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GÂNDURI  DESPRE  CARAª-
SEVERIN

Când se întâlnesc mai mulþi cãrãºeni sã vorbeascã despre
judeþul lor, cu siguranþã se plâng de imaginea lui în þarã ºi în
lume.

Ce-i de facut? Sã reconstruim un judeþ ºi apoi se vor gãsi
ºi strategii de judeþ modern. Un judeþ civilizat, funcþional
european. ªi încã ceva mai important decât toate observaþiile
semiotice: sã facem un judeþ care sã ne placã întâi nouã, sã nu
mai vrem sã plecãm din EL, sã vrem sã ne dãm copiii la ºcoalã
aici ºi sã putem spune: „Te iubesc, Caraº-Severin“, „Te iubesc,
România“. Un judeþ care sã ne convingã pe noi cã suntem
acasã. Apoi îi vom convinge ºi pe alþii sã ne caute, vor ºti
oricum cã suntem aici ºi vor dori sã vinã.

Un judeþ nu doar cu câmpii, dealuri, vãi, munþi, Dunãre,
pensiuni sau hoteluri, un judeþ cu „SUFLET“.

Cãrãºenii se vor ridica din aceastã letargie ºi vor începe
sã construiascã, vor putea fi fericiþi sã se regãseascã dupã... ani
ºi ani în care au fugit de ei înºiºi, în care au încercat sã evadeze
din propria lor viaþã, sã se îmbogãþeascã rapid, sã-i pizmuiascã
pe alþii sau sã fugã departe pentru a cãuta o fericire iluzorie
printre strãini. Îºi vor auzi din nou inima bãtând ºi îºi vor cãuta
prietenii, aproape uitaþi. ªi locurile de care au fugit.

Vom putea redeveni o comunitate, vom putea gândi la
viitor. Atunci ºi strãinii vor observa cã ne-am reîntors acasã ºi
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cã existãm ca egali ai lor, le vom spune poveºtile noastre ºi ei
ne vor spune poveºtile lor.

Noi cãrãºenii, ar trebui sã începem sã reconstruim
judeþul. Suntem un judeþ fãrã proiecte? Sau chiar proiectofag,
care a uitat de un singur lucru: OAMENII. Mã uit adesea la
fotografii cu cãrãºeni simpli, portrete ale mizeriei, statui ale
abrutizãrii prin muncã. Uneori deschid albume, mã uit la
mâinile mari ale cãrãºenilor, la ochii lor triºti sau la hainele lor
ponosite ºi caut acolo locul bogãþiei pe care o putem arãta
strãinilor. Vãd fotografiile ºi mi-e drag acest judeþ Caraº-Severin
ºi aceastã zonã numitã Banatul de Munte.

Aºa cum este aceastã zonã mirificã, frunzã verde sau
uscatã, grãdinã sau vale sau pajiºte, pentru cã e plinã de
oameni frumoºi, fãloºi, care nu au ajuns la demnitatea de a
apãrea pe un logo aºa cum a ajuns frunza, râul, dealul.

Începutul renaºterii judeþului Caraº-Severin poate fi
momentul în care redescoperim oamenii cu vieþile lor, cu
cântecele ºi doinele lor, cu jocurile lor, cu obiceiurile lor ºi, nu
în ultimul rând, cu frumuseþea ºi varietatea costumelor populare,
ale românilor ºi ale tuturor minoritãþilor care trãiesc aici.

Cu sau fãrã fonduri europene, cu sau fãrã investiþii
strãine, cu sau fãrã fabricã de armament, judeþul va reîncepe sã
trãiascã ºi sã urce pe panta istoriei cu încredere doar dupã ce
statul ºi intelectualii vor redescoperi oamenii ºi îi vor ajuta sã
se reîntoarcã în casa sufletului lor.

Eu, împreunã cu Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-Severin, cu sprijinul
Preºedintelui Consiliului Judeþean Caraº-Severin, domnul Silviu
Hurduzeu, ºi al Consiliului Judeþean Caraº-Severin, ne vom ocupa
în mod permanent profesionist ºi de „SUFLETUL LOCAL“ în
deosebitele sale manifestãri.

O manifestare permanentã este ºi revista de culturã
tradiþionalã „Nedeia“ care face mereu o minunatã pledoarie
pentru identitatea localã ºi naþionalã, pentru tradiþii, obiceiuri,
mituri, oameni ºi locuri din acest COLÞ DE RAI numit BANATUL
DE MUNTE.

Manager,
                                                     Prof. Ioan BENGA
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IDEALUL MARII UNIRI
ªI ISTORIA SIMBOLICÃ

Istoria realã este o developare a unor evenimente ºi fapte
istorice, aºa cum sînt consemnate ele de documente, dar existã
ºi o istorie simbolicã, adicã o tendinþã, o semnificaþie care se
degajeazã din mersul sau din reperele evenimentelor, ca o dîrã de
luminã indicînd mai exact ºi mai sigur traseul esenþial al istoriei.
Marea Unire din 1918 este, desigur, rezultatul unui context
istorico-politic ºi militar, dar ºi al unui sincronism al acestor
miºcãri simbolice care susþin de veacuri IDEEA unitãþii românilor.
E suficient sã ne amintim cum, la începutul secolului al XIX-lea,
trezirea naþiunilor (motivul deºteptãrii, cum spune ºi cîntecul
care ne este astãzi imn naþional), recuperarea identitãþii ºi
valorilor specifice proiecteazã construcþia Daciei, ca spaþiu originar
ºi unitar al naþiunii române: de la Istoria pentru începutul
românilor în Dachiia a lui Petru Maior, 1812, pînã la revista
„Dacia literarã“ 1840 ori „Magazin istoric pentru Dacia“, 1845, ºi
altele asemenea, ca sã nu mai amintim societãþi secrete care
vizau aceleaºi obiective, acele decenii descoperã vechea istorie,
cronicile, folclorul, simbolurile care sînt capabile sã-i reprezinte
pe românii din toate provinciile pe care le locuiau atunci, de o
parte ºi de alta a Carpaþilor, ºi sã le dea o energie a unitãþii prin
aceastã formulã. Cum spunea Bãlcescu în 1847: „Unitate mai
întîi în idei ºi simþãminte, care sã aducã cu vremea unitatea
politicã.“ În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea apar instituþii
care descoperã, conservã ºi promoveazã valorile naþionale: limba,
istoria, cultura, unitatea lor. Într-o cronologie convingãtoare
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consemnãm: societatea ASTRA, 1861, la Sibiu, societatea Junimea,
1863, la Iaºi, Societatea Academicã, devenitã Academia Românã,
1866-67 º.a.m.d., toate vizînd mari proiecte de bibliografie naþionalã
(dicþionare, istorii, enciclopedii) ºi de înfiinþare a unor instituþii
(universitãþi, biblioteci, societãþi culturale, presã), la care au
contribuit cãrturari din toate provinciile româneºti.

Secolul XX începe cu cîteva evenimente cu valoare simbolicã
sau apelînd la valori care pentru români au fost ºi au rãmas
sacre. Li se pot spune mituri naþionale. Iatã, în 1901 s-au
împlinit 300 de ani de la moartea lui Mihai Viteazu, realizatorul
primei Uniri din 1600. În 1902 - 25 de ani de la Rãzboiul de
Independenþã. În 1904 s-au comemorat 400 de ani de la moartea
lui ªtefan cel Mare. În 1906 a fost organizatã la Bucureºti Marea
Expoziþie Naþionalã a tuturor românilor, marcând  40 de ani de
domnie a lui Carol I ºi o mie opt sute de ani de la rãzboiul daco-
roman, dintre Traian ºi Decebal (105-106 d. Hr). Manifestãrile de
la Bucureºti au adus românii din toate provinciile, inclusiv Ardeal
ºi Banat, prezentând un adevãrat tezaur al valorilor noastre
reprezentative. Într-un fel, ele erau ºi o contrapondere la Milleniumul
ungurilor, sãrbãtorit cu un deceniu mai înainte. Se mai pot cita
ºi alte evenimente ale sincronismului: la 1901 apare la Bucureºti
revista „Sãmãnãtorul“, în 1902 apare la Budapesta revista
„Luceafãrul“ - douã publicaþii esenþiale ale momentului de ofensivã
româneascã. Iar între toate, prezenþa sau mai corect expansiunea
lui Nicolae Iorga: una realã, pe drumurile românilor din România
de atunci ºi din þãrile care nu aparþineau României, în Ardeal, în
Banat, în Basarabia, cãlãtorind ºi cercetând aceste regiuni, el
cunoaºte ºi pe urmã relateazã istoria ºi problemele românilor din
toate provinciile. Pe de altã parte, prin opera lui, prin cãrþile ºi
prin revistele de culturã ºi propagandã româneascã, Nicolae Iorga
are o contribuþie fundamentalã la realizarea Marii Uniri. Lîngã
el, însã, stã marele poet, devenit profetul politic al vremurilor
noi, Mihai Eminescu. Sã nu uitãm cã manuscrisele lui Eminescu
sînt predate Academiei Române de cãtre Titu Maiorescu în 1902,
astfel cã de atunci începe marea editare a operei sale. Istoria
simbolicã sincronizeazã idei ºi valori care împing înainte IDEEA
UNIRII, cu o energie care existã în ea însãºi ºi în secolele care
au prevãzut-o ºi pînã la urmã au dus-o la îndeplinire în 1918.

Gheorghe JURMA
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UNIREA DIN 1918,
conservarea ºi promovarea
valorilor culturale naþionale

Unirea tuturor românilor ºi a teritoriilor locuite de
dânºii în graniþele aceluiaºi stat – aºa cum prevedea primul
punct al Rezoluþiei Marii Adunãri Naþionale de la Alba Iulia din
1 Decembrie 1918 – a reprezentat idealul major al naþiunii
române în perioada modernã. Cum acest deziderat nu a putut fi
realizat decât în contextul dezmembrãrii imperiilor multinaþionale
de la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, în anul 1918, pânã în
acel moment românii din provinciile istorice au pledat intens
pentru cauza naþionalã pe tãrâm cultural.

Cultura naþionalã, susþinutã de religia ortodoxã, ºcolile
româneºti ºi tradiþiile populare, au constituit temelia unitãþii
naþiunii române ºi, în fond, preludiul Unirii de la 1918. Datoritã
activitãþii intense a elitei politice ºi culturale ºi datoritã voinþei
puternice a românilor de la sate ºi oraºe, organizaþi în asociaþii
culturale, Unirea din 1918 a devenit  realitate. Mai înainte de
acorduri ºi tratate, Unirea de la 1918 a fost un puternic act de
voinþã naþionalã, rezultatul unitãþii de gândire, de trãire împreunã
al aceloraºi sentimente ºi valori tradiþionale de secole.

Revoluþia paºoptistã dãduse semnalul deºteptãrii naþionale.
„Primãvara“ poporului român fusese de scurtã duratã. Obiectivele
naþionale, sociale ºi religioase ale Revoluþiei de la 1848 nu au
fost atinse. Biserica Ortodoxã Românã din Ardeal ºi Banat
rãmãsese pe mai departe sub ierarhia sârbeascã. Revoluþionarul
bãnãþean Eftimie Murgu a atras atenþia asupra corelãrii emancipãrii
politice cu cea religioasã.

Deºi separarea ierarhicã dintre Biserica Ortodoxã Sârbã
ºi Biserica Ortodoxã Românã din Banat a avut loc în 1865,
statutul politic, social ºi cultural-religios al românilor nu s-a
ameliorat în anii ce au urmat. Instaurarea regimului dualist
austro-ungar (1867-1918) avea sã impunã o legislaþie restrictivã
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pentru naþionalitãþile din cadrul dublei monarhii, în special
pentru românii bãnãþeni, bucovineni ºi transilvãneni. De aceea,
asistãm la o radicalizare a activitãþii naþionale româneºti la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea.

În perioada dualismului austro-ungar, românii ºi-au exprimat
doleanþele în presã, în adunãri publice, în cadrul asociaþiilor
culturale ºi în Parlamentul de la Budapesta pentru apãrarea
drepturilor constituþionale. Un rol fundamental în viaþa
comunitãþilor româneºti l-au avut Biserica, ªcoala, Asociaþiile
ºi Reuniunile culturale.1

Biserica ºi ªcoala din Transilvania ºi Banat au fost
veacuri la rând douã sfinte aºezãminte pentru luminarea ºi
înaintarea neamului nostru2. Cultura a devenit o chestiune de
viaþã pentru poporul nostru.3 Clerul a susþinut vie ºi nestinsã
fãclia credinþei în poporul nostru ºi acestuia credinþa i-a fost
întotdeauna singur reazim ºi singura mângâiere în nevoile ce
l-au încercat... Biserica a fost deci scutul de veacuri al poporului
nostru, ea a pãstrat neatins caracterul lui naþional ºi între
zidurile ei ºi-a susþinut el cea mai scumpã avere naþionalã:
limba, legea ºi datinile strãmoºeºti.“4

Biserica Ortodoxã avea pe lângã misiunea de catehizare
ºi moralã creºtinã, un rol cultural fundamental. Biserica s-a
contopit cu poporul român. „Biserica ºi poporul român sunt una
ºi aceeaºi ... poporul nostru n-a avut alt scut decât Biserica.

Cu aceiaºi putere cu care ne leagã limba ºi obiceiurile pe
unii de alþii, cu aceiaºi putere ne leagã ºi Biserica. Ba ºi cu mai
multã putere, cãci Biserica ne-a pãstrat dulcele graiu al pãrinþilor
ºi frumoasele obiceiuri.“5

„Tot Biserica, mama noastrã cea dulce, ne va fi ºi de
acum înainte focarul nostru de viaþã naþionalã, tot ea va fi
aceea care ne va pãstra caracterul nostru naþional.“ Tot aºa,
Biserica lupta ºi pe tãrâm cultural. Ierarhii Bisericii, preoþii ºi
cãlugãrii „au fost pururea cei dintâiu care au luat parte la
întreprinderile de înaintare ale naþiunii... Preoþii în veacurile de
rãstriºte au fost singurii lucrãtori în ogorul cultural al naþiunii
... ªi tot ei au sã fie ºi de aici încolo mijlocitorii culturii
luminaþi ºi iubitori de neam ... ªi numai el poate fi canalul prin
care cultura cea înaltã sã se scurgã pânã în pãturile cele mai de
jos ale poporului.“
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Între Asociaþiile culturale de masã importante din teritoriile
româneºti ocupate au fost Reuniunile de Cântãri ºi Muzicã,
create în localitãþile româneºti din Banat ºi Ardeal. În cadrul lor
activau oameni simpli, instruiþi de învãþãtori sau þãrani cu
talent în arta muzicii corale. „Reuniunile noastre“ cum erau
numite Reuniunile de Cântãri ºi Muzicã înfiinþate încã din
prima jumãtate a secolului al XIX-lea, au avut un repertoriu
bogat, inspirat din folclorul românesc.

Sufletul bãnãþean în podoaba cântecului a vibrat atât de
puternic ºi înãlþãtor la generaþiile din trecut în domeniul artei
muzicale arãtând dârzenia cu care s-a plãmãdit frumosul cântec
de stranã ºi minunatele coruri de plugari ce au împânzit
meleagurile Banatului.

„La sate, sufletul bãnãþean e plinã podoabã a cântecului.
Doinele, cântecele ºi melodiile de dansuri româneºti rezistã în
inima satelor, unde stau de veghe corurile de plugari ºi fanfarele
sãteºti... Aci, în satul bãnãþean, costiºele de dealuri, vãile ºi
câmpurile rãsunã de ecoul larg ºi prelungit al melodiilor vibrante
ºi pline de dulceaþã.

Sunt melodiile acestea care se aud în zori de zi, în
rãsãrit de soare, în amurg ºi în serile senine, cu lunã plinã.
Sunt cântecele acestea care trec de la sat la sat, care se cântã
la leagãn, la ºezãtori, la nunþi, la ospeþe ºi pretutindeni unde
bate inimã româneascã.

Iatã splendoarea satelor noastre bãnãþene ºi mãreþie
gândului nostru tainic, plin de nãdejdi în virtuþile viabile ale
plugarilor noºtri, cuminþi ºi de omenie.

Corurile bãnãþene nu au armonizat în decursul istoriei
Banatului numai melancolii înduioºãtoare, ci mai degrabã
avânturile de luptã ºi de rezistenþã, strigãtele de victorie ºi
satisfacþia de a fi încheiat vitejeºte etape luminoase în calea
evoluþiei ºi a dezvoltãrii etnice pe care a parcurs-o de la început
ºi pânã azi românimea bãnãþeanã. Cântecul bãnãþean în podoaba
farmecului sãu, nu este plâns, nu este suspin, fiindcã sufletul
bãnãþean nu a plâns ºi nu s-a jeluit nici atunci când apãsau
bolovani grei pe pieptul lui ...

Viersul „Mândrã þarã e Banatul / Cã la noi cântã tot
natul“ – aceastã participare a întregului popor la creaþiunea ºi
manifestarea muzicalã, face din Banat un colþ de þarã unde s-a
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creat o conºtiinþã localã, o tradiþie specific bãnãþeanã, care
împinge pe fiecare român sã ia parte la cor, ori la fanfarã, adicã
sã-ºi întrupeze sufletul, mintea ºi capabilitatea de creaþiune
individualã în creaþiunea colectivã a poporului. În adevãr, viaþa
coralã a românilor din Banat a fost ºi este ºi azi o viaþã de
simþire ºi de creaþie naþionalã, de disciplinare moralã ºi religioasã.

Banatul nostru, din zile vechi, a fost vestit ca leagãnul
cântecului românesc, care va trebui sã trãiascã ºi de acum
încolo în aceeaºi podoabã, în aceleaºi virtuþi interne, pe care
geniul muzical al poporului le-a scos la luminã ºi le-a cultivat cu
atâta artã ºi cu atâta simþire ºi mândrie româneascã.“ (Iosif
Velceanu).

Asociaþia transilvanã pentru literatura românã ºi
cultura poporului român (Astra), înfiinþatã în anul 1861 la
Sibiu, s-a organizat ºi în Banat. Au fost create despãrþãminte în
toate unitãþile administrative – comitate ºi plãºi – aºa încât,
prin programul ei, Astra a contribuit decisiv la ridicarea moralã
ºi culturalã a românilor din Austro-Ungaria. Pe de altã parte,
Astra a promovat tradiþia poporului român ºi a conservat portul
românesc.

O adevãratã ºcoalã a unitãþii culturale româneºti au
fost cursurile profesorului Nicolae Iorga – Preºedintele Ligii
culturale române – de la Vãlenii de Munte, „destul de aproape
de graniþa ungarã într-un loc foarte plãcut ºi vesel pentru
inteligenþa românã ... din Ungaria, pentru aceea, ca la cursurile
acestea sã se deprindã cu limba frumoasã ºi adevãrat româneascã,
ca sã-ºi însuºeascã cunoºtinþe despre limba, literatura ºi istoria
naþionalã...“6 Cercurile politice de la Budapesta erau îngrijorate
de aceste cursuri organizate special pentru „oaspeþii (românii
n.n.) din Ungaria... sã petreacã ºi în acelaºi timp sã se instruiascã
cât mai bine pentru ca astfel, întorcându-se acasã, aceºtia sã
aducã cu ei legãturile strânse ale unitãþii culturale naþionale.
Cursurile de varã sunt deschise mai ales pentru învãþãtorii,
profesorii ºi studenþii din Ungaria pentru ca aceºtia sã aibã
ocaziune sã audã istoria literaturei ºi a poporului lor în limba
româneascã, pe care în ºcoalele ungureºti nu au avut ocaziune
a o cunoaºte.“7 La asemenea cursuri au participat zeci de preoþi,
învãþãtori ºi studenþi bãnãþeni.

Situaþia îngrijorãtoare pentru presa din Ungaria ºi
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autoritãþile maghiare era fireascã pentru românii persecutaþi
din Banat ºi Transilvania din moment ce „autoritãþile maghiare
opresc pânã ºi citirea ziarelor româneºti pe teritoriul lor. E o
adevãratã crimã ca cineva sã citeascã o gazetã româneascã, cei
care sunt prinºi cu foile noastre în buzunar, sunt amendaþi.“8

Liga culturalã românã îºi propunea sã „represinte ºi sã
apere, sã înalþe ºi sã ocroteascã cultura naþionalã din care poare
resulta viitorul nostru în toate domeniile“.9 Liga „nu poate
însemna altceva decât unirea Românilor din toate straturile
sociale, acelor care ºtiu româneºte ºi simt româneºte ... cãci,
dacã sunt clase sociale pentru alte lucruri, pentru cultul idealului
naþional nu pot fi clase sociale diferite la acelaºi popor, înseamnã
unirea tuturor claselor sociale ale poporului nostru pentru
crearea conºtiinþei culturii noastre, pentru îngrijirea acestei
culturi, pentru ducerea acestei culturi la biruinþã ... ºi pentru ca
prin biruinþa acestei culturi naþionale sã aducã ceia ce nu vom
numi, dar ceia ce se gãseºte în sufletele d-voastre ºi face sã
rãsarã în clipa aceasta înaintea ochilor d-voastre chipul altei
Românii, a singurei adevãratei ºi depline Românii“...10

Pentru atitudinea sa ºi conþinutul cuvântãrilor þinute,
profesorului Iorga i s-a retras dreptul de a cãlãtori în imperiu.
În mai 1909, 38 lideri ai Ligii culturale, în frunte cu Nicolae
Iorga, au dorit sã viziteze Suceava. În gara Iþcani, Iorga a fost
declarat „pentru totdeauna“ persona non-grata pe teritoriul Austro-
Ungariei.11 Pentru asemenea inabilitate diplomaticã, opinia publicã
din România a protestat. Studenþii de la Universitatea din Iaºi:
„Austria atentând la libertatea acþiunei culturale  a reprezentanþilor
fireºti ai culturei româneºti... Sã nu se uite cã viitorul e al
nostru ... convinºi de avântul cu care luptaþi pentru cauza sfântã
a românismului.“12

La începutul Primului Rãzboi Mondial, conducãtori ai
Ligii culturale, cereau autoritãþilor, înclusiv Regelui Carol I „sã
þinã seama de curentul opiniunei publice care e pentru Rusia ºi
Franþa ºi sã-ºi calce sentimentele sale personale“.13 Comitetul
Central al Ligii solicita guvernului României sã intre în acþiune,
pentru a susþine românii din provinciile ocupate.14

În 7 septembrie 1914 a avut loc o adunare convocatã de
Liga culturalã în sala Teatrului Central din Bucureºti, la care
au participat peste 900 de persoane. Anterior s-au desfãºurat în
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toatã þara adunãri ale Ligii, la care s-a hotãrât „ca România sã
intre imediat în acþiune alãturi de popoarele civilizate... ºi sperã
cã în curând în toate satele româneºti din Transilvania va fâlfâi
tricolorul românesc. În acea adunare, Ion Munteanu, directorul
ªcolii comerciale de comerþ din Bucureºti, îºi exprima speranþa
cã „cele 700.000 de baionete“ (aluzie la armata României) vor ºti
sã-ºi facã datoria când va suna ceasul, iar românii de dincolo ne
vor primi cu „Deºteaptã-te române!“

Profesorul Þoni arãta cã „a sosit momentul sã se
înfãptuiascã unirea tuturor românilor ºi desrobirea celor 4
milioane de români“ din Ardeal, Banat ºi Bucovina.15 Aceleaºi
opinii au fost exprimate la Iaºi, Galaþi, Bacãu ºi în alte oraºe
din România. Propunerea alegerii preotului Vasile Lucaciu,
„marele apostol ºi luptãtor al cauzei româneºti din Ardeal“16 ca
preºedinte al Ligii, la congresul ce se prefigura, era o decizie cu
semnificaþii naþionale profunde.

Congresul Ligii Culturale din 15 decembrie 1914 a rãspuns
aºteptãrilor tuturor românilor alegând ca preºedinte pe Vasile
Lucaciu. Alegerea conducerii „cu o unanimitate care dã alegerii
de ieri mãrirea ºi înãlþarea de care are nevoie, Liga Culturalã
a fãcut din desemnarea noului ei comitet o puternicã ºi fecundã
manifestare naþionalã“. Alãturi de Vasile Lucaciu, a fost ales ca
membru în comitet poetul Octavian Goga „cântãreþul ... durerilor
ºi speranþelor Ardealului îndoliat, al cãrui vers magic exprimã
cu atâta mãiestrie aºteptãrile ºi visurile neamului. Secretar
general a fost ales Nicolae Iorga.

Aceastã instituþie va începe sã trãiascã în adevãr astfel
cum ºi-au închipuit-o cei care au vãzut într-însa marele laborator
al pregãtirii noilor noastre destine... Ea ne întãreºte în credinþa
cã tot mai mult se apropie ziua când tricolorul naþional va fâlfâi
deasupra României întregite.“17

Liderii ardeleni ai Partidului Naþional Român, Vasile
Lucaciu ºi Octavian Goga, ºi-au prezentat demisiile din formaþiunea
politicã ardeleanã, fiind convinºi cã „ideea unitãþii politice a
neamului trebuie sã îndrume toate conºtiinþele în aceste zile
istorice.“18 ªi într-adevãr, acele zile din decembrie 1914 au
devenit zile istorice, deorece Liga Culturalã ºi-a schimbat denumirea
în „Liga Naþionalã“, în ºedinþa din 28 decembrie 1914.

Liga fãcuse pasul necesar în atingerea scopurilor propuse
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„spre viitorul pe care-l dorim“. Liga culturalã, devenitã „naþionalã“,
a dat dovadã de supleþe ºi pragmatism. În trecut, peste douã
decenii, liga a luptat pe tãrâm cultural. Împrejurãrile rãzboiului
ºi contextul politic din a doua jumãtate a anului 1914 au
determinat schimbarea direcþiilor de acþiune, a metodelor de
luptã, dar idealul ei rãmânea neschimbat. „Vechiul ideal rãmâne
acelaºi, mijloacele de luptã sunt, însã, mai bogate. Tot unitatea
culturalã este þinta, dar se vede lãmurit acuma cã pentru
atingerea ei trebuie sã trecem prin unitatea politicã.“19

Atitudinea ligii trebuia sã devinã politicã, deoarece ea a
apãrat drepturile românilor din toate provinciile româneºti.
Demersul ligii nu privea doar statutul românilor din afara
graniþelor în raport cu statul dualist, ci apãra ºi drepturile
românilor veniþi din Austro-Ungaria în România. Mulþi români
din Banat, Transilvania ºi Bucovina s-au refugiat în România
dupã începutul Primului Rãzboi Mondial „ca sã nu fie trimiºi în
foc de cãtre asupritorii lor.“20

Liga nu ºi-a diluat caracterul sãu cultural în noile
împrejurãri politice. Însuºi preºedintele ei, Vasile Lucaciu, spunea
„ideea ºi sentimentul unitãþii culturale a tuturor românilor,
trece cu putere covârºitoare peste toate hotarele geografice ºi cã
sufletul românesc este unul ºi acelaºi din Carpaþi pânã în
Balcani, de la Tisa pânã la Nistru.“21

În perioada ce a urmat, liga a devenit focarul energiilor
naþionale, reunind elitele românilor din toate provinciile. Aºa s-
a întâmplat în 15 februarie 1915 când, la Bucureºti au participat
circa 3000 de persoane „din tot ce are capitala mai select:
profesori, avocaþi, ingineri, studenþi etc.  În deschiderea Adunãrii,
corul studenþilor a cântat cântece patriotice, „Deºteptã-te române“,
„Pe-al nostru steag“, „La arme“. Octavian Goga a afirmat cã „nu
va mai trece mult timp pânã când dorobanþul român în raniþa
cãruia se aflã bastonul Ardealului, va trece Carpaþii ºi va
dezrobi pe fraþii lui.“22

Cã Liga Culturalã a devenit factor de coeziune ºi însufleþire
naþionalã, reiese ºi din raportul Poliþiei Speciale de Siguranþã
Brãila din 8 martie 1915. „Astãzi, încã de la orele 2 p. m.
Peronul gãrii din Brãila era plin de o mulþime de peste 1500
persoane...

La sosirea trenului din Bucureºti, muzica militarã a
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Regimentului 38 infanterie a intonat marºul „La arme“ ºi din
tren au descins Pãrintele Vasile Lucaciu, D-nii N. Filipescu, B.
Delavrancea... De la garã au pornit toþi pe jos spre sala de
întrunire, având în frunte muzica militarã... În faþa sãlii de
întrunire se afla atât de multã lume încât cu mare greutate au
putut pãtrunde în salã Comitetul organizator ºi oaspeþii din
Bucureºti. Curtea sãlii ºi sala gemea de lume, cu totul au fost
peste 5000 de persoane.

Pãrintele Vasile Lucaciu luând cuvântul... aratã cã
14.000.000 de români de la Tisa pânã la Prut ºi de la Dunãre
la M. Neagrã doresc realizarea idealului naþional. Constatã cã în
opiniunea publicã româneascã este un adevãrat simþ naþional ºi
spune cã dacã existã vreo energie care sã stea contra ideii
naþionale, acea energie sã o strivim.23 Ideea a fost reluatã cu
prilejul mitingului din 15 martie 1915, organizat la Bucureºti:
„toþi trãim nãdejdea dulce cã idealul nostru naþional se va
realiza.“24

La întrunirea Ligii din aprilie 1915, Vasile Lucaciu informa
adunarea cã în Transilvania se vorbeºte de întregirea neamului.
Atât bãrbaþii cât ºi femeile se întrebau când vor veni înfãptuitorii
Unirii de dincolo de Carpaþi. Nicolae Iorga arãta cã înfãptuirea
Unirii se va face tot prin noi înºine, cu þãranii români ºi cu
voinþa naþionalã.

Asemenea entuziasm profetic a ridicat inima ºi mintea
oamenilor simpli spre idealul naþional, dar a avut influenþe
benefice ºi asupra elitei politice. Opþiunea intrãrii în rãzboi
alãturi de Antanta, în 1916, a fost rezultatul unor calcule
politice, dar ºi dorinþa îndelung exprimatã a românilor de pe
ambele versante ale Carpaþilor de a se uni în graniþele aceluiaºi
stat.

Desfãºurarea ºi finalul Primului Rãzboi Mondial au dovedit
cât de imprevizibil fusese viitorul la începutul conflictului. Când
România a intrat în rãzboi, în august 1916, pentru împlinirea
idealului naþional, respectiv unirea Transilvaniei, Banatului ºi
Bucovinei cu Patria, nimeni nu se gândea cã prima provincie
care se va uni va fi Basarabia (martie 1917), desprinsã de
Imperiul Þarist.

Evenimentele din toamna anului 1918 au fost favorabile
românilor, în urma dezmembrãrii Imperiului Austro-Ungar.
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Românii, însã, nu au fost deloc luaþi prin suprindere, deoarece
ei au luptat cu multã hotãrâre pentru împlinirea idealului
naþional ºi atunci când destinul le-a fost potrivnic. Ei au trecut
peste umilinþa ocupãrii þãrii din anii 1916-1918 ºi nu au încetat
sã spere. Cele câteva argumente expuse în studiul de faþã vin
sã susþinã dorinþa de unitate a românilor din toate provinciile,
faptul cã ei au trãit anticipat în cugete ºi în conºtiinþa naþionalã
marele ideal înainte ca acesta sã se fi înfãptuit.

Voinþa de unitate s-a manifestat cu o forþã ºi energie
nestãvilite în anii premergãtori. Miile de români adunaþi secvenþial
sub egida Astrei, a Reuniunilor de Cântãri ºi Muzicã sau a Ligii
culturale s-au revãrsat ca niºte torente pe platoul de la Alba
Iulia din 1 decembrie 1918, pecetluind destinul poporului român
pentru todeauna.

În 1918, provinciile româneºti s-au unit ºi nu au fost
alipite sau anexate în urma vreunei decizii politice. S-au unit
pentru cã fiecare dintre ele a venit una cãtre alta ºi fiecare a
avut propria contribuþie la formarea României Mari. Noul stat
s-a fondat pe o temelie puternicã, pe o culturã unitarã.
Dincolo de diferenþele regionale, fireºti dupã secole de dominaþie
strãinã ºi convieþuire între etnii, statul român a reuºit sã
rezolve asperitãþile ºi tendinþele centrifugale locale printr-o
legislaþie coerentã ºi datoritã spiritului de toleranþã românesc.
De aceea, România Mare devenea, în scurt timp, o frumoasã
unitate în diversitate.

Reºiþa, 14 mai 2018

prof. Dan OBERªTERESCU
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ASPECTE ALE UNIRII
BANATULUI CU ROMÂNIA

FILE DE CENTENAR

Motto: Unirea tuturor românilor într-un singur
Regat ºi într-un nedespãrþit stat este nu numai un ideal
sfânt, izvorât din trecutul nostru ºi din comoara vieþii
noastre sufleteºti, ci este un drept indiscutabil al nostru,
în baza fiinþei noastre unitare. (I. Maniu, 1 Decembrie
1918, Alba-Iulia).

În anul când aniversãm Centenarul Marii Uniri, vã
propun prezentarea unor fapte de istorie localã ºi naþionalã mai
puþin cunoscute din manualele de istorie. E vorba despre evocarea
Unirii Banatului cu România. Unirea Banatului cu România a
fost proclamatã la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918, însã instaurarea administraþiei româneºti  s-a
desfãºurat cu întârziere ºi cu multe obstacole, din cauza ocupaþiei
sârbe ºi franceze. În 1918, în ciuda restricþiilor ºi impedimentelor
impuse de trupele de ocupaþie strãinã, bãnãþenii au rãspuns la
Chemarea Consiliului Naþional Central ºi s-au îndreptat spre
Alba-Iulia, pentru a lua parte la actul solemn.

Dupã publicarea convocãrii pentru Marea Adunare
Naþionalã  (15 nov. 1918), românii bãnãþeni, înfruntând piedici
nenumãrate se adunau în casele preoþilor, þãranilor ºi învãþãtorilor
din sate, organizând numeroase adunãri populare. Peste tot, în
întreg Banatul de la Biserica Albã, Vârºeþ, Lugoj, Fãget,
Caransebeº, Oraviþa, Alibunar, la Beba Veche º.a., în pofida
greutãþilor ce aveau de întâmpinat, populaþia româneascã alegea
într-o atmosferã de însufleþire reprezentanþii sãi pentru Adunarea
din 1 Decembrie 1918. La 25 nov. sunt aleºi delegaþii din Reºiþa
ºi Brebu, în 26 cei din Doman ºi Vãliug, iar pe 27-28 nov. au
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loc în cercul electoral al Caransebeºului, binecuvântate de
episcopul de Caransebeº, dr. Elie Miron Cristea. Delegaþilor li se
elibereazã Credenþionale ºi Mandate, întãrite cu sigiliile comunelor
ºi semnãturile a zeci ºi sute de oameni. Documentele elaborate
fãceau precizarea cã delegaþii aleºi în numele românilor erau
îndreptãþiþi ºi îndatoraþi a lua parte cu vot decisiv la Marea
Adunare de la Alba-Iulia. Misiunea lor esenþialã, pentru care
primeau împuternicirea directã a populaþiei româneºti era de a
contribui la deciderea asupra sorþii viitoare a neamului românesc
din Transilvania ºi Banat.

Impresionantã este hotãrârea unanimã a sãtenilor din
Beba Veche: Noi din cuibul nostru, Beba-Veche, unde ne zac
îngropaþi ºi moºii ºi pãrinþii noºtri, morþi cu dorul unui vis neîmplinit,
trimitem azi, când la Alba Iulia aleargã tot românul de bine, mãritei
noastre Adunãri Naþionale, salutul nostru frãþesc! Iar pe delegaþii
noºtri cu dl. învãþãtor Nicolae Vasile, îi împuternicim, ca în faþa
întregii noastre Adunãri Naþionale sã fie rostitori înflãcãraþi ai
adevãratelor noastre sentimente româneºti, sã adere-n numele nostru
la toate hotãrârile Adunãrii Naþionale, luate pentru asigurarea binelui
ºi fericirii traiului, a neamului românesc de pretutindeni ºi sã roage
pe conducãtorii mari ai neamului nostru sã nu-ºi uite de cea mai
expusã comunã româneascã, de comuna Beba-Veche ºi pe locuitorii
ei scãpându-i de sub jugul oricãrei dominaþiuni strãine sã-i
încorporeze la neamul românesc.

Din Banat, în statistica aflatã la Muzeul Banatului din
Timiºoara, rezultã cã din cele 254 localitãþi au fost aleºi 270 de
delegaþi oficiali (182 din judeþul Timiº ºi 88 din Caraº-Severin)
ºi au mai participat încã 661 locuitori. Delegaþia oficialã a
românilor din Banatul iugoslav la Marea Adunare Naþionalã de
la 1 Decembrie 1918 a fost constituitã din 51 de persoane, o
delegaþie extrem de reprezentativã, ea cuprinzând persoane de
diverse profesii: preoþi, cadre didactice, þãrani, medici, juriºti,
funcþionari, meseriaºi-muncitori etc. Suntem convinºi cã în acea
mare mulþime de românime de pe Platoul Romanilor care au
aclamat Unirea cea Mare au fost mult mai mulþi bãnãþeni. Se
aflau în primele rânduri fruntaºii miºcãrii naþionale ºi sociale
din Banat: Caius Brediceanu, Aurel Cosma, George Dobrin,
George Adam, Cornel Crãciunescu, Ion Sârbu, Avram Imbroane,
Ioan Boroº, Lucian Georgevici, George Gârda, Nestor Oprean,
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Cornel Cornean, Ilie Gropºian, Mihail Gropºian, Pompiliu Ciobanu,
Iosif Renoiu, Traian Novac, George Urzicã, Petru Bârnãu º. a.
Biserica naþionalã din Banat a fost reprezentatã de un mare
numãr de preoþi dintre care amintim: episcopii Miron Cristea ºi
Valeriu Frenþiu, protopopii Gheorghe Popovici, Andrei Ghidiu,
Mihai Gaºpar, Iosif Petean, Lazãr Iacob, Victor Poruþiu, Ioan
Oprea, ªtefan Cioroianu, George Muntean, Gherasim ªerb,
Sebastian Olariu, Virgil Musta, Traian Oprea, Trifon Miclea º.a.
ªcoala româneascã a fost prezentã prin zeci de profesori ºi
învãþãtori, aleºi ai satelor ºi oraºelor, între care menþionãm:
Victor Bârlea, Iosif Popovici, Alexandru Buþiu, Moise Ienciu, Ion
Vidu, Iuliu Vuia, Elena Biju, George Neamþu, Teodor Bucurescu,
Constantin Liuba, Constantin Mihaiu, ªtefan Vulpe º.a. Trecând
peste greutãþile create de autoritãþile de ocupaþie militarã, de
numãrul puþin de locomotive ºi trenuri puse la dispoziþie de
lucrãtorii de la calea feratã, delegaþii din Banat au reuºit sã
ajungã la Alba-Iulia. Primii delegaþi au plecat în 27 noiembrie
1918 din pãrþile Lugojului cu un tren special împodobit cu
drapele naþionale. În frunte aveau conducãtorii lor recunoscuþi
ºi aleºi ca delegaþi (18 locuitori din Belinþ, 15 din Buziaº, 12 din
Silagiu, 40 din Timiºoara, 14 din Bata, 12 din Þela, circa 300 din
Lugoj). Toþi se îndreptau spre cetatea de glorie ºi de suferinþã
Alba Iulia spre a înfãptui o nãzuinþã generalã: unirea tuturor
românilor. 

Ion Vidu, participant la eveniment, cu vestitul sãu cor
din Lugoj, a scris un Marº al Unirii, pe care lugojenii l-au
cântat în tren în drum spre Alba-Iulia, alãturi de Deºteaptã-te,
române!, Pui de lei ºi Pe-al nostru steag. Costumele frumoase ale
portului popular au impresionat românii de-a lungul traseului,
mulþi afirmând cã „Tot Bãnatu-i fruncea!“. Versurile simple ale
Imnului cântat în acele zile de noiembrie 1918 de Gãrzile
Naþionale ale României în satele bãnãþene, exprimã limpede
simþãmintele ºi idealul de care erau cãlãuzite.

Aºa scrie prin „Românul“,
Aºa scrie prin „Drapelul“,
Cãci e liber tot românul
Soarta sã-ºi dispunã el.
Unul este glasul nostru,
O freneticã strigare:
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URA, ROMÂNIA MARE!
Sub drapelul nostru mândru
ªi sub mândrul tricolor
Am grãbit ºi eu sã intru,
În garda românilor.

Oraºul-cetate, Alba-Iulia va intra din nou în istoria
neamului românesc pentru eternitate. Preºedintele Gheorghe
Pop de Bãºeºti, la venerabila vârstã de 84 de ani, va adresa
delegaþilor apelul sã dea glas hotãrârii de a realiza „unirea
tuturor celor de-o limbã ºi de o lege, într-un singur ºi nedespãrþit
stat românesc“.

Discursul solemn ºi festiv a fost rostit de Vasile Goldiº,
care în încheiere a dat citire Rezoluþiei Marii Adunãri Naþionale
ce începea cu aceste cuvinte: „Adunarea Naþionalã a tuturor
românilor din Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã, adunaþi
prin reprezentanþii lor îndreptãþiþi la Alba Iulia, în ziua de 1
decembrie 1918, decreteazã unirea acelor români ºi a tuturor
teritoriilor locuite de dânºii cu România. Adunarea Naþionalã
proclamã îndeosebi dreptul inalienabil al naþiunii române la
întreg Banatul cuprins între râurile Mureº, Tisa ºi Dunãre“.

Dupã ce ºi-au afirmat opþiunea ºi alþi vorbitori, între
care ºi episcopul Caransebeºului dr. Elie Miron Cristea, care a
entuziasmat adunarea, s-a pus la vot Rezoluþia, aceasta fiind
adoptatã prin vii aclamaþii ºi urale. În încheiere, Gh. Pop de
Bãseºti a anunþat cã Unirea Transilvaniei cu România „este
pentru toate veacurile decisã“. Rezultatul votului a fost imediat
transmis celor care stãteau lângã intrarea în Casina Militarã ºi
de aici a ajuns rapid pe Platoul Romanilor unde mulþimile
aºteptau rezultatul votului pentru Unirea cea Mare.

Coriolan Bãran, unul dintre delegaþii oficiali din Timiºoara,
îºi amintea, în 1968, atmosfera de la Marea Adunare Naþionalã
din 1 Decembrie 1918: Atmosfera din salã: entuziasm de nedescris,
urale continue. Marea majoritate a delegaþiilor stãteau în picioare.
În salã nu era loc pentru 1200 de scaune. Cu tot frigul de afarã, în
salã era o cãldurã înãbuºitoare. Delegaþii îºi ºtergeau cu batistele
sudoarea de pe faþã. Cei mai mici de staturã se strãduiau sã se ridice
în vârful picioarelor ca sã-ºi vadã desfãºurarea adunãrii ºi pe
conducãtorii ei, nu numai sã audã discursurile. (…) Elanul ºi
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entuziasmul a ajuns la paroxism când a fost cetitã ºi adoptatã cu
unanimitate Hotãrârea Marii Adunãri Naþionale, cuprinsã în IX
articole. La sfârºitul Adunãrii, toþi cei prezenþi au intonat Deºteaptã-
te, Române! În timpul cât a durat ºedinþa Marii Adunãri Naþionale
din salã, pe platoul de lângã zidurile cetãþii, Adunarea popularã a
celor 100.000 de români, care au venit din toate colþurile Transilvaniei
ºi Banatului sã asiste la Marele Sfat al Unirii, se desfãºura cu acelaºi
entuziasm. Rând pe rând au urcat la tribunã persoane din conducere,
care au pãrãsit ºedinþa Marii Adunãri Naþionale în acest scop,
arãtând poporului însufleþit însemnãtatea momentului prin care
trecem ºi cari þineau la curent mulþimea cu cele ce se discutau în
sala de ºedinþã. Mulþimea imensã, pe timp de iarnã, ore întregi nu
s-a clintit de la locul Adunãrii ºi cu entuziasm de nedescris a aplaudat
ºi aclamat pe vorbitori. Din Banat, în Marele Sfat Naþional au
fost aleºi: episcopul dr. Elie Miron Cristea, viitorul Patriarh al
României Mari, Iuliu Vuia, Cornel Cornean ºi av. Alexandru
Morariu (Caransebeº); episcopul Valeriu Frenþiu, dr. Avram
Imbroane, învãþãtorul Ion Vidu ºi Traian Novac (Lugoj); av.
Emanoil Ungureanu, Lucian Georghievici, dr.Aurel Cosma ºi
ing. Stan Vidrighin (Timiºoara); dr. Ioan Nedelcu ºi þãranul
Teodor Lipovan (Oraviþa); preotul Avram Corcea (Coºtei); dr.
Aurel Novac ºi dr. Tit Mãlaiu (Biserica Albã); av. Victor Mircea
(Ghilad); av. Nestor Oprean (Sânmiclãuºul Mare); av. George
Miclea (Alibunar); dr. Alexandru Birãescu (Panciova); preotul
Ioanichie Neagoie (Petrovasela); mecanicul Petru Bernau (Reºiþa);
economistul Constantin Aflat (Bocºa Montanã) ºi þãranul Vasile
Lez (Ticvaniul Mare). Vestea Unirii celei Mari s-a rãspândit
imediat în întreg Banatul. Au fost trase clopotele, oamenii au
ieºit pe strãzi ºi pe uliþe, manifestându-ºi bucuria prin cântece,
urale ºi nesfârºite hore populare. Erau cu toþii încredinþaþi cã
Banatul, unit cu România va avea o viaþã prosperã pentru toþi
locuitorii indiferent de naþionalitate, credinþã ºi stare socialã,
cã la Paris, Puterile Antantei vor acorda României atenþia
cuvenitã imenselor sacrificii pe care le-a fãcut, cã întreg Banatul
istoric va reveni României. Dar jocurile vor fi fãcute în culise
de cei mari. Banatul va fi rupt, o parte din locuitorii români vor
trece la Serbia. Se deschidea, cu actul istoric al Unirii, o etapã
nouã ºi în destinul strãvechii provincii româneºti bãnãþene.
Integratã în România întregitã, Banatul va cunoaºte multiple
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prefaceri în toate domeniile de activitate. Suntem mândri  de
românii care au acþionat sã ducã ideea Marii Uniri la purã
îndeplinire, dovedind faptul cã împlinirea dorinþei populare nu
este imposibilã. Eroii neamului dãinuie în istorie, iar amintirea
jertfelor ºi moºtenirile lãsate de aceºtia, trebuie sã fie preþuite
ºi pãstrate corespunzãtor, întotdeauna, cu sfinþenie. Studiind
cartea sfântã a istoriei strãbune, trebuie sã formãm tânãra
generaþie sã înþeleagã cã eroismul a venit din patriotism, iar a
fi patriot, „nu e un merit, e o datorie“!
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Folclor „cãtãnesc“ din Banatul
Montan

(gânduri de cititor)

Nu ºtiu cu exactitate cât ºi unde
s-a scris despre acest tom de peste 500
de pagini, apãrut la Editura David Press
Print din Timiºoara, în 2014, semnat de
conf. univ. dr. Marcu Mihail Deleanu
dar, în opinia noastrã, el constituie ºi
un veritabil omagiu adus, în acest an,
împlinirii unui veac de la Marea Unire
din 1918. Ne-am bucurat când am întâlnit
textul Iuliei Mãrgãrit intitulat „Scrisori
în versuri din Primul Rãzboi Mondial“,
publicat în cel de-al VI-lea numãr al
revistei de Studii de limbã, literaturã ºi
folclor, Reºiþa, Editura TIM, 2017, care
conchide cã „realizate la îndemnul
învãþãtorului Cãtanã, epistolele de pe front
reprezintã autentice texte dialectale“, concluzionând cã „M.M.Deleanu
pune la dispoziþia cercetãtorilor, istorici, literaþi, lingviºti, mai ales
dialectologi, un material inedit de certã valoare...“

Sã ne amintim, totuºi, cã 2014 marca scurgerea a 100 de
ani de la declanºarea primei conflagraþii mondiale, care a
precedat istoricul act de la Alba Iulia, din 1918. Aceastã culegere
de scrisori în versuri din Primul Rãzboi Mondial, prefaþatã de
universitarul timiºorean Ioan Viorel Boldureanu, e una de
excepþie pentru cã la elaborarea ei a trudit omul de aleasã
culturã M.M. Deleanu, neobosit cercetãtor ºi filolog, prozator cu
har, etnolog ºi, nu în ultimul rând, folclorist cu vaste cunoºtinþe
în domeniu. Pentru cã, trebuie neapãrat sã amintim, actualul
demers încununeazã „preocupãrile de culegere al folclorului din
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Banatul de Munte începând cu anul 1964“, aºa dupã cum
mãrturiseºte autorul însuºi în cuvântul înainte la cele trei
volume intitulate „Memorial etnofolcloric“ (Editura Tim, Reºiþa
2008), cãrora le-a urmat, în 2011, la aceeaºi editurã, „Memorial,
Documente ºi studii despre George Cãtanã“, aceastã din urmã
apariþie constituind, credem, ºi cea mai complexã monografie
dedicatã unuia „dintre cei mai de seamã folcloriºti ai Banatului,
dascãl remarcabil al vremii sale (1865-1944), originar din localitatea
Remetea Pogonici, comuna Fârliug, ºi trãitor în satul Valeadeni din
comuna Brebu“. Fãrã a diminua, desigur, contribuþia unor iubitori
ai acestui gen de „poezie cãtãneascã“ precum Dimitrie Cioloca,
Teodor Cadar, Iustin Ilieºiu etc., care publicau astfel de scrisori
primite de pe front, se pare cã toþi interveneau (uneori la
cererea soldaþilor, foºti elevi ai editorilor) pe aceste texte având
ca exemple obiceiurile consacrate deja ale unui Ion Pop Reteganul
sau chiar ale lui Vasile Alecsandri. La care în Banat se mai
adãuga ºi cenzura. Mai mult, acest fenomen, prezent în toate
provinciile româneºti, versuri cãtãneºti tipãrindu-se mai cu
seamã la edituri din Ardeal, Maramureº, Banat dar ºi din
Moldova ºi Muntenia, a fost analizat pe larg de cercetãtori
renumiþi, de la C-tin Brãiloiu, Tache Papahagi, Gh. N. Dumitrescu
Bistriþa, Ion Muºlea, Simeon Florea Marian, Mihai Pop etc., ca
sã nu mai vorbim de Petru E. Oance din Vasiova (Bocºa) care
a publicat în revista sa „Vasiova“ poezie proprie dar ºi prozã de
pe fronturile de luptã, unde a participat personal, cuprinsã în
prea puþin cunoscutul sãu „Jurnal“, (din care au apãrut pânã în
prezent, la Editura Tim din Reºiþa, primele trei volume) ºi pânã
la specialiºti contemporani, fiecare dintre ei strãduindu-se sã
plaseze acest gen de poezie ostãºeascã în contextul atât de vast
al manifestãrilor folclorice autohtone. De altfel, M.M. Deleanu
susþine cã „manuscrisele cuprinzând scrisori în versuri fac parte
din folclorul literar“, opinie împãrtãºitã anterior mult mai ca-
tegoric ºi de T. Papahagi ºi Nichifor Crainic potrivit cãrora „ca
ºi cea cultã, orice poezie popularã, la originea ei, a avut un singur
autor“.

Fãrã a intra în amãnunte, menþionãm cã M.M. Deleanu
ne descrie „aventura“ prin care au trecut manuscrisele publicate,
salvate din casa în care a locuit G. Cãtanã la Valeadeni. Nu
trebuie, prin urmare, sã ne surprindã faptul cã majoritatea
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autorilor (Mãrtin Borca, Ion Bran, Achim Cornia, Mihai Cornia,
Emilian Franþ, Gh. Franþ, C-tin Ivan, Ioan Ivan, Costa Ivan,
Aurel Jorj, Octavian Jorj, Pavel Marta, Todor Petrica, Ion Toma
etc.) sunt cu toþii din Valeadeni ºi doar un numãr mic au fost
recrutaþi din alte localitãþi: Mihai Bojincã (Ciudanoviþa), Ion
Madina, ªtefan Roºca (Brebu), Atanasie Buzan, Petru Draghiþa
(Apadia), Petru Voilã (Valea Mare), George Bandu (Honorici),
Pavel Rusmir (Borlovenii Vechi) º.a.m.d..

În periplul sãu – conceput dupã norme, am îndrãzni sã
le spunem academice –,  autorul nu uitã sã-l amintescã ºi pe dr.
Dimitrie Cioloca, cel care a primit scrisori de pe fronturile
rãzboiului din Banatul de câmpie între localitãþi fiind menþionate
Berliºte, Broºteni, Chevereºul Mare, Ferendia, Herendeºti, Jabãr,
Jupalnic, Cacova, Mãidan, Mâtnicu Mare, Mercina, Ohaba Mâtnic,
Secãº, ªeitin, Cenad, Seleuº, ªipet, ªoºdia, Tincova, Zãgujeni,
Zlagna, Zorlenþu Mare, Breazova, Gârbovãþ ºi Borlovenii Vechi
(aceste ultime trei din Valea Almãjului), dar ºi douã oraºe –
Anina ºi Caransebeº.

Spaþiul nu ne permite sã enumerãm aºezãrile colindate
de autor pentru a înregistra obiceiuri de la principalele manifestãri
ale spiritului þãrãnesc ºi ale vieþii, respectiv naºterea, nunta,
botezul ºi înmormântarea (vezi cele trei volume citate mai sus),
dar nãdãjduim cã mai tinerii iubitori ai spaþiului rural vor gãsi,
parcurgându-i cãrþile, alte comori de nepreþuit.

Dar sã revenim la cartea „Pune, Doamne, pace-n þarã!“
(rugã atât de necesarã ºi astãzi, dupã o sutã de ani de la
evenimentul de la Alba Iulia!), scrisã în memoria „românilor
bãnãþeni cãzuþi în Bãtaia Mare din 1914-1918“ dar ºi cu gândul la
tatãl ºi respectiv bunicul sãu Marcu Mihãilã ºi Marcu Mihail. De
fapt, recitind volumul maestrului Deleanu am avut impresia,
parcurgând „studiul introductiv“, cã avem de-a face cu o carte de
sine stãtãtoare, versurile din cea de-a doua parte confirmându-mi
o mai veche credinþã ºi anume aceea cã terapia prin versuri a
suferinþelor de diferite tipuri (nu neapãrat fizice), la cãtanele
înstrãinate de glia strãmoºeascã (pândite de clipa morþii la tot
pasul), dorul ºi jalea dupã cei dragi, dupã neamuri, dupã
sãrbãtori dar ºi dupã muncile împovãrãtoare de acasã, dorinþa
de eternizare, de neuitare a numelor lor (invocând adesea
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nenorocul ºi chiar blestemul de a vieþui în acest calvar), a
funcþionat cum nu se poate mai bine.

Culmea, existenþa acestei terapii ne-a fost confirmatã de
curând într-o convorbire de câteva ore, la Ciclova Românã, ºi de
unul dintre miile de tineri români obligaþi de nevoile materiale
sã munceascã, de ani de zile, prin cele strãinãtãþi. Mai exact e
vorba de o tânãrã – Marina Dirul, care s-a nãscut ºi a copilãrit
lângã apa Nistrului, lucrãtoare la un hotel din Barcelona –, ce
fãcuse o escalã în Valea Caraºului sã-ºi revadã un prieten ºi sã
predea unei edituri cel de-al doilea volum de versuri. „Scriu ºi
citesc poezie pentru cã astfel depãrtarea de casã, de þarã ºi de
cei dragi mi-e cu mult mai uºoarã“, mãrturisea, printre altele,
autoarea, care ne-a atras atenþia cu un poem de doar douã
versuri încã din primul volum: „Pune-mã între douã fire de busuioc/
Pentru cã între ele încape o viaþã“.

Cum spuneam, datã fiind cultura sa enciclopedicã, M.M.
Deleanu ne oferã o analizã pertinentã a fenomenului în capitole
ºi subcapitole intitulate sugestiv: „Din bibliografia domeniului;
Folclor literar sau versuri de autor?; Scrisorile în versuri, literatura
naivã ºi postmodernismul; Scrisorile în versuri ºi cronicile de rãzboi
rimate;  Aspecte obiective ºi subiective în relatãrile de pe front;
«Geografia» rãzboiului; Satul dus pe front; Structura literarã a
scrisorilor în versuri; Scrisorile în prozã; Fapte de limbã; Glosar;
Notã asupra ediþiei; Abrevieri“ precum ºi rezumate ale lucrãrii în
limbile englezã, francezã, italianã ºi germanã, analize pe texte
ale motivelor ºi temelor dominante ºi, nu în ultimul rând,
existenþa unei astfel de „literaturi“ în alte þãri din Europa,
participante la rãzboi etc. Ba, meticulozitatea domnului profesor
a mers pânã într-acolo încât ne descrie formatul filelor ºi tipul
de cernealã sau de creion cu care au fost scrise versurile,
realizând singur corectura întregii cãrþi.

Tot în aceste fugare opinii de cititor s-ar fi cuvenit sã
facem ºi câteva consideraþii de ordin estetic, sã menþionãm
mãcar câteva crâmpeie de vers care ne-au cucerit prin frumuseþe
ºi simplitate cum ar fi cele aparþinând, de pildã, lui Ilie Cinca:
„De câ(n)d la foc am plecat/ Mândro nu te-am sãrutat,/ Tot în plu(m)bi
m-am dezmer(d)at ...“ sau ale altuia care fãcea atât de subtila
observaþie: „Frunza se uscã de vânt/ Eu, mândro, mã usc de gând!“.
Cineva spunea odatã cã „toate cântecele noastre poporale, de viaþã
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sau de moarte, încep cu frunzã verde“, adevãr prezent ºi în cele
transcrise în antologia de care facem vorbire.

O menþiune specialã meritã iconografia de la finalul
volumului, unde sunt reprodusee fotografii ce surprind „iadul“
de pe front, ori imortalizeazã portrete ale unor autori (singuri
sau împreunã cu familiile), aflaþi acasã, în „urlap“, adicã în
permisie, manuscrise cu o caligrafie impecabilã (greu de imaginat,
astãzi, la elevi dupã absolvirea claselor primare), coperte ale
unor unor cãrþi între care am remarcat-o pe cea aparþinând lui
Ioan Adam – „Flori din Rãzboiu, versuri poporale culese din gura
soldaþilor, semnatã de Gheorhe Cãtanã, învãþãtor, Caransebeº, 1919,
Editura ºi tiparul Tipografiei ºi Librãriei Diecezane“, numele
folcloristului din Valeadeni fiind, evident, cules greºit.

ªi încã un aspect demn de consemnat: din majoritatea
versurilor „cãtãneºti“ se degajã, asemenea unui aer binefãcãtor,
un patriotism sincer, dorinþa neprefãcutã a soldaþilor de a-ºi
apãra þara ºi pãmânturile cu preþul vieþii. Sentiment dispãrut
astãzi din cântecele „guriºtilor“ bãnãþeni, (care continuã sã
rimeze „gealã“ cu „falã“) dar omniprezent în cele ale ardelenilor
(de foarte bunã calitate), þinut unde a vãzut lumina zilei ºi M.M.
Deleanu. Pentru cã Domnia Sa, trãind ºi muncind o viaþã
întreagã la Reºiþa – afirmam ºi cu altã ocazie –, a realizat cu
modestie ºi temeinicie prin tot ce a scris (ºi nu numai!), pentru
cultura acestui areal, de aproape trei decenii, „fapte“ ce cu greu
pot fi cuantificate, fãrã a aspira la titluri ºi onoruri din partea
mai-marilor zilelor  ce ne vor „tot binele din lume“ din palatele
administrative înãlþate „pe vremea ailaltã“, în centrul municipiului
reºedinþã de judeþ.

Mai 2018
                                              Nicolae IRIMIA
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De Centenar, în vizitã pe dreapta
Tisei, în Maramureºul istoric

 
A fost pentru mine unul dintre motivele principale de a

mã deplasa, în perioada 28–30 aprilie 2018, în Maramureº:
trecerea frontierei de stat cu Ucraina, peste râul Tisa, la
Sighetu Marmaþiei (România) – Solotvino (Ucraina) ºi fotografierea
în douã localitãþi cu maramureºeni români de pe dreapta Tisei
a statuilor/monumentelor dedicate lui Mihai Eminescu, fotografii
necesare pentru cartea-album pe care o voi realiza împreunã cu
eminescologul reºiþean Gheorghe Jurma având titlul de
„MONUMENTELE MIHAI EMINESCU“, ºi care va apãrea în
acest an în cadrul proiectului Forumului Democratic al Germanilor
din judeþul Caraº-Severin dedicat CENTENAR ROMÂNIA.

Trecerea punctului de frontierã mi-a adus aminte de
vremuri trecute pe care le-am trãit împreunã în anii imediat
urmãtori schimbãrilor politice din decembrie 1989. Trecerea a
durat nu mai puþin de o orã, cu toate controalele paºapoartelor
ºi a vãmii, atât ale României cât ºi ale Ucrainei.

Apoi, primul contact l-am avut cu orãºelul staþiune
balnearã (bãi sãrate) Solotvino – Slatina (în lb. româna) cu
aproximativ 9.000 de locuitori, din care dupã unele relatãri, 60%
români. Aici am fotografiat bustul lui Mihai Eminescu din
curtea ºcolii generale nr. 2, realizat de artistul Leonid Popescu
din Chiºinãu, Republica Moldova, dezvelit la 26 noiembrie 2011,
ºi apoi placa comemorativã dedicatã poetului naþional de pe
faþada clãdirii Liceului „Mihai Eminescu“, dezvelitã pe data de
10 septembrie 2016. Tot în Slatina maramureºeanã am fotografiat
bustul lui ªtefan cel Mare, realizat de acelaºi artist plastic din
Republica Moldova ºi sfinþitã în aceeaºi zi cu cea eminescianã.
Tot în Slatina am fotografiat ºi monumentul ridicat în memoria
Armatei Sovietice, ridicat în parcul din faþa ªcolii Generale Nr.
2.

În Slatina funcþioneazã Consulatul României din Solotvino.
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Printr-un mail am
încercat sã iau legãtura
cu acest consulat în
vederea spr i j in ir i i
deplasãrii mele în
Maramureºul istoric de
pe dreapta Tisei, dar
rãspunsul mi-a venit
abia dupã o sãptãmânã,
pe 3 mai, dupã ce am
fost acolo.

U rm ã t o a r e a
localitate vizitatã a fost
Bila Tserkva – Biserica
Albã (în lb. românã),
aflatã ºi aceasta pe
malul drept al Tisei, la
fel ca ºi Slatina. Aici
am vizitat centrul
localitãþii în care se aflã
Casa de Culturã, iar
puþin mai încolo, bustul
lui Mihai Eminescu,
autor fiind Dumitru
Voºkovski din Cernãuþi,

dezvelit la 9 martie 2008. La Biserica Albã trãiesc în jur de
3.000 de oameni, 97% dintre ei fiind dupã unele estimãri
români.

Apoi, drumul din nou spre punctul de trecere spre
Sighetu Marmaþiei. Surpriza cea mare a fost cã am luat la
autostop la Biserica Albã pânã la Slatina o femeie în vârstã,
româncã, care ne-a povestit despre dramele românilor din
Transcarpatia, inclusiv a familiei ei, deportarea soþului ei în
lagãrul de la Vorkuta la nord de Cercul Polar rusesc. Ne-a
povestit de asemenea despre viaþa grea din aceastã zonã unde
nu se gãseºte de lucru. Tinerii ºi apþii de muncã pleacã la lucru
îndeosebi în Cehia, de aceea ºi numãrul mare de maºini
înmatriculate în Cehia, vãzute de noi cu prilejul deplasãrii ºi
trecerii frontierei.
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De fapt trebuie spus faptul
cã am putut conversa în limba
românã cu toþi cei pe care i-am
întâlnit în acest scurt periplu în
Maramureºul istoric din dreapta
Tisei.

În rest, sãrãcie la tot pasul,
drumuri foarte proaste, spaþii
neîngrijite: exact cum era în
România imediat dupã 1989…

O orã a durat din nou trecerea frontierei de stat peste
podul istoric denumit „Academician Mihai Pop“ ºi inaugurat de
preºedinþii României ºi ai Ucrainei în data de 15 ianuarie 2007,
din nou cu toate controalele paºapoartelor ºi cele ale vãmii din
Ucraina respectiv România.

Bucuroºi de a fi ajuns din nou la Sighetu Marmaþiei, am
vizitat Memorialul Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei ºi
Cimitirul Sãracilor, dupã care, înapoi spre Banat…

Un cuvânt de mulþumire se cade colegului meu ing. Dan
Stãnescu, cel care m-a însoþit de-a lungul unei cãlãtorii de 1.800
km efectuaþi în 4 zile cu Dacia Logan ºi m-a adus cu bine din
nou acasã, la mine în Reºiþa.

A fost o experienþã, de care îmi voi mai aduce aminte…

Erwin Josef ÞIGLA
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BÃNÃÞEANUL DEFINIT PRIN
MUNCA PÃMÂNTULUI

Evoluþia istoricã a Banatului, provincie de frontierã mereu
disputatã ºi trecutã succesiv dintr-o mânã în alta, dintr-o stãpânire
în alta, ºi-a pus, fireºte, amprenta ºi asupra ocupaþiilor locuitorilor
ei. Destinul sãu aparte este tributar poziþiei sale, la întretãierea
drumurilor militare ºi economice ce legau Orientul balcanic de
Occident. Poziþiei sale strategice i se datoreazã ºi interesul
manifestat de-a lungul timpului de toate marile puteri vecine,
fapt ce a influenþat evoluþia politicã, socialã, economicã ºi
culturalã a acestei zone de interferenþã, ducând la conturarea
unei distincte individualitãþi istorice.

Banatul e o zonã în care prosperitatea este vãzutã ca o
valoarea esenþialã. Þãranul bãnãþean s-a autodefinit ca fiind
paore sau paure, cuvânt împrumutat din germanã, unde
substantivul Bauern denumeºte þãranul gospodar. Faptul cã din
cei 40.320 de deportaþi în Bãrãgan, 33.446 au fost din Banat este
ºi el semnificativ în sensul acestui etos al muncii ºi al bunãstãrii.

,,Am cutreierat þara în lung ºi-n lat, dar numai þãranul
bãnãþean se tânguieºte cã ziua-i prea scurtã; lui numai noaptea-i
este lungã, ziua niciodatã. ªi iarãºi nicãiri sãtenii nu sunt aºa de
dornici de carte ca la noi“, scrie Petre  Nemoianu1, copil de þãran
din Petrila Caraºului. Dat la ºcoli de tatãl sãu reuºeºte ulterior
Marii Uniri o carierã de avocat la Bucureºti, accedând pânã la
funcþia de ministru secretar de stat la agriculturã ºi domenii.2

Hãrnicia oamenilor din Banatul natal se desprinde ºi din descrierile

Identitate bãnãþeanãIdentitate bãnãþeanãIdentitate bãnãþeanãIdentitate bãnãþeanãIdentitate bãnãþeanã

	
�
�



32

lui Mihail Gaºpar3, care rememorând într-un tablou viu satul
natal surprinde þãranul român în acþiune:

„Cãsuþele mici, acoperite cu stuf, pe deasupra verde, cu
«târnaþele» largi, sprijinite de stâlpi de lemn lucraþi cu meºteºug,
ascunse modest în umbra bãgrinilor bãtrâni ºi puternici.

Prin curþile largi, îngrãdite cu garduri înalte de nuiele, se
învârtesc românii în hainele lor albe, lucrând zoriþi la ale lor.“4

Ceva mai târziu decât aceºtia, Ion Florian Panduru ne
înfãþiºeazã la rândul sãu volumul mare de lucru în zilele de
varã, la sat: „La noi, în zilele de varã, ai face om de lucru ºi dintr-un
bãþ; seara, când vii, unde sã te mai duci? Nu le mai dai de capãt! Eu
tãiam lemne pentru amãrâta noastrã de cinã ºi sãturam vaca. Mama
cu mulsul, cu purcelul ºi cu legumea (mâncarea, hrana). Pe stele
veneam de la lucru, pe stele plecam, cât era vara de mare“.5

Pentru þãranul-paure din Banat munca pãmântului era
sfântã ºi oricine se îndepãrta de la aceastã cale era privit cu
circumspecþie. Condeierul þãran, Paul Târbãþiu, nãscut la 1902,
cu doar câteva clase primare, subliniazã acelaºi lucru într-o
poezie: „O munca asta e atât de sfântã/ Atâþi o spun, dar câþi de
dânsa fug!“.6

Þãranii scriitori nu vãd însã munca grea a pãmântului în
mod idilic ºi nici n-au cum sã o vadã aºa, cãci ei nu s-au
desprins niciodatã de coarnele plugului. Paul Târbãþiu subliniazã
efortul pe care-l presupune: „Uite, muncesc cosaºi, secerãtoare,/
Greu spicuindu-ºi bruma de strânsurã,/ Îngânduraþi ºi triºti, de
parcã-o furã/ Pãmântului crãpat ºi ars de soare.“7 Poetul Ilie
Crãciunel, nãscut la 1883 în Rãcãºdia, pe Valea Caraºului,
închinã o adevãratã odã þãranului muncitor, intitulatã „Luaþi-vã
gios pãlãria“:

„Dã gimineþã dã la douã
La lucru: ce dãjghini la coasã
N’ai stare pân’sara la nouã
Ajungi tot dãrâmat de oasã

Aºa-i la grâu, cã-i dulce pita
Dar câþi nu ºciu cum sã adunã
Dac’ar munci tot câta, câta
Puþin, la au barem o lunã.
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Tot spicu-l strângi, mãcar sã mori
Cã nu ºci vremea cum ce pringe
Când ceru-i plin d’ai negri nori,
Sãtos, flãmând, dai tot nãince!

ªi d’ai, cari trãiþ în biu
ªi prã uºor vã luaþi sâmbria
Trecând prâng-ai ce strâng la grâu
Luaþi-vã gios pãlãria.“8

Gheorghe Bãlan-ªerban, un alt condeier þãran, absolvent
doar de ºcoalã primarã, nãscut în anul 1907, polemizeazã cu
îndrãznealã în articolul „Þãrani vechi sau þãrani noi?...“, publicat
în gazeta Suflet nou (scoasã chiar de el, cu un grup de colaboratori,
la Comloºu Mare, Timiº), chiar cu protopopul locului, dr. ªtefan
Cioroianu, cãruia îi imputã cã „în loc de a privi stãrile trecutului
printr-o prismã realistã ºi riguros obiectivã, mai vãd încã acest trecut
prin ochelarii coloraþi ai unui romantism poetic ºi tradiþionalism
dogmatic“.9

Averea însemna, mai presus de toate, pãmânt. Pãmântul
este unicul criteriu, unica posibilitate de a atinge bogãþia ºi
odatã cu ea respectul. Cãci mãrimea proprietãþii acestuia era în
relaþie directã cu poziþia în comunitatea satului. Deþinerea
oricãror altor bogãþii în proprietate era vãzutã ca mai puþin
importantã supusã la riscurile pierderii sau deteriorãrii. Este
afirmat categoric aceasta de unul dintre protagonoºtii romanului
Rãsucirea, a lui Romulus Fabian:

„ – Ba, eu zic cã decât bani, a spus Victor Puric, unul înalt ºi
subþire la glas, e mai bun pãmântul. Unchiu-mio, Vasile Minda,
aºa-mi zice: Când îi avea bani, nepoate, numai pãmânt sã cumperi.
Pãmântul e singura avere care nu piere! Sã nu-þi cumperi case, cã le
arde focul! Nici vite, cã le ia moartea! Nici sã nu þii banii, cã þi-i furã
hoþii!...Numai pãmântul e singura avere care rãmâne. Bogaþii –
pãmânt cumpãrã, cã, orice-ar veni peste om, pãmântul rãmâne, nimic
nu-l duce din loc.“10

Interesantã pentru mentalitatea bãnãþenilor ni s-a pãrut
mãrturia lui P. Nemoianu despre plecarea în America a þãranilor
din satul sãu: „Din satul meu natal, înainte de rãzboi, mizeria sau
dorul de progres material a trimis în America sute de þãrani. Dar pe
mãsurã ce ºi-au ajuns scopul, ori ºi-au pierdut iluziile, rând pe rând
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s-au întors acasã. Unul singur a murit acolo într-un accident, care
dupã cum se ºtie nu intrã în prevederea omului. Dar acest singur
caz, care a deschis ochii tuturor asupra eventualitãþii morþii printre
strãini, a pus capãt emigrãrii în America. De aici încolo, petrilenii
mei preferau sã moarã sãraci, la casa lor, decât bogaþi aiurea“.11

De ce era atât de temutã aceastã moarte printre strãini?
Faptul de a fi înmormântat într-un pãmânt de care nu te leagã
nimic sau înfricoºarea în faþa unei îngropãciuni care nu respectã
datinile ºi ritualurile cunoscute ºi cuvenite?

Simona SANDU

1 Petru Nemoianu, Banatu-i fruncea, Lugoj, Tipografia
Naþionalã, 1929, p. 18.

2 Virgil Nemoianu, Arhipelag interior. Eseuri memorialistice
(1940-1975), Timiºoara, Ed. Amacord, 1994, p. 17.

3 Mihail Gaºpar (1881-1929), prozator bãnãþean, nãscut la
Gãtaia, jud. Timiº, protopop la Bocºa, autor de schiþe, povestiri,
romane, cu teme din viaþa satului bãnãþean de la sfârºitul sec.
al XIX-lea ºi perioada domniei lui ªtefan cel Mare; (cf. Valentin
Bugariu, Protopopul Mihail Gaºpar. Studiu monografic, Timiºoara,
Ed. Eurostampa, 2007).

4 Mihail Gaºpar, În vraja trecutului, apud Virgil Vintilescu,
Secvenþe literare. Repere literare bãnãþene (1880-1918), Timiºoara,
Ed. Facla, 1987, p. 194-195.

5 Ion Florian Panduru, (nãscut la 15 aug. 1938, în
Plugova, Caraº-Severin), Sãrbãtoare târzie, Timiºoara, Ed. Facla,
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6 Paul Târbuþiu, Primãvara, apud Gabriel Þepelea, op.
cit, p. 17-18.

7 Idem, Seceriº, apud Gabriel Þepelea, op. cit., p.14.
8 Ilie Crãciunel, Luaþi-vã gios pãlãria, în „Progresul“, 10

iunie 1911, apud Iosif Stãnilã, Un fenomen bãnãþean: þãrani scriitori,
þãrani gazetari, þãrani compozitori, Reºiþa, Ed. Timpul, 1994, p.
27-28.

9 Gheorghe Bãlan-ªerban, Þãrani vechi sau þãrani noi?...,
în „Suflet nou“, decembrie-ianuarie 1938, apud G. Þepelea, op.
cit., p. 57.

10 Romulus Fabian, Rãsucirea, Timiºoara, Ed. Facla,
1980, p. 23.

11 P. Nemoianu, Amintiri, ..., p. 268.
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Universul spiritual al Banatului
de Munte în vremea Marii Uniri
din 1918 -  tehnici ºi mijloace de
ornamentare a textilelor casnice

ºi a þesãturilor din lânã
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, ca ºi la

începutul veacului urmãtor, Banatul de Munte, ca de altfel
întreg Banatul, s-a confruntat, din punct de vedere politic,  cu
ofensiva politicii de maghiarizare declanºatã de administraþia
maghiarã, care fusese instauratã în acest strãvechi teritoriu
românesc odatã cu formarea Imperiului dualist Austro-Ungaria,
în anul 1867. Punerea în practicã a unei asemnea acþiuni, a
început prin acapararea instituþiilor publice. Exponenþii noului
regim au urmãrit deznaþionalizarea acestora, pentru a îngrãdi
drepturile naþionale ale românilor, fapt care îl determinã pe
generalul Traian Doda sã sesizeze Parlamentul de la Budapesta,
printr-o scrisoare adresatã preºedintelui acestui for, ºi în care
condamnã acþiunile statului austro-ungar, despre care spune cã
„tinde a identifica interesul comun al þãrii cu interesul particular
al unei naþiuni“, în detrimentul naþiunii române1. De altfel,
Doda în noul context politic renunþã la cariera militarã ºi se
implicã în viaþa politicã pentru apãrarea drepturilor naþiunii
române2.

Referindu-se la situaþia politicã creatã de formula politicã
a dualismului austro-ungar, un alt fruntaº al românilor bãnãþeni,
Alexandru Mocioni, afirmã cã aceasta este artificialã ºi nenaturalã,
motiv pentru care nu poate fi decât efemerã ºi neviabilã.
Argumentul folosit de Mocioni a fost acela cã în epoca ascensiunii
conºtiinþei naþionale, lupta popoarelor pentru libertate ºi
suveranitate va culmina cu organizarea propriului stat indepen-
dent, în virtutea principiului statelor naþionale, ºi nu al principiului
medieval al statelor teritoriale3.
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Deºi periculoasã, aceastã atitudine ostilã a autoritãþilor
maghiare din Banat, a mobilizat toate forþele sociale ºi intelectuale,
tineri ºi vârstnici, pentru a face faþã tãvãlugului  maghiarizãrii
ºi al persecuþiilor politice pe criterii naþionale. Dacã pe plan
politic aceastã provocare se concretizeazã cu fondarea partidelor
politice din Banat ºi vestul Transilvaniei, la 26 ianuarie/6
februarie 1869, în plan spiritual se evidenþiazã lupta pentru
pãstrarea identitãþii de neam, fapt reflectat în activitatea Astrei,
a celor care se manifestau sub auspiciile acesteia, a preoþilor ºi
învãþãtorilor din satele de munte. În acest fel, în partea de sud-
vest a României a avut loc o preocupare statornicã pentru
afirmarea culturii naþionale, pentru apãrarea limbii române, a
Bisericii ºi a ªcolii naþionale4.

De altfel, astãzi este cunoscut cã în anii premergãtori
Marii Uniri românii au înfruntat primejdia deznaþionalizãrii,
exprimându-ºi dezacordul faþã de regimul de asuprire strãinã, fie
deschis, fie prin contracararea mãsurilor de maghiarizare prin
apelul sistematic la onomastica latinã, prin cultivarea simbolurilor
naþionale, precum tricolorul, prin pãstrarea cu sfinþenie a tradiþiilor
ºi obiceiurilor româneºti, a zestrei culturale ºi spirituale româneºti,
cea care defineºte în sine fiecare comunitate în parte, dar ºi
Banatul în ansamblul sãu.

O parte a vestigiilor culturale bãnãþene o reprezintã
tehnicile ºi tehnologiile populare. Ele constituie pentru comunitãþile
umane comori nepreþuite, valori ale geniului uman, ale iscusinþei
ºi priceperii omeneºti, menite a satisface cerinþele materiale,
dar ºi spirituale ale membrilor comunitãþii. Din perspectivã
etnograficã, Zona Banatului Înalt, reprezintã spaþiul etno-istoric
unde în sfera economiei tradiþionale un loc important l-au avut
ocupaþiile casnice, prelucrarea fibrelor textile ºi confecþionarea
veºmintelor fiind munci obiºnuite 5.

1. Tehnici ºi mijloace de ornamentare a textilelor
þãrãneºti

Arta înseamnã bucuria de a fi tu însuþi, de a trãi ºi de
a aparþine societãþii.6 Este exteriorizarea unei stãri de spirit
colective, aºa cum este arta popularã opera unor autori anonimi,
însuºitã de întreaga colectivitate. O laturã deosebitã a acesteia
o constituie ornamentistica ºi decoraþiunile þãrãneºti, bogate în
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simboluri, ingenios reprezentate, emiþãtoare de mesaje nonverbale
(prin culori, modele). De pildã, „femeile mai bogate se cunoºteau
dupã îmbrãcãminte, cã purtau la sãrbãtori cãmãºi cu cusãturi
mai complicate, cu pui pe chici, cu ciurate mai mari, cu
lãibãrice cu piei de vulpe pe margine, cu lãibãrice din somot
cusute cu molinee pe fir, lucrate foarte migãlos, iar cele mai
sãrace, cu mai mulþi copii, le fãceau mai simple“.7

Creativitatea ºi mãiestria sunt principalele caracteristici
ale ornamentãrii textilelor casnice din care se confecþionau
diverse articole de îmbrãcãminte, haine penrtu pat, „mãsaie“
(prosoape þãrãneºti), unele dintre ele având dintr-un început
destinaþie ºi scop decorativ.

În vremea tinereþii strãbunicelor ºi bunicelor noastre,
toate femeile „erau robite“ cu „împuierea“ sau „învrâstarea“
þesãturilor, fiind în permanenþã preocupate de alegerea sau
cãutarea modelului cel mai „mândru“, reuºind cu iscusinþã ºi
migalã veritabile opere de artã, aºa cum sunt costumele  populare
purtate cu mândrie ºi respect de cãtre teregovenii de altãdatã.
De altfel, „în vremea aceea, þãranilor le era ruºine sã se
îmbrace din prãvãlie.“8

Cercetarea domeniului decoraþiunilor tradiþionale, a
tehnicilor ºi mijloacelor lor de realizare, ne-a condus spre
descoperirea a douã mari categorii de ornamente: cele executate
pe pânzã (în cazul hainelor þãrãneºti ºi a altor articole textile)
ºi cele de pe îmbrãcãmintea de lânã (ºubã, laibãr, lãibãric, cojoc)
sau þesãturi din lânã. Un mijloc decorativ aparte îl constituie
„ciuratul“, care de asemenea poate fi obþinut prin diverse tehnici
de muncã.

Unele modele decorative erau fãcute din þesãtura pânzei;
de exemplu: „poneava cu speteazã“  care se realiza prin nãvãgirea,
adicã trecerea firelor prin douã iþã ºi modelul era ales pe
speteazã; se forma „puiul“ (modelul), ridicând alternativ, cu
piciorul iþa ºi speteaza, apãsând tãlpeii (un fel de pedale).

Tehnici de realizare a ornamentisticii pe pânzã
Documentele fotografice provenite din epoca Marii Uniri

aratã cã ornamentarea þesãturilor era o practicã în vogã. Pentru
realizarea ornamentelor erau folosite trei tehnici fundamentale,
aplicabile în cazul tuturor tipurilor de pânzã þesutã în rãzboi, cu
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precãdere, însã, ornamentele erau lucrate pe pânzã mai finã. În
ornamentistica popularã se pot întâlni:

a. Tehnica cusãturii pe fir: cu pui, respectiv  cu mustrã.
b. Tehnica cusãturii cu aþã pe fire scoase (ciurat spart).

a. Cusãtura pe fir
Era cusãtura fãcutã pe pânzã þesutã în douã iþe, care se

realiza manual cu acul cu aþã de diferite culori ºi categorii
(„molinee“, „ºlinvol“, „ogrincã“), urmând firele þesute. Când aceastã
cusãturã era realizatã în cruci („cruciu“) se obþineau „puii“
(motive florale combinate în douã sau mai multe culori). Când
se executa direct, fãrã cruci (aþâu) se realiza „mustra“ cu motive
geometrice, cusute cu mãtase albã, mai rar coloratã, „care se
gãsea sã se cumpere în motche, care erau în fir sucit uºor din
opt firicele subþiri, acel fir se desfãcea în douã pãrþi a câte patru
fire pentru a fi cusãtura gingaºã.“9. De altfel, cusãtura cu
mustrã este consideratã a fi cea mai finã cusãturã.

Cusãturile pe fir cu pui, specifice femeilor, se fãceau mai
ales pe poale, în partea de jos, deasupra tiviturii ºi pe „chiºi“,
adicã pe pãrþile laterale ale poalelor, dar ºi pe „ciupag“, pe
mâneci, pe piept ºi în jurul gâtului. Pe piept se folosea mai mult
cusãtura cu mustrã. De altfel, aceasta era specificã bãrbaþilor.
Pe „chimeºile bãrbãteºti“ de sãrbãtoare se fãcea cusãturã albã
de mãtase, pe piept. „Mustriul“ ºi „aþâul“ se foloseau ºi pentru
ornamentarea altor articole din pânzã þesutã: prosoape þãrãneºti
(„mãsaie“ mai ales cele cu scop decorativ) sau a altor piese de
îmbrãcãminte þãrãneascã („cotrenþã“ sau lãibãric, „pecic de opreg“,
„brâu“).

b. Cusãtura cu aþã pe fire scoase
Avea rolul de a îmbogãþi ºi înfrumuseþa ornamentistica

popularã, realizându-se practic în modul urmãtor: se introduceau
firele (urzeala sau bãteala) dupã acul de cusut, dupã care se taie
ºi se trag afarã, iar firele rãmase se „îngurzesc“, trecând cu acul
cu aþã peste trei sau cinci fire, formându-se mai multe „picioare“,
care în ansamblu aratã ca o broderie primarã.

Numitã ºi „ciurat spart“ aceastã lucrãturã era executatã
de femei „în ºiruri, de-a lungul mânecii ºi la poale deasupra
civiturii“10, dar era un model decorativ folosit ºi în cazul altor
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piese din material textil fãcut în casã.
Tehnica „ciuratului“ stã la baza confecþionãrii „dantelei

þãrãneaºti“. Pentru a spori frumuseþea ºi eleganþa hainelor,
femeile adãugau sau intercalau în pânzã „ciurate“. Tehnicã
manualã, aceasta a fost cunoscutã „din timpuri înaintate“11, fiind
folositã pentru înfrumusetarea cãmãºilor, dar domeniul de utilizare
s-a lãrgit treptat. Se executa cu „acul de ciurat“ (un ac cu
cârlig), cu ajutorul cãruia se „rostãºte“ (începe) ciuratul, lucrând
astfel: se ia acul în mâna dreaptã, iar pe arãtãtorul mânii stângi
se aduna aþa pentru ciurat (aþã albã de bumbac) ºi se începe un
rând de laþuri corespunzãtoare viitorului ciurat, reprezentând
marginea acestuia; apoi se lucreazã în acelaºi mod, dar construind
alternativ, în rânduri, pãtrãþele goale ºi pãtrãþele pline, numite
„mese“ sau „rotiþe“, goale sau pline, în funcþie de „izvod“ (model
care putea fi „scrisoarea“ (adicã model scris) sau o bucatã dintr-o
„ciurãturã mai veche“). Specific tehnicii ciuratului este cã modelul
se construieºte întruna, prin înmulþirea ºi scãderea de laþuri
(ochiuri de aþã), dupã model. Ca urmare, de-a lungul timpului s-
a fãcut: ciurat drept, ciurat cu colþ rotunjit, cu colþ triunghiular,
tortiþe (urechiuºe) de ciurat; ciurat cu lãþuºche (ciurat numai
din laþuri, prelungiri).

Dantelãria þãrãneascã a avut o largã întrebuinþare, fiind
folositã ca mijloc decorativ atât la hainele þãrãneºti, fiind cusutã
pe marginea poalelor, mânecilor ciupagului, pe marginea cãmãºilor
ºi izmenelor þãrãneºti, la guler, dar ºi la „ mãsaie“, la „poneve“,
ca „fireanguri“ (perdele) la ferestre, draperii la uºi, diverse
mileuri pentru înfrumuseþarea mobilierului ºi a interioarelor.

Din punctul de vedere al motivelor decorative predominã
motivele florale ºi geometrice, dar mai apar ºi alte forme;
pãsãri, frunze etc. Fetele fãceau ciurat pentru zestre.

2. Tehnici ºi mijloace de ornamentare a þesãturilor
din lânã

La începutul secolului al XX-lea, dar ºi mai târziu
învelitorile de pat (procoviþi, strane) aveau doar funcþie practicã,
dar în timp, mai ales procoviþele (cuverturile þãrãneºti) au
devenit obiecte de artã, fiind þesute în diverse forme, culori ºi
tehnici.

Dupã tehnica folositã la þesutul lor, „procoviþele“ pot fi12:
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Procoviþã în douã iþe – Se fac douã iþe ºi se trec firele de
sus în jos prin ele, fãrã model; sunt cele mai simple;

Procoviþã în patru iþe -  Se fac patru iþe ºi se introduc fire
prin ele ºi se face modelul din nãvãgit (crearea modelului când
firele sunt în iþe).

Procoviþã cu coclebi  - Se face prin „nãvãgirea“ firelor prin
douã iþe ºi în spatele iþelor se fac coclebi (o jumãtate de iþã =
„un cocleb“) dupã model; la o procoviþã pot fi între 10-100
coclebi.

Procoviþã împuiatã:
a. cu douã feþe – se pun douã iþe; firele se trec mai rar

ca la celãlalte þesãturi; florile se fac numai din mânã; se fac
„motchiþã“ pe degete, din toate culorile, care se pun la rând ºi
se leagã fiecare la firele din rãzboi pentru a porni modelul;
capetele se „supun“ (se ascund) în interiorul þesãturii ºi de aceea
procoviþa are douã feþe.

b. cu o faþã – se lucreazã la fel, dar numai pe o parte,
iar capetele rãmân libere pe cealaltã parte.

Procoviþã pe ace  are la bazã tehnica în douã iþe; se
introduc firele printre iþe ºi se dã numai cu suveica firul gros
(numai cu aceasta se lucreazã); apoi „cu un ac lung cât îi spata“
se trage firul de pe suveicã ºi se învârte dupã ac, conform
modelului scris.

Procoviþã cu popice – se fac patru iþe ºi de la o iþã pânã
la altã iþã se pun douã beþe scurte (de cca. 10 cm) numite
popice, care se leagã de capãtul iþei transversal. Aþa se leagã la
popice ºi prin ele se schimbã iþele. Se trec firele prin iþe dupã
model.

3. Tehnici ºi mijloace de ornamentare a hainelor
groase þãrãneºti13

 Trãind într-o zonã înaltã unde iernile sunt timpurii, iar
primãverile târzii, vestimentaþia groasã ocupa un loc important
în garderoba tradiþionalã a teregovenilor. Deºi, rolul funcþional
era major, simþul artistic al þãranului bãnãþean ºi-a pus amprenta
ºi asupra acestui tip de îmbrãcãminte.

 Ornamentarea ºubelor de cioarec era simplã, sobrã ºi
consta în montarea unor „plentici“ de mãtase sau stofã neagrã
(somot) pe marginea gulerului, reverelor, mânecilor, colþurilor,
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adicã erau „ocolite într-un rând sau în douã rânduri“ cu modele
decorative. Cei mai „fiºcali“ (eleganþi) purtau ºube decorate ºi cu
anumite cusãturi (ondulaþii,romburi etc.) fãcute direct cu maºina
de cusut.

Ornamentarea laibãrelor de cioarec, piese vestimentare
specific bãrbãteºti, era asemãnãtoare ºubelor. De mare efect în
cazul laibãrelor era „teºlu“, buzunarele false.

Ornamentarea lãibãricelor, piese vestimentare specifice
portului femeiesc, se realiza prin aplicarea  pe marginea acestora
a unor piei de vulpe; cele din somot erau cusute cu „molineu pe
fir.“

Ornamentarea pieptarelor cu gât, tip de cojoc purtat la
toate vârstele, pânã dupã al doilea Rãzboi Mondial, erau frumos
decorate cu diverse motive decorative, dintre care specific
pieptarelor era „luna“ cusutã cu „meriºoare“ (rotiþe, flori, romburi).
Pentru realizarea acestora se folosea „raiþu“ (de culoare neagrã)
ºi „târºãtu“ (de culoare verde), piei prelucrate prin tehnici
speciale. Folosind anumite „potricãli“ cu gãuri se bãteau diversele
forme ornamentatale pe fâºiile de „raiþ“, care se fixau peste
„târºãtul“ aplicat pe cojoc. Pieptarele, mai ales cele „de þinut“
(de sãrbãtoare) se mai ornamentau cu „meriºoare“ în jurul
buzunarelor, cu anumite „civituri“ cusute cu acul cu târºãt.
Decoraþiunile astfel realizate erau adevãrate opere de artã.

Aceleaºi tehnici de decorare s-au folosit ºi în cazul altor
modele de cojoace: mânecare (cojoace treisfert cu mâneci lungi),
lãibãrice (cojoace fãrã mâneci). Mânecarele se înfrumuseþeau,
adãugând „borduri de cãrãchil“ (material cumpãrat) la guler,
mâneci, în faþã ºi pe lateral. O datã cu modernizarea, modelele
de cojoace ºi cele decorative s-au simplificat, realizându-se doar
din cusãturi lucrate la maºina de cusut, renunþându-se total la
„raiþ“ ºi „târºãt.“

Modelele („izvoagele“) decorative constau în bucãþi (petice)
de material, resturi din haine mai vechi sau puteau fi chiar
modele scrise („scrisori“), moºtenite de la cei mai în vârstã sau
împrumutate de la vecini, rude sau alþi cunoscuþi. Cei mai
talentaþi artiºti populari „furau“ din priviri modele de pe costumele
pe care le vedeau întâmplãtor sau creau modele proprii. Era o
adevãratã concurenþã între fetele ºi femeile în legãturã cu
modele pe care le purtau, cu felul culorilor, cu tehnicile pe care
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le foloseau, pentru cã ele reflectau priceperea ºi iscusinþa
femeii14.

Momentele de satisfacþie ºi de apreciere a muncii de
artizanat a femeilor ºi a artizanilor populari, apãreau cu prilejul
anumitor evenimente comunitare –  sãrbãtori religioase, la hora
satului – când aveau prilejul sã îmbrace hainele noi ºi sã-ºi
etaleze talentul, stârnind chiar mici invidii.

Gabriela BICA

 O familie teregoveanã, respectiv, o pereche de tineri
îmbrãcaþi în portul românesc specific Banatului de Munte
de la începutul sec. XX. Ambele costume populare se aflã în
Muzeul etno-istoric Ad Pannonios din Teregova. 
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4 Ibidem, p.27.
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10 Ibidem.
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p.1-5, Colecþia personalã Bica Gabriela.
14 Jurjescu Magdalena, Op. cit., p.10.
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Cãmaºa tradiþionalã din Banatul
sârbesc – compoziþii

ornamentale
Cãmaºa este cea mai importantã ºi preþioasã piesã a

portului popular femeiesc, cu o deosebitã pondere în evidenþierea
calitãþilor artistice ale acesteia ºi în determinarea apartenenþei
stilistice la o anumitã zonã etnograficã. Ca denumire, cãmaºa
defineºte veºmântul primar care acoperã integral sau parþial
trupul, protejându-l de acþiunea diverºilor factori climatici.  Pentru
cãmaºa scurtã avem termenul generic de iie, derivat, conform
opiniei istoricului Nicolae Iorga, de la þesãtura de in – innia –
din care se confecþiona cãmaºa tradiþionalã. Ca variante zonale
pentru acest tip se folosesc, cu precãdere în Transilvania ºi
Banat, etno-termenii de: spãcel, ciupag, ciupãgari. În Banat,
noþiunea cea mai rãspânditã este cea de spãcel care coexistã cu
cea de ciupag.

Materialele de bazã  folosite în gospodãria þãrãneascã
pentru confecþionarea cãmãºilor au fost pânzeturile albe, þesute
manual în douã iþe, din fire de in sau cânepã, pentru portul
zilnic ºi din fire de bumbac, pentru portul de sãrbãtoare. La
începutul secolului al XX-lea, când dezvoltarea economicã permite
apariþia materialelor industriale mai fine se constatã diversificarea
tipurilor de pânzã folosite pentru confecþionarea cãmãºilor.

Cãmaºa femeiascã, cunoscutã în terminologia localã
sub numele de  spãc’el, c’iupag, c’iupãgari se confecþiona din douã
sortimente de pânzã albã de bumbac: o calitate mai subþire,
numitã de sadã sau o altã calitate, mai groasã, cu dungi albe în
contexturã, numitã de cinari.

Din punct de vedere morfologic, spãcelul se încadreazã în
tipul cãmãºii încreþite în jurul gâtului. Tipul de croi al acestui
spãcel poartã denumirea de tip carpatic, datoritã ariei sale de
rãspândire care converge spre lanþul muntos al Munþilor Carpaþi.
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La începutul secolului al XX-lea s-a purtat ºi cãmaºa dreaptã,
confecþionatã din pânzã de cinari, cu gura în faþã ºi cu mâneci
mai strâmte, prinse din  umãr. În prima jumãtate a secolului al
XX-lea, croiul cãmãºilor femeieºti s-a diversificat sub influenþa
portului celorlalte etnii conlocuitoare ºi ca urmare a influenþei
costumului de modã orãºeneascã. Astfel, apare croiul cãmãºii
rãscroitã în dreptul umerilor cu mâneci mai strâmte.

Decoraþia cãmaºii femeieºti aduce în discuþie, câteva
variante:

¬ Decoraþia dispusã pe guler, piept ºi de-a lungul
mânecilor. Câmpii ornamentali sunt alcãtuiþi din mai multe
tipuri de motive în general tratate geometric. Motivele sunt
lucrate cu fire de bumbac sau mãtase albã ºi coloratã, în tehnica
cusãturilor la fir, peste fire sau broderie plinã.

¬ Decoraþia dispusã pe piept ºi pe mâneci. Compoziþia
ornamentalã reuneºte motive geometrice sau fitomorfe în tehnica
broderiei perforate -  cu fir alb de bumbac.

¬ Decoraþia dispusã pe întreaga suprafaþã a gulerului
sau flancând deschizãtura de la piept ºi pe mâneci – partea
exterioarã. Câmpii ornamentali formaþi din motive florale. Broderia
plinã ºi perforatã este lucratã cu fir de bumbac.

¬ Decoraþia dispusã pe întreaga lungime a mânecilor.
Câmpi ornamentali formaþi din motive  liber desenate ºi grupate
în tablã numai pe mâneci. Broderia este lucratã în manierã
orientalã cu fir metalic auriu.

În primele decenii ale secolului XX, spãc’elul, cãmaºã
largã, reunea 3 foi/lãþimi de þesãturã realizatã manual în rãzboiul
orizontal. Gura cãmãºii era în faþã, pe mijlocul pieptului, mãrginitã
de un guler îngust. Mânecile  largi, dintr-o foaie ºi jumãtate, se
terminau cu manºete-pumnaºi. Ornamentaþia este dispusã numai
pe partea exterioarã a mânecilor, stanul/pieptul fiind neornamentat
întrucât era acoperit cu vestã ºi salbã de galbeni. Motivele
vegetal-florale, liber desenate, sunt brodate cu fir auriu în tehnicã
orientalã sau cu mãtase albã. Concomitent cu aceastã cãmaºã, la
începutul secolului al XX-lea s-a purtat ºi cãmaºa dreaptã,
confecþionatã din pânzã de cinari, cu gura în faþã ºi cu mâneci mai
strâmte, prinse din umãr. Ornamentele sunt dispuse pe lângã
gât, pe piept – flancând gura cãmãºii ºi pe mâneci cu altiþã
îngustã, peste umãr, din care pornesc „rândurile“ de broderii.
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C’iupagul încreþit în jurul gâtului se confecþiona din
pânzã de bumbac þesutã în casã. Ornamentaþia este dispusã pe
guler, piept ºi pe mâneci, în formã de tablã, formatã mai
frecvent din motive geometrice dar ºi din motive florale stilizate,
realizate prin broderie într-o culoare sau în douã culori.

C’iupãgarul mai frecvent se confecþiona din pânzã de
cinari cu faþa ºi spatele croite din aceeaºi bucatã de pânzã,
trecutã peste umeri ºi decupatã la gât. Ornamentaþia este dispusã
pe piept – flancând deschizãtura de la gât ºi pe partea inferioarã
a mânecilor formatã din motive florale.

Costumul bãrbãtesc, înscris în tipologia generalã a
costumului românesc, este mai sobru ºi puþin diversificat zonal
deoarece a suferit mai puþine modificãri de-a lungul secolelor.

Cãmãºile de fiecare zi se croiau din pânzã albã þesutã
(bumbac-cânepã), iar cele de sãrbãtoare din pânzã mai finã de
bumbac (de sadã sau de cinari). Decoraþia este dispusã pe guler,
flancând deschizãtura de la piept, pe partea inferioarã a mânecilor
sau pe manºete, pe marginea poalelor. Ornamentele sunt lucrate,
cu broderie albã, plinã sau perforatã, sau cu broderie plinã
policromã în culori armonioase. Compoziþia este formatã din
motive geometrice ºi geometrizate ºi motive fitomorfe.

Arta popularã româneascã dispune de o apreciabilã
originalitate, bogãþie ornamentalã ºi expresivitate. Formele de
manifestare artisticã ale românilor din Banatul Sârbesc, sub
influenþa condiþiilor naturale ºi sociale care au determinat
deosebiri zonale, se exprimã stilistic printr-o anumitã ornamentaþie
ºi cromaticã a pieselor din componenþa costumului popular.
Aceste particularitãþi fac trimitere la principiul varietãþii în
unitate, prezent în multitudinea compoziþiilor ºi a motivelor
artistice ce împodobesc cãmaºa tradiþionalã.

Daniela BARBULOV POPOV
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Ilustraþiile realizate în cercetãrile de teren din Banatul
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Despre graiul bãnãþean
 din „satele de la codru“ din

Banatul sârbesc
În actul comunicaþional, vorbitorii aceleiaºi limbi pot

întâmpina anumite greutãþi de înþelegere a sensului unui cuvânt,
mai ales dacã provin din regiuni diferite, unde se vorbesc
graiuri diferite. Aceste deosebiri pot privi toate nivelele limbii
(foneticã, gramaticã, lexic) sau numai unele dintre ele. Limba
are, aºadar, variante teritoriale, cea mai întinsã fiind dialectul.
Dialectul este divizarea cea mai mare a limbii literare. El este
varietatea limbii comune vorbite pe anumite întinderi teritoriale
având particularitãþi proprii, mai ales fonetice ºi de vocabular.
Limba românã are patru mari dialecte: dacoromân, aromân,
meglenoromân ºi istroromân. Dialectele nu sunt unitare. În
cadrul lor se pot distinge subdialectele, cele mai mari ramificaþii
teritoriale ale unui dialect. Subdialectele, la rândul lor, se pot
împãrþi în graiuri, care sunt ramificaþii teritoriale ale
subdialectelor, iar graiurile în subgraiuri. Conform opiniei
unor cercetãtori (Emil Petrovici, Romulus Todoran, Sever Pop),
dialectul dacoromân are cinci subdialecte: moldovean, muntean,
bãnãþean, maramureºean ºi criºean. Graiurile bãnãþene, prin
particularitãþile lor fonetice, cu unele palatalizãri consonantice
ºi alterãri vocalice, se detaºeazã poate cel mai mult de trunchiul
comun dacoromân. Poziþia lor geograficã perifericã favorizeazã
aceastã detaºare. Încadrarea graiurilor româneºti din Banatul
sârbesc în graiurile bãnãþene, luate ca întreg, este în afarã de
orice îndoialã, cu menþinerea cã pe alocurea graiurile româneºti
din Banatul sârbesc au suferit o mai pronunþatã influenþã a
limbii sârbe. Douã evenimente au determinat acest lucru:

1. Încadrarea întregului Banat, timp de secole îndelungate,
în graniþele fostului stat austro-ungar (cu întreruperea din
timpul ocupaþiei turceºti între 1553-1717, timp în care cea mai
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mare parte a Banatului de sud, de-a lungul Dunãrii, a fost
pustiit)

2. Faptul cã cea mai mare parte a aºezãrilor româneºti
din Banatul sârbesc a fost colonizatã ulterior, mai ales în timpul
formãrii cordonului militar de apãrare împotriva turcilor. Coloniºtii
au fost aduºi în cea mai mare parte din alte pãrþi ale Banatului,
dar ºi din Ardeal ºi din Oltenia1

În Banatul sârbesc avem trei straturi de populaþie
româneascã: unul bãnãþean, altul ardelean ºi altul oltenesc,
precumpãnind, bineînþeles, cel bãnãþean.

Aceste localitãþi se grupeazã astfel:
1. Sate de provenienþã olteneascã: Satu-Nou, Sânmihai,

Straja;
2. Sate ardeleneºti la nord: Iancaid, Ecica;
3. Sate bãnãþeneºti la nord: Sãrcia, Uzdin;
4. Trei sate ardeleneºti-bãnãþeneºti înrudite: Torac,

Sânmianãº, Mãrghita;
5. Bazinul Vârºeþului: un sat autentic bãnãþean – Marcovãþ;
6. Bazinul Vârºeþului: aºezãri vechi bãnãþeneºti – Coºtei,

Voivodinþ, Grebenaþ;
7. Bazinul Alibunarului: sate bãnãþeneºti colonizate (ºi

câþiva ardeleni): Seleuº, Alibunar, Nicolinþ, Petrovasâla;
8. Sate bãnãþeneºti cu o puternicã influenþã sârbeascã:

Doloave, Maramorac, Deliblata, Cuvin;
9. Un sat ardelenesc izolat: Ovcea;
10. Un sat ardelenesc la nord: Clec;
11. Insule lingvistice din pãrþile Vârºeþului: Vlaicovãþ,

Jamu-Mic, Pârniaora, Mesici, Sãlciþa, Iablanca;
12. Un sat cu influenþe sârbeºti înspre Biserica Albã –

Oreºaþ;
13. Colonii ardeleneºti ºi amestecuri în regiunea Panciovei

– Glogoni, Iabuca, Omoliþa.2

Despre graiurile româneºti din Banatul sârbesc au scris
aproape toþi lingviºtii din aceastã parte a frontierei. Unul dintre
cercetãtorii de seamã ai graiurilor din Banatul sârbesc este
Radu Flora care a publicat foarte multe studii în revista „Lumina“,
apãrutã la Vârºeþ3, asupra graiurilor vorbite în satele bãnãþene,
a scris o monografie mai amplã a graiurilor româneºti bãnãþene
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din regiunea Vârºeþului, apoi douã lucrãri în limba sârbã:
„Dijalektološki profil rumunskih banatskih govora sa
vršaèkog podruèja – sa 34 lingvistièke karte i 32 dijalektalna
teksta“, Matica Srpska, Novi Sad, 1962, care cuprinde hãrþi ºi
texte dialectate precum ºi teza sa de doctorat, „Rumunski
banatski govori u svetu lingvistièke geografije“, Belgrad, 1969.
Distinsul lingvist român, originar din Toracul Mic, a scris
numeroase monografii ºi atlase lingvistice în care a inclus ºi
graiurile vorbite în satele din Banatul sârbesc. Un studiu de
mare importanþã este Influenþa slavã asupra sistemului
fenomenelor limbii române, Bucureºti, 1956 precum ºi studiul
asupra dialectelor ºi graiurilor româneºti, din perspectivã
diacronicã, cât ºi cea sincronicã. Lia Magdu a publicat la Novi
Sad studiul „Normã ºi dialect în limba scriitorilor bãnãþeni
de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al
XX-lea“ în 1980 ºi a efectuat foarte multe cercetãti privind
influenþa limbii sârbe asupra limbii vorbite în Banat sau
influenþa graiului bãnãþean asupra operelor scriitorilor din
Voivodina. Romanþa Iovanovici a publicat douã cãrþi de mare
importanþã pentru lingvistica bãnãþeanã: Graiurile olteneºti
din Banatul de sud: aspecte fonetice ºi morfosintactice,
Panciova, Editura Libertatea, 2006 ºi Structura lexicalã a
graiurilor olteneºti din Banatul de sud,  Panciova, Editura
Libertatea, 2016, care a cercetat, în partea mare graiurile
româneºti din trei localitãþile populate cu locuitori veniþi înainte
cu douã secole din nord-vestul Olteniei. Despre graiurile
româneºti din Banat au scris ºi alþi filologi, precum Rodica
Ursulescu Milièiæ (Contacte lingvistice româno - sârbe:
contribuþii teoretice ºi practice, Panciova: Editura Libertatea,
2015) ºi Virginia Popoviæ (Cercetãri lingvistice asupra graiului
ardelenesc  în satele cu români din Banatul sârbesc, în
„Studii de ªtiinþã ºi Culturã“, nr. 1 (48), Arad, 2017.

Foarte puþin s-a scris despre graiul bãnãþean din satele
de la codru. Tocmai de aceea, prin aceastã lucrare ne strãduim
sã încercãm sã aducem o contribuþie modestã la studierea ºi
lãmurirea graiului bãnãþean din satele de la codru (satele
Coºtei, Grebenaþ. Iablanca, Marcovãþ, Mesici, Pârniaora,
Sãlciþa ºi Voivodinþ sunt considerate sate de la codru, deoarece
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sunt în apropiere de dealul Vârºeþului; satele de la pustã sunt
cele care sunt stabilite pe plaiurile câmpiilor bãnãþene).

Satele bãnãþene „de la codru“ (din jurul oraºului
Vârºeþ)

Satele bãnãþene „de la codru“, în primul rând, sunt
considerate o unitate geograficã în forma unui lanþ bine împletit
în jurul oraºului Vârºeþ. Începutul acestui lanþ este satul
Marcovãþ, mergând pânã la cel mai înalt vârf al dealurilor
Vârºeþului (641 m) ºi ajungând la satul Pârniaora (Srediºtea
Micã). De aici se îndreaptã spre Mesici, Sãlciþa ºi Iablanca, sã îºi
termine „cãlãtoria“ în valea Cãraºului, în satele Coºtei ºi Voivodinþ.
Cãraºul este artera principalã a acestor þinuturi. Puþin mai
departe, în comuna Biserica Albã, este situatã, izolatã, o veche
aºezare bãnãþeanã, satul Grebenaþ. Aºezarea acestor sate este
reprezentativã, caracteristicã pentru satele de la codru. Asimilând
fenomene din afara þinutului ºi iradiind simultan fenomenele
proprii, locuitorii acestor meleaguri pãstreazã un fond specific de
artã popularã ºi culturã bãnãþeanã, supus, în zilele noastre,
unor mari prefaceri atât în ceea ce priveºte conþinutul cât ºi
formele de manifestare. Natura a fost primitoare ºi darnicã cu
oamenii acestor locuri care s-au strãduit sã o adapteze nevoilor
vieþii zilnice. Politeþea, bunãcuviinþa ºi omenia sunt calitãþi ale
comportamentului care îi caracterizeazã pe cetãþenii satelor
noastre bãnãþene de la codru. ªi dacã pânã azi nu au uitat sã
se descopere când salutã sau sã se ridice de pe banca din faþa
casei, unde se adunã toatã vecinãtatea la „givan“, atunci când
trece un bãtrân, un intelectual al satului sau un strãin, înseamnã
cã normele de comportare frumoasã au acþionat din plin asupra
atâtor generaþii. Cu atâta bãgare de seamã, aceºti bãnãþeni
pãstreazã „lada cu zestre“ care aparþine ºi care scoate la ivealã
caracterul oamenilor de la codru. Aceste sate bãnãþene (opt la
numãr), laolaltã, constituie, datoritã unitãþii lor, un singur sat
bãnãþean, cu întreaga sa bogãþie ºi varietate de costume, cântece
ºi dansuri pe care le-a creat poporul în decursul vremurilor ºi
pe care a ºtiut sã le valorifice atât la hora satului cât ºi cu
prilejul diferitelor ceremonii legate de datinile ºi obiceiurile
locale.

Pe cât de vastã ºi de complexã, pe atât este dialectologia
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de atrãgãtoare. Cine pãºeºte în lumea ei, lume în care limba îi
descoperã adesea laturi ºi feþe nebãnuite ale vieþii, mentalitãþi
ºi legãturi variate apãrute între oameni în decursul timpului,
trebuie sã-ºi ia, însã, toate mãsurile de precauþie, sã cunoascã
bine, sã accepte ºi sã aplice cum se cuvine regulile jocului.

Voivodina, în special Banatul, din timpurile cele mai
vechi ºi pânã astãzi au constituit un mozaic lingvistic ºi etnic.
Geografia lingvisticã este solicitatã sã descopere acest evantai
colorat cu toate cuvintele unei limbi. Subdialectul bãnãþean sau
graiul bãnãþean, în general, este vorbit în partea sud-vesticã a
teritoriului dacoromân, în judeþele Timiº, Caraº Severin, în
partea sudicã a judeþului Hunedoara precum ºi în partea sudicã
a judeþului Arad (pânã la cursul Mureºului).

În interiorul acestei arii se pot identifica anumite diferenþe
între subgraiurile din partea de sud-vest ºi cele din est, cele din
Hunedoara ºi cele din partea de nord. De asemenea unele
trãsãturi comune cu graiurile bãnãþene sunt prezente în graiurile
vorbite în nord-vestul Olteniei (în partea de vest a judeþelor
Gorj ºi Mehedinþi).

Particularitãþi fonetice vocalice în graiul bãnãþean
din „satele de la codru“

Caracteristica pronunþãrii, în partea Banatului sârbesc,
în satele de la codru, este în mare parte valabilã pentru graiul
bãnãþean în general ºi invers, trãsãturile fonetice ale subdialectului
bãnãþean sunt valabile ºi pentru graiul bãnãþean din satele de
la codru.

Sunt identificate urmãtoarele trãsãturi:
1. Pãstrarea lui a etimologic: blastãm
2. Pãstrarea lui ã neasimilat la e sau o:  pãriece (=perete),

spãria (=speria), nãroc (=noroc).
3. Pãstrarea lui î etimologic ºi iniþial: câne (=câine),

mâni (=mâini), mâne (=mâine), îmblu (=umblu), înflu (=umflu).
4. Trecerea lui a protonic la ã: nãince (=înainte), nãpoi

(=napoi), pãpuc (=papuc).
5. Dupã consoanele s, z, º, j, t, dz ºi uneori r, vocalele

palatale e, i trec la ã, î, diftongul ea monoftongheazã în a iar  (i)
este eliminat: sãmn (=semn), mãrg (=merg), sângur (=singur),
zâd (=zid), sâtã (=sitã), dzî (=ziuã), moºâie (=moºie), prãjânã
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(=prãjinã), cuþât (=cuþit), patrudzãs (=patruzeci), sarã (=searã),
sacã (=seacã), încãldzascã (=încãlzeascã), ºciþ (=ºtiþi), primiþ
(=primiþi), fraþ (=fraþi).

6. În special în zona de la codru, se înregistreazã
consonantizarea lui u la v în poziþie intervocalicã: luvat (=luat),
nuvãr (=nour);

7. Vocalele e, o se închid la i, u: plicat (=plecat), bocidzat
(=botezat), îngrupat (=îngropat), busuioc (=bosioc).

8. Diftongãrile vocalice excesive, mai ales ale lui o, e:
puom (=pom), muort (=mort), fuost (=fost), uoamin (=oameni),
cuastã (=coastã), uoaie (=oaie), uoalã (=oalã)

9. e apare întotdeauna diftongat în ie: vieºc (=veºti),
ciemie (=teme), vriemie (=vreme), liemne (=lemne), fiece (=fete).

10. Vocala e se închide la i, iar i la î: biºâcã (=beºicã),
biþâu (=beþiv), nigruþ (=negruþ).

Particularitãþi fonetice consonantice în graiul
bãnãþean din „satele de la codru“

Graiul bãnãþean din satele de la codru, ºi în general
graiul bãnãþean, reprezintã aria caracteristicã de rãspândire a
douã fenomene arhaice: dz ºi ñ. Tocmai de aceea, acestui fenomen
voi acorda o atenþie deosebitã.

În procesul îndelungat de formare a limbii române, în
limba latinã popularã au avut loc o seamã de modificãri fonetice,
morfo-sintactice ºi lexicale, care au dus la diferenþieri în cadrul
subdialectelor dar ºi ale altor graiuri aparþinând dialectului
dacoromân. Graiurile bãnãþene au pãstrat cu fidelitate unele
particularitãþi lingvistice moºtenite din limba latinã:

1. Una dintre particularitãþile graiului bãnãþean ºi din
satele de la codru este conservarea consoanei latine n în poziþie
intervocalicã în faþa vocalelor anterioare e, i, spre deosebire de
cele de tip oltenesc unde s-a produs modificarea ni:

lat. bãn. olt.
calcaneumcãlcân cãlcâi
araneus râne râie
cuneus cun cui
vinea vine vie
Acest fenomen lingvistic, specific sistemului consonantic

al subdialectului bãnãþean s-a extins ºi asupra elementelor
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nelatine, astfel cã forme cu n în cuvinte de origine slavã, au fost
realizate prin analogie:

bãn. olt.
pustâne pustâi, pustie
piron piroi
tãmâne tãmâie
muscon muscoi
muron muroi

Dacã procesul de palatalizare a dentalelor, ºi implicit ºi
a nazalei n, a fost realizat atât în elementele de origine latinã,
în care s-a semnalat o evoluþie fireascã a lui n primar +e, i, cât
ºi în elementele de altã origine, procesul fiind foarte extins.

2. dz (corespunzând unui d latin urmat de iot), apare ºi
în graiurile din Moldova, dar ºi în Banat este înregistrat,
inclusiv în satele de la codru, cu o relativã consecvenþã (variaþia
liberã între dz ºi z este sporadicã).

3. Pãstrarea grupului consonantic mn în cuvintele: scamn
(=scaun), scãmnie (=scaune)

4. Pãstrarea lui r în prepoziþii: prã (=pe), prân (=prin),
prãstã (=peste).

5. Palatalizarea dentalelor d, t gãsite înaintea lui e,i, în
d, c: dince (=dinte), carce (=carte), frunce (=frunte), fiece (=fete),
cineri (=farfurie), frace (=frate), vierde (=verde), rãdicat (=ridicat),
diminaþa (=dimineaþa), etc.

6. Graiul bãnãþean, inclusiv cel din satele din jurul
oraºului Vârºeþ, este singurul subdialect dacoromân în care nu
se produce palatalizarea labialelor: piepcin (=piepten), mieu
(=meu), vinie (=vine).

7. Înmuierea literelor l, n, r: înþelieg (=înþeleg), nieºce
(=niºte), bani (=bani), vinieri (=vineri), sãptâmâni (=sãptãmâni),
muierie (=muiere), etc.

8. Trecerea africatelor s, z la tipuri fricative: sinsi (=cinci),
sirsâi (=cercei), atunsi (=atunci), crusie (=cruce), d-aisi (=d-aici),
dzâºie (=zice), fasie (=face), fisior (=fecior), înseput (=început),
adusie (=aduce), aisi (=aici), sã arunsie (=sã arunce), ziãr (=ger),
zioc (=joc), azunziã (=ajunge), arzint (=argint), etc.

9. Pe lângã un c  mai puternic în: du-ce (=du-te), c-am
vãdzut (te-am vãzut), constatãm ºi unul mai slãbit (notat c) în:
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fracie (=frate), ºapcie (=ºapte), lapcie (=lapte), dãparcie (=departe),
fruncie (=frunte), etc. (Flora 1958: 126).

Particularitãþi morfo-sintactice în graiul bãnãþean
din satele din jurul Vârºeþului

Ceea ce asigurã, în primul rând, stabilitatea unei limbi,
respectiv a unui grai, este structura sa gramaticalã (ºi, în
mãsura apropiatã, vocabularul fundamental al sãu). Orice limbã
naturalã, orice grai însã se aflã într-o permanentã devenire,
într-o continuã transformare, care se rãsfrânge, în grad diferit,
asupra tuturor compartimentelor sale. Schimbãrile intervenite
în structura gramaticalã sunt, mai ales în comparaþie, de pildã,
cu cele din domeniul foneticii, mai puþin numeroase, dar reale
ºi nu mai puþin importante din perspectiva specificului unui grai
dat. În privinþa particularitãþilor morfo-sintactice existã câteva
deosebiri ori asemãnãri dintre graiul bãnãþean din satele din
jurul Vârºeþului (numite ºi satele de la codru) ºi alte subdialecte
ºi anume:

1. la substantiv, atât la numele comune cât ºi la cele
proprii, se înregistreazã forma de vocativ cu –o: mamo, tato,
soro, uico, Mãrio, Ilio, Mãrioaro, Ionelo etc.

2. formarea dativului cu articolul lu (=lui) ºi nu cu la
cum se obiºnuieºte la Mãrghita, Sâmianãº ºi Jamu-Mic: lu
Marina, lu mama, lu Sorin, lu vacã etc.

3. ca ºi în subdialectul moldovean, articolul genitival are
forma invariabilã a: a mieu, a tãu, a lor, a iei etc.

4. articolul adjectival are ca ºi în subdialectul muntean
formele: ãla, aia, ãia, alia: uomu ãla, fata aia, copiii ãia, fiecilii alia
(sau ãlia)

5. pronumele personal la persoana I în cazul dativare
formã depalatalizatã: m-o murit fracili, m-o dat sieva etc.

Probabil cã forma este analogicã cu aceea de la persoana
a II-a: þ-am dat carcea, þ-am adus dã mâncarie etc. (i a amurþit
din cauza „duritãþii consoanei“)4

6. pronumele personal este dublat, particularitate specificã
pentru satele Coºtei ºi Voivodinþ: l-am vãdzutu-l, i-am datu-i, l-
am criedzutu-l, l-ai întrãbatu-l etc.

7. pronumele posesiv are formele: fraci-su, sorã-mia, tatã-
su, fraci-miu etc.
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8. pronumele demonstrative au forme asemãnãtoare cu
acelea prezente în subdialectul muntean: ãsta, asta, ãºcia, aºcia –
pentru demonstrative de apropiere ºi ãia, aia, ãla, alia – pentru
demonstrative de depãrtare

9. pronumele nehotãrâte au forma: macãrsinie, macãrsie,
siniegodie, siegodie, totnatu, câta, câþa

10. verbul a fi se conjugã, de obicei, la indicativ prezent,
persoana I sg. ºi pl. (ºi mai rar la persoana a II-a pl.) au formele
proclitice de dativ ale pronumelui personal: mi-s bucuros (=sunt
bucuros), mi-s tarie nãcãjât (=sunt foarte necãjit), ni-s la voi
(=suntem la voi) etc.

11. se înregistreazã sporadic forme vechi de imperativ
negativ constituite din infinitive lungi, precedate de negaþia nu:
nu vã bacierãþ (=nu vã bateþi), nu cântarieþ (=nu cântaþi), nu
mâncarieþ (=nu mâncaþi), n-avierãþ fricã (=sã nu aveþi fricã) etc.

12. la indicativ prezent, verbele a lucra, a mânca, a cina
se conjugã fãrã dezinenþele –ez,-ezi, -eazã: io lucru (=eu lucrez),
io mânc (=eu mãnânc), tu sini (=tu cinezi), iei lucrã (=ei lucreazã)

13. caracteristica de viitor o constituie mobilitatea lui v-
iniþial din forma auxiliarului (v- nu apare atunci când cuvântul
precedent se terminã cu o consoanã, în schimb este prezent
când cuvântul precedent se terminã cu o vocalã): m-oi dusie (=
mã voi duce), ni-om întâlni (=ne vom întâlni) tu-i vi da (=tu îi vei
da), atunsia v-o sta (=atunci vã va sta)5

14. forme verbale cu valoare aspectualã, apãrute sub
influenþa graiurilor sârbe învechite. Valorile aspectuale se exprimã
cu ajutorul unor prefixe împrumutate din sârbã: do-, pro-, zã-: sã
dogãcie (=sã termine complet), sã prorugã (=se rugã din nou), o
zuitat (=a uitat complet), o do ars (=a ars complet) etc.

15. forme specifice ale prepoziþiilor: prân (=prin), prântru
(=pentru), prãstã (=peste), prã (=pe) etc.

16. prepoziþia cãtre apare sub forma cãtrã, cãtã
17. locuþiunea prepoziþionalã cãtã câta  (câte puþin) este

caracteristicã graiului bãnãþean din jurul Vârºeþului (satele de
la codru)

18. adverbe specifice acestei zone: baº (=tocmai), dãloc
(=imediat, numaidecât), d-afiecia (=degeaba), laliecie (=încet),
acuº (=curând), tãman (=exact)

Voivodina în general ºi în special Banatul, din timpurile
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cele mai vechi ºi pânã astãzi, au constituit un mozaic lingvistic
ºi etnic. Geografia lingvisticã este solicitatã sã descopere acest
evantai colorat cu toate cuvintele unei limbi. Subdialectul bãnãþean
sau graiul bãnãþean în general, este vorbit în partea sud-vesticã
a teritoriului dacoromân, în judeþele Timiº, Caraº-Severin, în
partea sudicã a judeþului Hunedoara precum ºi în partea sudicã
a judeþului Arad (pânã la cursul Mureºului). În interiorul acestei
arii se pot identifica anumite diferenþe între subgraiurile din
partea de sud-vest, cele de est, cele din Hunedoara ºi cele din
partea de nord. De asemenea unele trãsãturi comune cu graiurile
bãnãþene sunt prezente în graiurile vorbite în nord-vestul Olteniei
(în partea de vest a judeþelor Gorj ºi Mehedinþi).

Note:
1. Flora, Radu (1958). Graiurile româneºti din Banatul

iugoslav, în Foneticã ºi dialectologie, vol. 1, Bucureºti: Editura
Academiei RPR.

2. Idem, pag. 127-128.
3. VI nr. 4, pag. 232-235; nr. 6. pag. 423-433; nr. 8-9, pag.

532-535; nr. 10., pag. 607-630; VII nr. 4, pag. 215-229, 248.
4. Flora, Radu, Graiurile româneºti din Banatul

iugoslav, în Foneticã ºi dialectologie, vol. 1, Editura Academiei
RPR, Bucureºti, 1958, pag. 125.

5. Idem, pag. 127-128.
6. VI nr. 4, pag. 232-235; nr. 6. Pag. 423-433; nr. 8-9, pag.

532-535; nr. 10., pag. 607-630; VII nr. 4, pag. 215-229, 248.
7. Colectiv de autori, Dialectologie românã, Editura

Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1977, p. 151.
8. Coteanu, Ion, „V“ mobil de la auxiliarul viitorului

bãnãþean, în SCL, 1960, nr.4, pag. 351-355.

Drd. Mãrioara SFERA,
Facultatea de Filosofie

Universitatea din Novi Sad
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Un eveniment petrecut de curând într-un sat de pe
Valea Timiºului, legat de vechea si dureroasa problemã a
pãmântului mi-a stârnit atenþia. O familie s-a trezit datã in
judecatã pentru un pãmânt pe care îl lucra de peste 80 de ani,
dar care în acte aparþinea altei familii. Bãtrânii din familia datã
în judecatã fãcuserã un schimb al lanþelor de pãmânt, dar nu
mai încheiaserã acte, totul finalizându-se cu o înþelegere verbalã,
normalã pentru vremurile de atunci, când puþini ºtiau scrie sau
citi ºi nu apelau la notari pentru legalizarea acordului. Cazul
mi-a prilejuit reflecþiile de faþã care vizeazã îngrãdirea prin
cuvânt în lumea satului.

Problema la care ne referim a apãrut din contradicþia
existenþei între acte ºi cuvinte. Cum în lumea satului tradiþional
cuvântul dat se finaliza cu strângerea mâinii („baterea pãlmii“)
de cãtre cei implicaþi într-un „târg“, de orice naturã ar fi fost el,
scrisul ºi întocmitul actelor nu reprezentau o prioritate. O
grãdinã pe care cineva o cumpãra nu reprezenta neapãrat un
loc îngrãdit, putea fi un spaþiu fãrã gard, delimitat poate printr-
un pom, un tufiº, o movilã. Adevãratul gard îl constituia
cuvântul, înþelegerea. Când un copil pleca din casã, la casãtorie,
i se încredinþau, de cele mai multe ori fãrã acte, mai multe
bucãþi de pamânt care sã-i asigure traiul.

Cuvântul dat constituia garanþia moralã cea mai înaltã
pe care oamenii o respectau cu sfinþenie. Dacã cel mai batrân
membru al familiei spunea cã hotarul locului lor se întindea de
la un anumit punct de reper la altul, nimeni n-ar fi îndrãznit
„sã-l calce“ nici cu un lat de palmã, pentru cã ºi-au fi pierdut
„omenia“ în faþa întregii colectivitãþi.

 Pãmânturile moºtenite erau sfinte, sãtenii nu intrau în
locurile celorlalþi (ba chiar le cereau acordul pentru a trece prin
el în drumul spre ale lor), pentru cã exista o îngrãdire prin
cuvânt, o justiþie care þinea de un anumit tip de moralitate. Cei
mai tineri pãºeau pe urmele bunicilor ºi strãbunicilor lor. Ei
aveau încredere în cuvântul celor care i-au precedat, acest cuvânt

Îngrãdirea prin cuvânt în lumea
satului
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având valoare de lege. Pentru ei actele întocmite de strãini erau
privite cu reþinere, neputând înlocui legea nescrisã a omenirii.

Vecinii de loc puteau sã fie oameni care aveau casa la
celãlalt capãt al satului. Aceºtia erau respectaþi ca ºi vecinii de
lângã casã, pentru cã exista o comunicare mai profundã cu ei.
Lucrând unii in apropierea altora, remarcau aspectele pozitive
sau negative ale comportamentului fiecãrei familii, îºi povesteau
întâmplãri, luau hotãrâri în privinþa a ceea ce urmeazã sã punã
în pãmânt pentru a nu-l afecta pe celãlalt. Dacã cineva avea un
izvor sau o fântânã „pe locul lui“, toatã lumea putea veni sã-ºi ia
apa necesarã de câte ori era nevoie. Când interveneau certurile,
atunci cei implicaþi nu mai mergeau dupã apã, chiar dacã
stãpânul nu se afla „la loc“; în asemenea situaþii intervenea o
altã îngrãdire, însã ºi aceasta prin cuvânt.

Felul în care lucrau pãmântul devenea o modalitate de
exprimare a unui mod de a fi în lume. Spre exemplu, claia
strâmbã sau „cocoºatã“ indica lipsa de preocupare pentru frumos,
negrija, dar ºi prezenþa unui bãrbat ori a unei femei care nu se
îngrijeau de meticulozitatea fiinþei. Claia trebuia sã fie dreaptã,
fiind rasã cu grebla ºi impunãtoare. Doar atunci putea coborî de
pe ea cel/cea care o fãcea. Simbolic, claia reprezenta partenerul
sau partenera de viaþã a celor care o ridicau.

Greblarea grãdinii cu grijã þinea ºi ea de estetica locului.
Copiii erau învãþaþi sã foloseascã cu grijã grebla pe obrazul
pãmântului. Dacã era bine ras el permitea sã rãsarã altã iarbã
de folos (otava). Obrazul pãmântului era asemãnat cu obrazul
bãrbatului, de aceea fetele aveau menirea de a rade cu grebla.
Dupã cum îºi fãceau de bine treaba aºa urma sã arate obrazul
bãrbatului menit lor.

Îngrãdirea prin cuvânt se referea în lumea comunitãþii
tradiþionale atât la gardurile/limitele/hotarele grãdinilor, cat ºi la
„gardurile“ comportamentului.A-þi pune gard la vorbe înseamna
sã nu dai drumul la tot ce-þi trece prin cap, sã alegi cuvintele
care i-ar putea rãni pe ceilalþi. Acest tip de îngrãdire era învãþatã
de copiii în formare, þinea de ceea ce numim „cei ºapte ani de
acasã“.
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Povestea sau destinul unei
familii din Ilidia

În legãturã cu originile familiei Þeicu-Livait din Ilidia,
locul de unde au venit, cum ºi când au apãrut pe plaiurile din
sudul Banatului ºi când s-au stabilit primii ei reprezentanþi în
aºezarea de la Ilidia, reprezintã pânã astãzi o problemã destul
de complicatã ºi greu de lãmurit prin câteva rãspunsuri precise,
fãrã echivoc. Se pare cã în aceastã familie, din care se trage ºi
autorul acestor rânduri, s-a pãstrat o legendã sau o poveste
foarte veche pe aceastã temã, iar cel care a cunoscut-o ºi s-a
preocupat de lãmurirea ei a fost dr. Ion Þeicu, unchiul meu.
Despre aceastã problemã avea cunoºtinþã ºi fratele sãu mijlociu
dr. Cornel Þeicu, jurist stabilit la Timiºoara.

Cu peste 60 de ani în urmã, pe la sfârºitul lui iunie
1951, îmi amintesc cã am venit cu bunica mea, Þeicu Iconia,
cãreia îi ziceam simplu „mama Niþa“, sã-mi petrec vacanþa în
casa parinteascã a Þeiconilor lui Livait de la Ilidia. În trecere
prin Oraviþa, împreunã cu bunica mea am fãcut o vizitã „doctorului
Ioani“, supranumit de þãranii cãrãºeni „Medicul Sãracilor“. Bunica
mea, mama Niþa, era cumnata dr. Ion Þeicu, fiind soþia celui
mai tânãr dintre fraþii Þeicu a lui Livait, Adam, care se stabilise
încã din anul 1923 la New York, în SUA.

L-am vizitat la domiciliul personal din centrul oraºului,
unde avea o locuinþã frumoasã împreunã cu cabinetul medical,
situate vis-à-vis de restaurantul „Coroana“. De fapt, ne-am dus
sã-l vizitãm ca sã vedem ce face ºi cum se simte, pentru cã în
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acea perioadã se afla într-o stare deosebit de gravã, provocatã de
contactarea unui cancer la mâna stângã. Agravarea bolii provocase
în trei-patru ani amputarea treptatã a braþului stâng începând
de la nivelul degetelor pânã la nivelul umãrului. Practicând cu
dãruire profesia de medic, ºi-a neglijat propria-i sãnãtate folosind
aparatul Röntgen fãrã protecþia necesarã ºi de multe ori chiar
ºi fãrã mãnuºi, de unde ºi apariþia cancerului.

Cu ocazia acestei vizite, care a durat câteva ore, de faþã
fiind fireºte ºi soþia doctorului Ioani, tanti Mãrioara, care se
trãgea din familia Buhescu, specialistã în ºtiinþe economice ºi
care, la data cãsãtoriei, era consideratã drept cea mai frumoasã
femeie de la societatea UDR din Reºiþa. S-au discutat mai multe
probleme. Deºi uica-doctorul ºi tanti Mãrioara n-au avut niciodatã
copii, ei s-au interesat amãnunþit de cei patru copii ºi ºase
nepoþi ai bunicii mele (de fapt copiii erau ai fratelui sãu, Adam,
iar nepoþii proveneau de la ei; ca strãnepot direct al dr. Ion
Þeicu, eu, Ilie Victor Uzum, eram cel mai vârstnic, având
aproape 13 ani). S-a discutat apoi despre întreaga familie Þeicu
„a lui Livait“, câþi mai trãiesc ºi câþi au murit. În cadrul acestor
discuþii eu l-am auzit pe uica-doctorul, spunând bunicii mele
(soþia fratelui mai mic, Adam „Americanul“) cã Þeiconii au venit
din Grecia, de undeva din apropierea graniþei cu Macedonia,
unde se aflau munþi înalþi. El afirma cã au venit de sute de ani
în Banat, farã a preciza anul sau perioada când s-au stabilit la
Ilidia. La câteva luni dupã aceastã vizitã, dr. Þeicu ne-a pãrãsit
în ziua de 8 decembrie anul 1951, iar o zi mai târziu la 9
decembrie, un cortegiu uriaº format din peste cinci mii de
þãrani din satele cãrãºene, au însoþit sicriul, catafalcat pe un car
tras de patru boi, de la Oraviþa pânã la casa natalã din Ilidia.

Comunismul, care se infiltrase victorios pe tot cuprinsul
României, a determinat confiscarea locuinþei ºi a cabinetului
medical, iar sub privirile nepãsãtoare ale oficialitãþilor locale,
uriaºa ºi valoroasa bibliotecã a dr. Ion Þeicu a fost împrãºtiatã
ºi distrusã împreunã cu numeroase acte, manuscrise, documente,
fotografii ºi scrisori de mare valoare. Se pare cã o parte din
aceste documente ºi corespondenþe au fost totuºi salvate de
cãtre avocatul Pistruga din Oraviþa, rudã apropiatã a soþiei
defunctului, care le-a predat la Arhivele Statului din Timiºoara.
Mai târziu, între anii 1955-1966, ca elev de liceu ºi apoi student,
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am fost de multe ori la Timiºoara, ba chiar am locuit la unchiul
meu dr. Cornel Þeicu, jurist, fratele mijlociu al doctorului Ion
Þeicu. Cu aceste ocazii am avut de mai multe ori prilejul sã-l
întreb ce cunoaºte în legãturã cu relatãrile rãposatului sãu frate
despre originile Þeiconilor ºi de unde au venit ei pe pãmântul
românesc. Uica Cornel mi-a spus cã nici el nu deþine prea multe
informaþii în afarã de faptul cã Þeiconii ar fi de origine macedo-
românã sau aromâni, cum li se mai spune în peninsula Balcanicã,
de unde ar fi plecat în urmã cu multe sute de ani, probabil
alungaþi de frica turcilor, care au pus „piciorul“ în Europa în
anul 1354, când Soliman, fiul cel mare al sultanului Orkhan, a
trecut strâmtoarea Dardanelelor, ocupând mai multe posesiuni
bizantine, printre care ºi cetatea Gallipoli, de unde ºi-au început
expansiunea în Balcani.

Uica Cornel a afirmat cã nu ºtie sã se fi aflat vreo
însemnare sau vreun document scris, care sã relateze exact
anul venirii Þeiconilor de la sudul Dunãrii ºi nici locul de unde
au plecat în pribegie, ajungând în Banat. El mi-a relatat cã este
vorba despre o tradiþie oralã, care s-a transmis din gurã în gurã
la membrii familiei Þeicu ºi aºa s-a pãstrat.

Pe mine însã nu m-au mulþumit cele relatate, ci am
dorit sã ºtiu amãnunte. Astfel am aflat, ceva mai târziu, cã
unchiul dr. Ion Þeicu a angajat o persoanã, pe când era
prefectul judeþului Caraº ºi membru în Parlamentul României
Mari, sã cerceteze pe baza documentelor pãstrate la oficialitãþile
ungureºti mai vechi ºi apoi la cele habsburgice de la Viena,
pentru a întocmi în mod oficial o listã cu numele celor mai
vechi Þeiconi, înregistraþi pe bazã de rudenie, prin actele
oficiale cunoscute, dintre care unele se aflau ºi în arhive
bisericeºti. Apoi el a plãtit pentru a se face, pe baza acestor date
oficiale, un „Arbore genealogic“ cu toþi Þeiconii cunoscuþi din
tatã în fiu,  de la strãbunici ºi bunici pânã la nepoþi ºi strã-
strãnepoþi, menþionându-se nominal toþi cei identificaþi. Îmi este
cunoscut cã acest arbore genealogic a fost realizat, iar dr. Ion
Þeicu l-a pãstrat cu sfinþenie ºi în anul 1934 l-a predat profesorului
Vasile Vãrãdeanu, de la Liceul General Dragalina din Oraviþa,
sã-l redeseneze în culori ºi sã-l completeze cu numele lui Iosif
Þeicu, fiul cel mare al fratelui Adam ºi al Iconiei Þeicu, viitorul
tatã al lui Ion ºi Adam Þeicu. Nu se ºtie de ce numele lui Iosif
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Þeicu nu fusese trecut, deºi Arborele genealogic nu cuprindea
decât partea bãrbãteascã ºi descendenþii direcþi pe linie masculinã
care poartã ºi duc numele mai departe. Dupã ce dr. Ioan Þeicu
a decedat, se pare  cã documentul în cauzã a fost pãstrat de
soþia lui, care fiind încã în viaþã l-a predat rudei sale, avocatului
Pistruga, cu rugãmintea de a-l înmâna unui urmaº din vechea
familie Þeicu a lui Livait din Ilidia.

Astfel, cu vreo 10-12 ani în urmã, „Arborele genealogic“
a ajuns la Florica Grama, singura rãmasã în viaþã dintre copiii
lui Adam Þeicu-Americanul. Am cercetat personal acest adevãrat
izvor documentar de familie, constatând cã pe el sunt cuprinse
pânã în prezent doar 9 generaþii, dar numãrul urmaºilor cu
numele de Þeicu s-a micºorat îngrijorãtor. În prezent existã
doar 2 urmaºi direcþi  cu acest nume pe linie masculinã, aceºtia
fiind fiul lui Adam Þeicu din Surduc-Banat, pe nume Valentin,
ºi fiul minor al acestuia din urmã, Cristian. Urmãrind din
„creangã în creangã“ fiecare generaþie ºi adoptând ca bazã de
calcul durata de 33-35 ani de viaþã, atribuitã unei generaþii, am
constatat cã arborele nostru genealogic se poate desfãºura pe o
perioadã cuprinsã între 330-350 de ani. Dacã avem în vedere
anul în care ne aflãm ºi scãdem pe rând cifra minimã ºi maximã
a unei generaþii, reiese cã primul nostru strãmoº identificat cu
ani în urmã, probabil pe bazã de documente oficiale, cu numele
Mihai Þeicu, a trãit aproximativ în a doua jumãtate a secolului
al XVII-lea, se pare între anii 1663-1683.

Înainte de a încerca sã schiþez un arbore genealogic
pentru 11 generaþii, precizez cã nu cred cã neamul Þeicu se
reduce doar la aceste 11 generaþii cunoscute pânã în prezent.
Convingerea mea este cã strãmoºii cu numele Þeicu au sosit pe
teritoriul Banatului ºi poate chiar la Ilidia cel puþin cu încã 150-
200 de ani mai devreme decât perioada mai sus menþionatã.
Astfel trebuie menþionat cã acum 35-40 de ani, un coleg de
facultate mai tânar decât mine cu un an, ºi care a absolvit
studiile de istorie la Facultatea din Cluj, bãnãþean de origine din
Timiºoara, aºa cã nu întâmplãtor îmi este foarte bun prieten,
mi-a relatat cã ºtie despre existenþa unor documente medievale
bãnãþene în fondul Arhivelor Statului din Cluj. Acest prieten se
numeºte dr. Costin Feneºan ºi în timp ce eu am revenit în
Banat1, încercând sã desluºesc pe cale arheologicã secretele
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istoriei acestui pãmant strãmoºesc, Costin s-a apucat de arhivisticã,
încercând sã afle ºi sã reconstituie trecutul istoric al neamului
românesc pe baza documentelor scrise. Ajuns între timp direc-
tor al Arhivelor Statului din România, cu sediul la Bucureºti,
noua poziþie i-a permis sã întreprindã investigaþii serioase prin
toate arhivele importante din þarã, având acces chiar ºi la
numeroase arhive de peste hotare, desigur, în primul rând din
fostele þãri comuniste vecine cu teritoriul românesc. Cu acest
prilej a reuºit sã adune noi informaþii preþioase despre bãnãþeni
ºi Banatul lor, astfel încât dupã peste un deceniu de cercetãri
asidue, a elaborat ºi tipãrit volumul Documente medievale bãnãþene
(1440-1653), Ed. Facla, Timiºoara, 1981.

Cum pe atunci eu eram puternic ancorat în cercetarea
trecutului bãnãþean din timpuri mai vechi (perioada târzie a
stãpânirii romane, daco-romanii pe teritoriul Banatului, strã-
romanii bãnãþeni ºi românii în perioada apariþiei primelor cnezate
ºi voievodate în Banat  în perioada prefeudalã  ºi apoi dezvoltarea
societãþii româneºti ºi apariþia districtelor româneºti autonome
ºi privilegiate pe teritoriul Caraºului care era un comitat organizat
de regatul feudal maghiar în perioada medievalã timpurie), deci
nu am apucat sã citesc ºi nici mãcar nu am avut acest volum
scris de Costin.  Acum însã, întâlnindu-mã cu el, ca pensionari,
cu câþiva ani în urmã prin Timiºoara, mi-a dãruit volumul lui.
Am luat la cercetare document cu document ºi am avut surpriza
sã dau peste 4 documente care, toate pomenesc numele Þeicu,
într-o perioadã care se înscrie „pe rãboj“ înaintea celui mai
bãtrân (sau cel dintâi) reprezentant al „Arborelui nostru Genealogic“.

a).Cel mai vechi atestat dateazã din 11 iunie 1585 ºi
provine de la Scaunul de Judecatã din Caransebeº care raporteazã
principelui Transilvaniei Sigismund Bathory punerea
reprezentanþilor familiei de origine româneascã, Mãtniceanu în
stãpânirea mai multor pãrþi de moºii din districtul Caransebeº
ºi din comitatul Severin (care uneori e numit Banatul Severinului,
iar în secolul al XV-lea, mai ales când Iancu de Hunedoara era
ban al Severinului îºi exercita autoritatea ºi asupra  districtului
Ilidiei) „...aºa precum însuºi Mãria Sa principele Sigismund a trimis
scrisoare ºi poruncã de punere în stãpânire…“. În acest document
sunt pomenite mai multe persoane care au luat parte la dezbaterile
succesorale ºi printre acestea apare clar numele ÞEICU, fãrã
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prenume ºi fãrã sã se precizeze ceva în legãturã cu locul de
unde provine. Nu este sigur dacã acest Þeicu a luat parte la
dezbateri ca parte cointeresatã, în calitate de rudenie a
Mãtnicenilor sau ca martor în legãturã cu punerea în aplicare
a unei porunci din partea Princepelui Transilvaniei. În orice caz
trebuie þinut seama de faptul pozitiv cã este primul document
scris care atestã numele de Þeicu pe teritoriul bãnãþean, dar nu
la Ilidia sau în legãturã cu aceastã localitate.

b). Al doilea document, datat 9 iunie 1589, provine de la
acelaºi Scaun Judecãtoresc din Caransebeº de care aparþineau ºi
cele 8 districte româneºti autonome, deci ºi Ilidia, ºi se referea
la un nou proces de moºtenire pentru proprietãþi ºi moºii care
au aparþinut iarãºi unui reprezentant al marii familii a Mãtnicenilor
care a decedat, anume Mihail Mãtniceanu ºi pentru averea
cãruia au izbucnit certuri ºi neînþelegeri între moºtenitori.
Chiar în partea introductivã a documentului care face cunoscut,
foarte ceremonios, cã „au venit în faþa noastrã vitezele ºi nobilele
persoane“ dupã care sunt pomenite ºapte nume, toate aparþinând
probabil unor nobili de origine românã, dupa cum dã de înþeles
ºi numele lor. Pe poziþia a treia între aceste „viteze ºi nobile
persoane“ – sã nu uitãm cã în cadrul ceremonialului medieval,
poziþia menþionãrii unei persoane avea o semnificaþie deosebitã,
este menþionat ºi numele ªandru Þeicu. Pe când la toþi ceilalþi
a fost precizat clar locul de origine sau de unde vine (de la
Morencz, localitate astãzi disparutã, Sacu, Mãrul sau Mâtnicul
Mare) în legaturã cu Þeicu ªandru nu se face nicio menþiune,
nu se pomeneºte nicio localitate, în afara faptului cã fãcea
parte dintre „vitezele ºi nobilele persoane“. Oare sã fie acest Þeicu
un român de origine nobilã venit de la Ilidia ºi stabilit la
Caransebeº, înrudit poate cu familia Mãtnicenilor? Sau sã fie,
pur ºi simplu, reprezentantul de origine nobilã al românilor din
districtul Ilidia la lucrãrile Scaunului de Judecatã (acel Judex
nobilium care la un moment dat se pare cã funcþionase ºi la
Ilidia).

c). Al treilea document emis, de asemenea, la Caransebeº
ºi datat „dupã 6 decembrie 1641 (?)“ se referã la un proces
desfãºurat direct sub apanajul principelui Transilvaniei Gheorghe
Rakoczy I, ce se pare cã dã o sentinþã într-un conflict intervenit
între „nobilul Mihail Þeicu“ ºi (iaraºi apare) nobilul Ioan Mãtniceanu,
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de asemenea pentru probleme de proprietate. Din nefericire sau
din pãcate nu cunoaºtem sentinþa finalã ºi cui a dat câºtig de
cauzã principele Gh. Rakoczy al Transilvaniei pentru cã fragmentele
documentului cuprinzând tocmai finalul au fost pierdute. Pentru
noi este însã important cã în acest document a fost menþionat
al treilea purtãtor al numelui Þeicu, de aceastã datã în persoana
„nobilului Mihail Þeicu“, ce apare pe „Arborele Genealogic“ al
familiei Þeicu (a lui Livait, de mai tarziu) din Ilidia! Sã fie oare
numai o simplã coincidenþã? Dilema devine ºi mai mare dacã
avem în vedere cã tot în acest document bãnãþeanul nostru (se
pare cã acest proces  s-a desfãºurat la Cluj) este amintit pentru
a doua oarã, de aceastã datã drept „Viteazul Mihai Þeicu,
locuind în oraºul Caransebeº din comitatul Severinului“. Dar nu
se face nici o precizare de unde a venit acest Þeicu ºi de când
locuieºte în Caransebeº, unde se pare cã deþinea ºi ceva proprietãþi,
cum reiese din conþinutul celui de al patrulea document pe care
îl citãm.

d). Precizãm cã acest document dateazã din 1650 aprilie,
20 ºi s-a întocmit tot într-un proces desfãºurat în faþa Scaunului
de Judecatã din Caransebeº, aºa cum s-a întâmplat ºi în cazul
primelor douã documente (din 1585 ºi 1589). Acest document a
fost elaborat dupã 9 ani de la data celui de al treilea document
(1641), dar ºi aici apare numele lui Mihail Þeicu, chiar dacã asta
nu înseamnã implicarea lui, sub nici o formã, nici ca martor,
nici ca pârât, nici ca acuzator, ci pur ºi simplu este menþionat
ca deþinãtor de bunuri, însã, foarte ciudat ºi fãrã explicaþii,
alãturi de cãlugãrii (catolici), fiind hotar spre vest pentru o
proprietate (se pare, o vie), pe care domnul Nicolae Mãcicaº,
viceban al Caransebeºului, o cumpãrase de la alte persoane de
origine nobilã. Ceea ce creeazã o problemã, credem greu de
clarificat, producând ºi nelãmuriri, este întrebarea, cine este de
fapt acest Mihail Þeicu, menþionat cu vreo zece ani în urmã ca
locuind în Caransebeº, iar în ultimul document, ca deþinând
bunuri neprecizate ce se aflã alãturi de cele ale cãlugãrilor. Dar
se ridicã ºi a doua întrebare, cine este atunci Mihai Þeicu, care
apare pe „Arborele genealogic“ al familiei Þeicu din Ilidia, la 10-
15 ani dupã data celui de al patrulea document discutat mai
sus? Sã fie o legãturã de rudenie între Mihail Þeicu din
Caransebeº ºi Mihai Þeicu din Ilidia,  sau sã  fie una ºi aceeaºi
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persoanã, care se stabileºte, din motive necunoscute, plecând de
la Caransebes, la Ilidia, sau pur ºi simplu, reîntorcându-se la
locul de  origine Ilidia, de unde plecase probabil cu 20 sau chiar
30 de ani înainte, din motive pe care nu le putem cunoaºte ºi
nici mãcar presupune. În sfârºit, poate sã fie vorba despre Mihai
Þeicu, fiul care a venit sã locuiascã la Ilidia, punând bazele unei
familii, ce dãinuie pânã astãzi, când a ajuns la 11 generaþii.

Desigur, cum aratã ºi Costin Feneºan în capitolul
introductiv la volumul sãu Documente medievale bãnãþene: „Un
mare numãr de documente privind Banatul medieval ºi pe românii
bãnãþeni,  se pãstreazã la Arhiva Naþionalã Maghiarã din Budapesta,
fie în Colecþia generalã de documente medievale, fie în arhivele unor
familii nobiliare originare din Banat sau care au deþinut acolo moºii.
Documente destul de numeroase, referitor la Banat ºi românii de
acolo, se pãstreazã ºi în arhivele din Slovacia, mai ales în fondurile
capitlurilor din Bratislava, Leles ºi Trencin. Arhivele austriece, dar
mai cu seamã cele italiene ºi cu deosebire arhiva Vaticanului, sunt la
rândul lor pãstrãtoarele unor interesante ºi relevante documente
pentru istoria Banatului în Evul Mediu – cunoaºterea, traducerea ºi
publicarea acestui bogat tezaur documentar poate, probabil, oferi
noi informaþii ºi date importante, evenimente puþin sau deloc
cunoscute despre istoria Banatului ºi a bãnãþenilor sãi“. ªi de ce
nu, s-ar putea sã ne ofere o sumã de date noi, despre Ilidia,
despre oamenii sãi, printre care s-ar putea numãra noi
reprezentanþi ai familiei Þeicu, care au trãit, au muncit ºi au
luptat, poate cu mult înainte de secolele al XVI-XVII-lea. Pânã
atunci prezentãm tabloul cronologic al celor 11 generaþii, cunoscute
pe baza Arborelui genealogic actual al familiei Þeicu.

1. MIHAI ÞEICU (1663-1683)
2. GIN (CONSTANTIN) ÞEICU
3. MANDRU ÞEICU
4. SIMEON ÞEICU – a fost cel care a pus bazele averii

funciare a Teiconilor, pe care a lasat-o fiului sau ADAM si mai
ales nepotului ION.

5. ADAM ÞEICU
6. ION ÞEICU, cãsãtorit cu FLOAREA (ANIA) cu cei trei

copii:
7. DR. ION ÞEICU  - 1889 (Medicul sãracilor), cãsãtorit

cu Mãrioara Buhescu,
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8. DR.CORNEL ÞEICU – 1891 (cãsãtorit cu Sofia Þeicu,
având ca fiicã pe Sofia Þeicu

9. ADAM ÞEICU (Americanu 1894-2001) cãsãtorit  cu
Iconia Murgu-Lazãr (mama Niþa)  cu care a avut  patru copii pe
IOSIF ÞEICU, OLIMPIA ÞEICU cãsãtoritã Uzum, FLORICA
ÞEICU cãsãtoritã  Grama.

10. IOSIF ÞEICU  ce a avut doi copii pe ION ÞEICU
(Ionicã Livait) ºi pe  ADAM ÞEICU

11. ADAM ÞEICU (Tuflea) cu doi copii MÃRIOARA ÞEICU
ºi pe VALENTIN ÞEICU

12. VALENTIN ÞEICU cu fiul sãu CRISTIAN ÞEICU

Ilie Victor UZUM, Viktor DITTRICH
(România – Germania/ Pfaffenhoffen/Ilm  august

2017)

1 Ilie  Victor Uzum, director al Muzeului Judeþean de
Istorie Caraº-Severin între 1969-mai 1990 (nota O. Bozu)

.

Arborele
genealogic
actual al
familiei

Þeicu
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Foto1. Prima clãdire pe dreapta: Casa lui Moº Adam, care a
moºtenit-o de la Simion Þeicu, tatãl sãu care a  pus bazele averii

funciare a Þeiconilor lui Livait.

Foto 2. Noua casã a Þeiconilor, cumpãratã de Moº Adam, care a
lãsat-o fiului sãu Ion Þeicu, cãsãtorit cu Floarea Ania cu care a avut
3 fii: Ion, Cornel ºi Adam Þeicu, cel din urmã cãsãtorit cu Iconia
Murgu-Lazãr, va deveni moºtenitorul casei, în vreme ce fraþii lui,
Ion ºi Cornel, vor merge la studii în strãinatate: Ungaria, Austria,
Italia ºi Franþa.
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Foto 3. Floarea Þeicu-Ania,
„Maica Floarea“, mama celor
trei feciori, viitorii Dr. Ion Þeicu
- medic, Dr. Cornel Þeicu - ju-
rist ºi Adam Þeicu –
comerciant, care în 1923
pleacã în SUA („Adam
Americanul“)

Foto 4. Cei trei fraþi Þeicu (1919?), de la stânga la dreapta: Adam,
Ion ºi Cornel. Dupã plecarea lui Adam în America nu se vor mai

revedea niciodatã.

Foto 5.
A d a m
Þeicu jun-
ior, înainte
de pleca-
rea în
America
în anul
1 9 2 3 ,
cãsãtorit
în 1917 cu
I c o n i a
M u r g u -
Lazãr, vor
avea 4
c o p i i :
I o s i f ,
Olimpia,
Florica si
Mãrioara.
N u m a i
Florica ºi-

a mai vazut tatãl la
întoarcere în 1973,
ceilalþi 3 fraþi fiind
decedaþi.



72

Foto 6. Iconia
Murgu-Þeicu,

„mama Niþa“. Ea
a condus casa ºi
întreaga avere a

Þeiconilor lui
Livait,

crescându-ºi în
acelaºi timp

singurã ºi cei 4
copii) pânã la
instaurarea

comunismului în
România, când s-

au produs o
mulþime de
schimbãri

dezastruoase.

Foto 7. Dr. Ion Þeicu din Ilidia participã la
viaþa politicã ºi între anii 1945-1947, când
susþine un discurs la o mare adunare din

Oraviþa pentru alegeri democratice în
România aflatã sub control politic ºi militar

sovietic.

Foto 8. a) În faþa propriei case, care i-a fost
retrocedatã. „Adam Americanul“, revenit în þarã

dupã mai bine de 50 de ani, se întreþine cu preotul
satului Remus Ania (protopop, decedat în 2001).
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Profesorul Gheorghe Þunea
Almãjul – un muzeu

al naturii viu cu care poþi sã
te mândreºti (acolo se uneºte
divinul cu umanul), este o
adevãratã rezervaþie de cultu-
rã ºi civilizaþie româneascã,
o oazã de spiritualitate creºtin-
ortodoxã. Din colierul de
diamante al Þãrii Almãjului
face parte ºi Lãpuºnicu Mare,
unde s-a nãscut, la 5 decem-
brie 1952, prof. Gheorghe
Þunea. Fiu al Almãjului, a vãzut lumina zilei în familia preotului
Gheorghe Þunea ºi a preotesei Gertrude Þunea, care i-au
asigurat o educaþie aleasã alãturi de fratele sãu mai mare,
Octavian Þunea.

Copilãria ºi-a pretrecut-o în cãminul simplu ºi smerit al
familiei de preot. Lipsurile ºi disciplina severã din familie, cât ºi
ºcoala, cu înþelepciunea ei, l-au pregãtit pentru importanta
misiune a vieþii lui. Crescut pe lângã Bisericã, în mijlocul
grandorii, frumuseþii ºi perfecþiunii impunãtoare a naturii din
mirificul spaþiu al Vãii Almãjului, în mintea lui ºi-a fãcut loc de
timpuriu simþãmântul mãreþiei, puterii ºi maiestuozitãþii lui
Dumnezeu.

Cu o minte activã, un suflet nobil ºi o inimã cutezãtoare
are comportament amabil ºi modest. Are modestia ºi bunãtatea
omului din popor, dar are ºi hazul ºi umorul almãjenilor, virtuþi
strãbãtute de un fior de spiritualitate adevãratã din care a
izvorât darul de a face muzicã.

Verile în copilãrie, le petrecea cu fratele sãu la bunicii
de la Stãncilova din Munþii Almãjului. Ei au fost ºi psihologi ºi
mari duhovnici ai copiilor crescuþi în spiritul Sfintei Tradiþii ºi
a familiei unite. Trãind pe lângã oameni simpli ºi umili au
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cãpãtat caracterul ºi obiceiurile lor, în contradicþie cu pompa ºi
aroganþa politicienilor ºi a unor orãºeni, care l-au marcat toatã
viaþa. A fost înãlþat de tradiþiile ºi obiceiurile oamenilor harnici.

ªcoala primarã a fãcut-o în satul Lãpuºnic ºi gimnaziul
pânã în clasa a VII-a, când a fost transferat la Bozovici, unde
terminã gimnaziul ºi liceul teoretic în anul 1972. La terminarea
liceului era un tânãr modest ºi sfios cu maniere elegante ºi o
judecatã sãnãtoasã întregite de cinstea ºi curãþenia de caracter.

Face armata ºi în anul 1975 intrã la Facultatea de
Muzicã din Timiºoara, care o terminã în anul 1978. În timpul
Facultãþii a fãcut parte din Ansamblul Studenþesc „Doina
Timiºului“, în calitate de solist instrumentist la clarinet. În anul
1977 face un turneu în Franþa ºi Tunisia cu Ansamblul Studenþesc.

Pãrinþii  Gheorghe ºi Gertrude Þunea, iubitori de muzicã,
au fãcut eforturi mari pentru ca fiul lor sã-ºi clãdeascã o carierã
în domeniu, iar visul li s-a împlinit.

Dupã absolvirea Facultãþii de Muzicã, tânãrul profesor
Gheorghe Þunea a avut priceperea ºi rãbdarea sã-ºi croiascã
drum într-o lume în care profesorilor de muzicã nu le era uºor
sã rãzbatã.

În perioada 1978-1981 a urmat cursurile Conservatorului
din Bucureºti, cursuri fãrã frecvenþã. În anul 1982 a susþinut
lucrarea de licenþã cu specializarea: compoziþie muzicalã,
muzicologie, dirijat muzicã vocalã ºi instrumentalã. În acest an
se cãsãtoreºte cu domniºoara Nicolaescu Cristina. Tânãra familie
este binecuvântatã cu un fiu - Þunea George Gabriel.

În anul 1978, la terminarea Facultãþii de Muzicã din
Timiºoara, este repartizat ca profesor la ªcoala de Muzicã din
Reºiþa ºi apoi la ªcoala nr. 12, unde a predat clarinet ºi oboi.
Din acelaºi an face parte din ansamblurile folclorice reºiþene
„Semenicul“ ºi „Reºiþeana“. Cu Ansamblul „Semenicul“ parti,cipã
la un turneu în Libia, în anul 1981. În ºcolile prin care a trecut
a revãrsat luminã în mintea ºi inima învãþãceilor, colegilor ºi
celor din jur.

Calitãþile sale de om ºi profesor au fãcut sã fie ales ºi
transferat, în anul 1981, ca profesor de muzicã la Casa Pionierilor
din Reºiþa. Aici înfiinþeazã Ansamblul de Cântece ºi Dansuri
„Balada Goznei“ cu care participã la Festivalul „Serbãrile Mãrii“,
în anul 1983, obþinând 3 locuri I ºi douã participãri la Panciova-
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Serbia. Tot ca profesor de muzicã funcþioneazã ºi la ªcoala de
Arte din Reºiþa, la catedra de suflat, în perioada 1988-1990. La
clasã învãþa copiii sã iubeascã muzica, dar în acelaºi timp îi
sfãtuia sã înveþe sã citeascã pentru cã cititul înnobileazã orice
gând, sentiment ºi aspiraþie, dã un scop stabil, rãbdare, tãrie,
curaj, rafineazã caracterul ºi sfinþeºte sufletul. Lucra cu dragoste,
cu pasiune ºi devotament, rigoare ºi competenþã pentru pregãtirea
elevilor. A fost ºi este un om ºi un educator cu mult har ºi
profesionalism, iar dãruirea cu care se implica în toate acþiunile
didactice ºi culturale minunau pe mulþi. A fost extrem de
conºtiincios, cu o punctualitate aproape perfectã, manifestând
permanent seriozitate ºi bunãvoinþã în acþiunile sale, cu accent
pe aspectul educaþional ºi formativ.

Din anul 1986 pânã în anul 1988 a lucrat la Centrul
Judeþean de Îndrumare a Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii Artistice
de Masã în calitate de intructor cu probleme de muzicã. Din anul
1990 ºi pânã anul 2000 lucreazã la Inspectoratul pentru Culturã
al Judeþului Caraº-Severin în calitate de consilier cu probleme de
muzicã ºi arte ale spectacolului. În aceste funcþii s-a implicat
profund cu un fanatism al existenþei, al muceniciei prin fapte ºi
trãire, pentru binele celor mulþi. Susþinea cã ascultând muzica
autenticã, bunã se realizeazã o comunicare prin tãcere între
auditoriu ºi interpreþi. Se realizeazã o ascensiune culturalã prin
muzicã ºi folclor. Prin valoroasele manifestãri cultual-spirituale s-
a creat o efervescentã activitate de educaþie naþionalã, în momentele
critice ale neamului, fiind ca o adiere de aer proaspãt în zilele
cãlduroase. Pentru domnia sa muzica era cel mai autentic mod
de exprimare. Muzica a fost ºi este esenþa vieþii sale.

La catedrã sau la Centrul de culturã a fost profund ºi
autentic veghetor asupra destinului generaþiilor tinere. Asemenea
lui Eftimie Murgu în sec. XIX, este un aprig luptãtor pentru a
pãstra pãmântul, natura, credinþa, identitatea, limba ºi neamul.

Zâmbitor, deschis dialogului, modest în comparaþie cu
darul primit de sus, zelos ºi înfocat, devotat ºi curajos, necunoscând
altã fricã decât frica de Dumnezeu, nu a apreciat trãdãtorii de
neam, iubitorii de arginþi ºi preamãrire. Aceºtia nu gãseau loc
în marea lui familie. Aºa înþelegea Gheorghe Þunea sã se
manifeste indiferent de împrejurare.

Aceste calitãþi ºi virtuþi au fãcut sã fie ales ºi numit de
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cãtre autoritãþile judeþene în funcþia de director – manager al
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin, în anul 2000 – pânã la pensionare,
anul 2017.

A venit în aceastã funcþie cu smerenia omului cu suflet
curat. A fost ales sã calce pe urmele maestrului Ioan Veliºcu
Boldea, care s-a pensionat, continuând lucrarea începutã atât de
nobil de mentorul sãu, apoi mergând, împreunã cu colaboratorii,
pe cãrarea pãstrãrii Sfintei Tradiþii. Ioan Veliºcu Boldea m-a
ajutat ºi mi-a deschis cãile în aºa fel încât am pornit pe drumul
culturii unde am avut realizãri frumuºele prin muncã ºi cu
pasiune recunoºtea cu modestie prof. Gheorghe Þunea.

Din iubire pentru cei care au fost ºi pentru cei de azi
organizeazã festivaluri ca: Hercules, Festivalul Vãii Almãjului,
Festivalul Achim Nica, Festivalul Ana Munteanu etc, întâlniri,
simpozioane, datini, obiceiuri ca „Alaiul Primãverii“ pentru a
crea pilde de muncã ºi credinþã, de viaþã, un mod de existenþã
în care se îmbinã cele sfinte cu cele pãmânteºti ca o contrapondere
defãimãtorilor, distrugãtorilor de tradiþii ºi valori româneºti.

A cãlãtorit în Banat, în þarã ºi în alte þãri cu gândul de
a  sluji nevoile oamenilor pentru frumos, autentic, respectând
valorile neamului ºi revãrsând luminã asupra populaþiei, asupra
ascultãtorilor, cu vorba ºi fapta, devenind paznicul comorilor
româneºti din Banat. Valoarea ºi omenia l-au impus
contemporanilor. Rãspândea în jurul lui farmec ºi întreþinea o
atmosferã relaxatã, se purta frumos cu toatã lumea. Se simþea
în mijlocul colaboratorilor ca într-o familie cãrora le-a transmis
tot ce avea el mai bun pentru a rãmâne în sufletul lor dragostea
faþã de Dumnezeu ºi faþã de neamul nostru. A cãutat sã
imprime celor din jur ºi colaboratorilor din judeþ ºi de pretutindeni
dragostea de þarã ºi de semeni, de limba românã ºi de Ortodoxia
româneascã, de tricolor ºi de imnul naþional. Cerea sã fie
respectat ºi cinstit eroismul ºi sacrificiul înaintaºilor, portul,
jocul ºi frumuseþea interioarã. Cerea sã se acorde atenþie
tinerilor, culturii româneºti ºi sã fie apreciat locul ei în cultura
universalã.

Este de apreciat libertatea interioarã a domnului Þunea
Gheorghe, în cadrul convorbirilor cu semenii, care nu se depãrteazã
de frumuseþea ºi bucuria anilor copilãriei petrecuþi în frumoasa
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Þarã a Almãjului îndemnându-ne sã rãmânem curaþi la suflet
asemeni copiilor care nu vãd rãutatea lumii de azi. Susþinea cã
pãmântul ºi familia sunt cele mai de preþ lucruri ce trebuiesc
apãrate fiind zidul de care nu se putea trece cum spunea
Eminescu. Se îngrijea de respectarea legii strãmoºeºti, cerând
populaþiei sã-ºi pãstreze portul ºi sã-ºi vorbeascã graiul, sã-ºi
pãstreze tradiþiile ca semn al demnitãþii lor prin comportament
voievodal. Aºa se explicã pãstrarea virtuþilor de ospitalitate,
curãþie, demnitate ºi omenie despre care vorbea ºi Griselini,
dând bãnãþenilor o frumuseþe unicã în peisajul românesc.

A fost preþuit, urmat ºi iubit pentru cã are un har
deosebit în relaþiile cu oamenii. Aducea pace ºi multã liniºte ºi
siguranþã cã românii bãnãþeni vor rãmâne ataºaþi credinþei,
iubirii de limbã, neam, obiceiurilor ºi datinilor strãmoºeºti.
Despre pãstrarea acestor valori spunea colaboratorilor „aceasta
este lucrarea noastrã“. De aceea în acþiunile sale modernitãþile
aduse de afarã intrau cu mãsurã.

A fãcut parte din numeroase jurii din judeþ, þarã ºi afarã.
Aici aprecia bogãþia de valori sacre ale poporului român. Prin
tot ce a întreprins domnul director Gheorghe Þunea a fãcut ca
dimensiunea româneascã sã fie foarte prezentã la Centrul de
Culturã Tradiþionalã din Reºiþa.

Întâlnirile cu domnul manager, Gheorghe Þunea nu pot
fi uitate, nu pot fi ºterse din memorie pentru cã este un om cu
un desãvârºit caracter, o importantã personalitate a muzicii ºi
culturii româneºti zicea omologul sãu din Cluj, domnul Mircea
Câmpean. A fost ºi este o personalitate cu preocupãri alese, cu
viaþã echilibratã ºi multã bunã-cuviinþã, lucru dovedit de-a
lungul timpului. A folosit la maxim ºi a îndemnat ºi colaboratorii
sã foloseascã bogãþiile nepieritoare moºtenite de la înaintaºi
spunea doamna Angelica Herac.

Folcloristul ºi muzicologul Gheorghe Þunea se dovedeºte
a fi un bun cunoscãtor al fenomenului muzical în mediul sãu
natural de manifestare – satele bãnãþene. Din vorbele dar ºi din
faptele lui înþelegem cã prin cântec, joc ºi port drumul spre
Dumnezeu este mai scurt ºi mai luminat, cã în Banatul de
munte are veºnicie „miraculoasa memorie a poporului numitã
tradiþie“ cum spunea Lucian Blaga.

Om nepretenþios, care ºtie sã se dãruiascã unei cauze,
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care vede fericirea nu în lux ºi glorie lumeascã, ci în fapte, în
acþiuni culturale, este un spirit profund, o personalitate discretã,
devotat muncii.

Avea nãdejdea cã privind România de la graniþa de sud-
vest vom rãmâne un popor creºtin, ne vom pãstra identitatea
ortodoxã ºi cã vom putea mãrturisi pe Dumnezeu în mileniul
III, ceea ce va fi bogãþia noastrã cea mare.

Mãreþia ºi curãþia caracterului, pacea ºi bucuria inimii
sale au fost vãzute de toþi. Faþa lui palidã ºi slabã ce purta
urme ale oboselii, exprima amabilitate ºi chiar bucurie.
Solemnitatea ºi seriozitatea profundã a cuvintelor lui îi conferea
o putere cãreia nu-i puteau rezista nici duºmanii.

Strãlucitor prin educaþie, culturã ºi  structurã sufleteascã,
om de mare sensibilitate, stãruitor în misia sa ºi fin observator
al lucrurilor ºi lucrãrilor din lumea de azi a fost ridicat pe
piedestalul valoric pe care îl meritã, de aceea trecând prin faþa
lui trebuie sã-þi ridici pãlãria.

Cuvintele acestea ale mele nu au pretenþia cã am fãcut
o prezentare exhaustivã a activitãþii  domnului Þunea Gheorghe,
ci am dorit sã aduc în prim plan câteva gânduri ºi simþãminte
la aceastã zi deosebitã de 5 dec. 2017 (împlineºte 65 de ani ºi
se pensioneazã), cu o importanþã emoþionalã din viaþa domnului
profesor, alãturându-mã celor ce fac parte din familia sufletului
domniei sale.

Profesorul Gheorghe Þunea este un om generos, gingaº
ºi sensibil. A fost ºi este prietenul tuturor colaboratorilor din
þarã ºi de pretutindeni. Un model de caldã aristocraþie a
spiritului cãruia îi urez acum cu dragoste la mulþi ani cu
sãnãtate ºi pensie lungã.

             Prof. Pavel PANDURU
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Un cias dã vorbã cu rectorul
bãnãþan dã la Cluj

Constantin Daicoviciu, la Cluj, vorbea bãnãþãneºcie,
în particular. Ca academician, rector, dr. docent, profesor
consultant, membru al Consiliului de Stat – doar... româneºte.

Probabil ca replicã la „ardelenismele“,
„moldovenismele“, „oltenismele“ din
oraº.

De foarte aproape, l-am vãzut
de douã ori...

...Într-o bunã zi, mã pãcãlise
o fostã colegã de liceu (S. M. Anina),
studentã la biologie, sã ajut la
pavoazarea sãlii cantinei, în vederea
organizãrii „balului studenþilor
bãnãþãni din Cluj“. La terminarea
pregãtirilor, dau sã plec, dar colega
mã opreºte: „ªtiu cã nu ºtii sã dansezi,
dar n-o sã-l întâmpin eu pe rector,

cã-i profesor de istorie!“
Eu nu ºtiusem de venirea lui, aºa cã am rãmas

surprins... „Te îmbraci în costum popular bãnãþãnesc ºi,
împreunã cu colega mea de an, îl veþi întâmpina cu pitã ºî
sare!“ Abia atunci am observat o „frumoasã þãrãncuþã“, care-
mi întindea un costum popular, zâmbindu-mi... poruncitor.

La givanLa givanLa givanLa givanLa givan

������
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Deºi am încercat sã spun cã n-am mai fost „costumat aºa
de... popular“, de la grãdiniþã, n-am avut nicio ºansã...

„Bunã sara copii!“, ni se adresã rectorul, exact la
orele 19,00. „Haida sã ne distrãm!“

ªtiam cã numai de la catedrã vorbea limba literarã,
sau la ºedinþe ºi... Îl auzisem, cu vreo doi ani înainte,
vorbind ca la noi, la Slacina-Nera: „Mãi copii, dar cie facieþ’
voi aici?!“

....Aveam un curs special cu fiul sãu – Hadrian. Fiind
foarte ocupat, acesta ne chema în diferite locuri, dupã cum
îi cerea activitatea desfãºuratã. Noi îl iubeam foarte mult, ºi
abia aºteptam sã-l întâlnim. Ne era greu, deoarece ne chema
la ore nepotrivite, dar asta nu conta. Ne predase cursul de
Istoria Orientului Antic, în primul semestru ºi acum – facultativ
– cursul de Istoria istoriografiei.  Pentru acea zi, ne chemase,
la orele 15, la Muzeul de Istorie Veche, unde „bãtrânul“ era
director.

La Muzeu se intra pe o poartã ca la noi la sat, pe sub
un „ºopru“. În stânga se aflau douã încãperi – în prima nu
era nimeni, dar, prin uºa deschisã, putea fi zãrit, în cea de-
a doua, mai totdeauna între cãrþi, cufundat în lecturã,
profesorul consultant. Paznicul-portar – semigalonat! – atrãgea
vizitatorilor atenþia: „Sssst!, el învaþã...“

La etaj se aflau Muzeul, Biblioteca ºi o Salã de curs.
În acea salã, deºi trecuse sfertul academic, noi continuam –
tot mai gãlãgioºi – sã aºteptãm. Ar fi putut sã trimitã
portarul sã ne trimita acasã, dar a preferat sã urce el...

Îi povestirãm de ce ne aflam acolo, ºi academicianul
concluzionã: „Aº ºci ºî io sã vã spun una-alta, dar nu vrieu
sã-m’ încurc copilu’... Nu cã-i a meu, dar îi bun ºî lucrã mult.
Cã are mulce prã cap...“

Noi insistarãm sã ne spunã ceva, orice... „Pi, întrã-
baþî-mã, ºî dacã ºciu, vã spun...“

 Atunci, o „pisicuþã“ tãrãgãnã  câteva vorbe: „Spune-
þi-ne, câte ceva despre Mircea cel Bãtrân...“ Rãspunsul savan-
tului veni prompt; „Nu ºciu!... Io mis specialist în istoria
dacilor. Numa dã ei m-am ocupat jiumãtace dã veac... Bine,
aº ºci ºî io cât ºcie oricare alt dascãl dã istorie, dar nu ºciu
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noutãþ’. Dar am un precin, la Bucureºci – medievist, specialist în
epoca lu’ Mircea. Spunem’cie vrei sã ºci ºî io îl întrãb.“ Apoi,
dupã o scurtã pauzã, continuã, zâmbind, cu viclenia bãnãþanului
bãtrân dã la Cãvãran: „O tu numa ai vrut sã vedz’ dacã io ºciu?!?“

În râsul general, colega participã la un concurs de sema-
foare... „Haida, merdjeþ’ la vrun film, ºî dacã vine Hadrian, îi
spun cã aþ’ fost. ªî... sã mãi veniþ’ prã la noi!...“

De dragul dacilor sãi, marele arheolog s-a fãcut, de-a-
lungul vremii, „frate cu...“ cine-a trebuit. Fãrã bani, nu se fac
sãpãturi. I s-a reproºat „frãþia“, dar el nu i-a luat în seamã.
Prietenii, însã nu l-au uitat. ªi nici el pe ei. Când Blaga a cãzut
în dizgraþia noilor stãpâni, rectorul îl ducea la serviciu – ºi-l
aducea, zilnic, acasã  cu „Volga“ rectoratului...

...ªi, iatã-ne, acum, în anul al III-lea, la balul nostru, al
bãnãþãnilor. Bãtrânul era bolnav ºi, abia ajuns, a dorit sã se
aºeze.

În mijlocul cantinei studenþeºti, la douã mese reunite,
acoperite cu o faþã imaculatã, ne-am aºezat toþi trei – fata,
rectorul ºi eu....

Marele bãnãþan scoase dintr-un buzunar o „havanã“ ºi
începu sã fumeze. Tãcea din greu. Eu ºi cu bioloaga îl ...
„ascultam cu atenþie“.... ªtiam cã e un erudit ºi un mare
logician. Demonstrase, scurt de tot, cã Arcidava era Vãrãdia din
Banat, ºi nu o aºezare de pe Argeº, cum susþineau istoricii
bucureºteni. „Argedava este o aºezare întãritã de pe râul Argeº,
de aici ºi numele!“, afirmaserã bucureºtenii. „Da, rãspunsese
Constantin Daicoviciu, numai cã, pe atunci, râul nu se chema
Argeº, ci Ordessos!“

... Dupã vreo 20 de minute de „tãcere asurzitoare“, zise
„taica dân Cãvãran“: „Audz. Când înciepe balu’? Nu ºciu. Mã duc
sã-ntrãb. Du-ce!“

La etaj, unde eram noi trei, nu mai era nimeni. Am
bãnuit o defecþiune. Cobor ºi întreb pe Mãria, colega mea de la
Anina. Îmi spune cã imediat. Urc cu rãspunsul în spate. Se mai
aprinde o havanã. Se  terminã... „Dar cine o organizat balu’?
Noi, ãºcia d’aicia... În jurul nostru nici þîpenie dã organizator“.

„O, sã mã mãi duc sã-ntrãb, mãi o datã? Du-ce, cã mis
cam ostãnit...“
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De astã datã
îl caut pe Gioni, un
„mafiot“ de pe lângã
Caransebeº. El mã
lãmureºte: „N-o
ajuns muzica, de la
Timiºoara – „Fönix“.
Au trecut de Oradea
ºi au fãcut panã, dar
acum trebuie sã
ajungã, dintr-un
moment într-altul...“

Mã întorc cu
rãspunsul .  „Ei ,
dacã-s bãnãþãnii
noºtri, sã-i aºcep-
tãm. Cã-s ai mãi
buni dân þarã...“ ªi
se mai... aduse o
jertfã... capitalei
cubaneze ...

Dupã încã
un sfert de orã,
ajunserã ºi bãieþii.
Si... se-ntinse o horã
„ca-n Banat la noi!“

Noi cei trei de la masã
eram în formaþie compactã.
Dupã o rotaþie completã,
împreunã cu soarele nostu
clujan, în jurul sãlii, a
venit despãrþirea. A fost
condus – strictu sensu!  cu
torþe...

... ªi, iaca-aºa, am
vorbit io cu rectorul nostru
vreme dã un cias...

   Doru ILANA

Monument la Cluj închinat
academicianului istoric
Constantin Daicoviciu
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Portretul bãnãþeanului clasic
într-un dialog cu poetul

ºi criticul de artã
Pavel ªuºarã

Aflat pentru câteva zile într-o vizitã privatã în
Caraº-Severin, criticul de
artã Pave l ªuºarã ,
specializat în istoria artei,
ne-a acordat un interviu,
cu acest pr i le j e l
creionând în fugã un
portret al bãnãþeanului
clasic, în particular, din
Valea Almãjului. Nãscut
în localitatea Bãnia, el a
intrat în cel de-al 65-lea
an de v iaþã , f i ind
cercetãtor de istorie a
artei în cadrul Insti-
tutului de Istoria Artei,
de pe lângã Academia
Românã, preºedinte al
Asociaþiei Experþilor ºi
Evaluatorilor de Artã din România. Poet ºi publicist, el
a publicat numeroase cãrþi de poezie ºi prozã, precum ºi
albume monografice (cum ar fi, spre exemplu, cel despre
pictorul Corneliu Baba).
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A.G.:  Redactorul-ºef al cotidianului nostru „Jurnal
de Caraº-Severin“, Nina Curiþa, almãjancã la fel ca
dumneavoastrã, susþine cã voi almãjenii sunteþi cei mai
frumoºi, deºtepþi ºi modeºti dintre cãrãºeni. Aºa e?

Pavel ªuºarã: Almãjenii mai sunt într-un fel.
Paradoxali. Asta n-a fost inventariatã pânã acum. Sunt
paradoxali într-un mod foarte subtil. Au o fiinþã dublã,
o naturã dublã. La prima vedere par aºezaþi, gospodari,
la locul lor, sunt chiar riguroºi în ceea ce priveºte
organizarea familiei. Au un fel de planning familial,
fãrã sã ºtie, fac copil ºi fatã, ca sã nu-ºi înstrãineze
averea. Ce pleacã cu fata se întoarce cu nora. La
lumina zilei, priviþi de departe sunt un fel de geometrici,
un fel de ingineri cartografi. ªtiu foarte bine sã-ºi
parceleze pãmântul, ºtiu cum sã-ºi punã culturile, cum
sã-ºi îngrijeascã livezile º.a.m.d. Deci asta ar fi natura
lor diurnã, cea care le-a dus faima, inclusiv deviza
„Banatu-i fruncea“ sau ideea cã „bãnãþeanul nu pleacã
departe de casã“, cã el e stabil, almãjanul are toate
datele unui personaj împlinit. Partea paradoxalã intervine
când i se cerceteazã puþin partea nocturnã, partea
nevãzutã, partea lunarã a almãjanului, iar aici lucrurile
sunt foarte complicate. Capacitatea lui de a fabula, de a
imagina, are un imaginar de-a dreptul prodigios. Aproape
cã nu existã almãjan, prin asta înþelegând ºi zona mai
largã a Banatului de Munte, nu neapãrat strict Valea
Almãjului, e convins cã într-un anumit moment al vieþii
lui va descoperi o comoarã îngropatã de cine ºtie ce
lotri sau dezertori din armata cezaro-crãiascã, care au
trecut în partea asta, fie dinspre unguri, fie dinspre
sârbi, îngropându-ºi banii adunaþi cu mai multã sau mai
puþinã legitimitate (de multe ori banii erau marcaþi de
crime sau sacrificii umane). Bãnãþeanul almãjan e convins



85

cã în proximitatea lui se gãseºte comoara. Sunt anumite
zile în an când, de Sânziene, de pildã, aurul îngropat se
spalã ºi ies flãcãrile deasupra locului unde a fost îngropatã
comoara. E semnul cel mai limpede cã accesul la comoarã
e posibil. Pe de altã parte, bãnãþeanul de munte, almãjanul
are o teribilã capacitate de comunicare cu lumea de
dincolo. Spiritele nocturne, strigoii, moronii, cei dispãruþi
într-un fel sau altul mai puþin  obiºnuit, sunt parteneri
obligatorii pentru cei care umblã nopþile sau pentru cei
care rãmân singuri. Nu am gãsit în nici o altã parte a
þãrii, o capacitate de a desena lumi nocturne ºi lumi
spirituale ºi lumi utopice, mai bine definite decât în
aceastã zonã. Eu am crescut într-o aºteptare continuã
de tipul ãsta, am scrutat nenumãrate coame de deal,
am umblat pe sub pietre, am ciulit urechile noaptea, sã
observ dacã se-aud foºnete, nu pentru cã aº fi descoperit
eu lucrurile astea, ci pentru cã mi-au fost sugerate,
mi-au fost induse. Toþi cei din jurul meu aveau aºteptarea
de a gãsi o comoarã ºi aveau experienþe deja consumate
cu spiritele nocturne. Aceastã diferenþã între zi ºi noapte,
acest salt în viaþa nocturnã care elibereazã imaginaþia
pânã dincolo de orice graniþã ºi reintrarea diurnã în
pielea gospodarului impecabil, mi se pare mie a fi o
definiþie extraordinar de interesantã pentru acest tip
uman. Nu degeaba Lucian Blaga a identificat în stilistica
bãnãþeanã o dimensiune barocã. El vorbeºte despre barocul
bãnãþean, dar eu aº merge chiar mai departe de limitarea
stilisticii la baroc ºi aº duce-o de-a dreptul în expresionism
sau într-un  romantism gotic, într-o formã de experienþã
paroxisticã, pentru cã e una sã faci turlele bisericii cu
câþiva bulbi care sã vibreze aerul, sã anime spaþiul ºi e
alta sã te confrunþi cu spiritele nopþii, cu duhurile
morþilor, cu forþe mai mult sau mai puþin malefice,
dezlãnþuite pe întuneric. Într-o descriere din fugã, aici
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aº aºeza portretul bãnãþeanului clasic. Nu ºtiu în ce
mãsurã el ºi-a mai pãstrat resurse pentru viaþa nocturnã,
dacã nu ºi-o consumã cumva în baruri, crâºme, discoteci,
dar cel tradiþional, cel fondator intra în aceastã paradigmã
dihotomicã, diurn-nocturn, ordine, imaginar, realitate
pragmaticã ºi vis fãrã limite.

A.G.: Ce mai reprezintã Almãjul pentru dum-
neavoastrã, vã este dor de acel colþ de rai, acel inefabil
„Acasã“ care înseamnã þinutul natal?

Pavel ªuºarã: Da! Oare cum sã nu te bântuie
locurile care þi-au dat primele impulsuri?! Dar, cu timpul,
te obiºnuieºti cu gândul cã le porþi cu tine, cã spiritul
unui loc nu este strict legat de locul respectiv, cã el
poate fi ambulatoriu ºi cã, de fapt, cel care ºi-a fixat în
conºtiinþã anumite evenimente, anumite date ale unui
loc, poartã cu sine, prin aceste date ale conºtiinþei ºi
locul, prin elementele lui definitorii.

Alexandra GORGHIU

Câteva din cãrþile lui Pavel ªuºarã
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Partea ºi întregul:
Gheorghe Jurma

ºi  Cornel Ungureanu
Cornel Ungureanu ºi Gheorghe Jurma, douã nume a

cãror prezentare, de oricare fel ar fi aceasta, se dovedeºte a fi
doar o repetatã trecere în revistã de majore ºi binecunoscute
realizãri. Douã nume care au fãcut – ºi încã fac – istorie în
literele româneºti. Douã monumente, iar despre monumente
este atât de dificil sã îþi exprimi aprecierile!

Deºi despre unele din cãrþile lui Gheorghe Jurma am
îndrãznit – ºi, sper eu, la un nivel modest, am ºi reuºit – sã îmi
exprim analiza ºi concluzia, în ceea ce îl priveºte pe Cornel
Ungureanu, îmi recunosc multitudinea încercãrilor de începere
a aºternerii pe foaie a câtorva impresii, soldate de fiecare datã
cu renunþarea înaintãrii pânã la gãsirea unui final, din varii
motive precum negãsirea cuvintelor, iar când le credeam gãsite,
îmi pãreau a fi cele nepotrivite ori mult prea mici; fie alte ºi
alte motive nu chiar din cele mai bine-întemeiate. Într-adevãr,
nu este uºor sã te exprimi, fie oral, fie în scris, despre
gigantismul operelor ºi contribuþiilor celor doi autori, despre
cercetãrile acestora efectuate în istoria literaturii regionale ori
naþionale, despre puternica lor amprentã în dezvoltarea ºi
multidirecþionalizarea analizei operelor marilor slujitori ai limbii
lui Eminescu, dar ºi despre multe altele asemenea.

Voi încerca totuºi – ºi nu cu o minimã sfialã – sã
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descriu, din exterior spre interior, ultimele douã realizãri
cãrturãreºti celor doi magiºtrii, anume Reºiþa literarã (Editura
TIM, Reºiþa, 2016) de Gheorghe Jurma ºi  Literatura Banatului.
Istorie, personalitãþi, contexte (Editura Brumar, Timiºoara, 2015)
de Cornel Ungureanu, cãrþi care alãturi de alte volume cu
caracter istoric ºi enciclopedic precum Geografia literaturii române,
azi I: Muntenia (Editura Paralela 45, Piteºti, 2003) ºi Geografia
literaturii române, azi IV: Banatul (Editura Paralela 45, Piteºti,
2005) de acelaºi Cornel Ungureanu, Descoperirea Banatului. Istoria
culturii bãnãþene (Editura Timpul, Reºiþa, 1994), Nicolae Iorga ºi
Banatul (Editura TIM, Reºiþa, 2010), Molineºtii (Editura TIM,
Reºiþa, 2012), Reºiþa muzicalã (Editura TIM, Reºiþa, 2011, respectiv,
ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, 2015, la aceeaºi editurã) de
Gheorghe Jurma, Reþeaua. Poezia româneascã a anilor 2000 (Editura
Universitãþii de Vest, Timiºoara, 2016) de Graþiela Benga, Literatura
Banatului de Dorin Murariu, multitudinea de scrieri semnate
Ionel Bota ce analizeazã în profunzime operele unor scriitori ce
Banatul i-a dãruit Þãrii ºi Cãrþii, dar ºi a legãturilor Banatului
– prin oameni, prin fapte, prin evenimente – cu restul þãrii,
Enciclopedia Banatului I: Literatura (Editura David Press Print,
Timiºoara, 2015),  volum ce îl are drept coordonator general pe
Criºu Dascãlu, Neamul Mustonilor în Banat (Editura Marineasa,

Lansarea la Reºiþa a volumului Literatura Banatului de
Cornel Ungureanu
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Timiºoara, 2009) de Horia Musta, Oglinda lui Narcis I-II (Editura
Marineasa, Timiºoara, 2009, respectiv 2011) de Constantin Buiciuc,
multitudinea dicþionarelor, scrise sau coordonate, pornind de la
cele semnate de Constantin C. Falcã ºi Petru P. Ciurea, Olimpia
Berca, Nicolae Sârbu, Alexandru Ruja ºi culminând cu cel al
Academiei Române, Istoriile lui George Cãlinescu, Nicolae
Manolescu, Marian Popa, Alex ªtefãnescu, dar ºi „celelalte
istorii“ cum sunt, de pildã, ale lui Nicolae Stoica de Haþeg
(Cronica Banatului) ºi Francesco Griselini (Încercare de istorie
politicã ºi naturalã a Banatului Timiºoarei), toate aceste cãrþi,
împreunã, formeazã un întreg cãruia greu i s-ar putea gãsi
imperfecþiuni, fie ele însemnate ori nu. Este de la sine înþeles,
iar istoria a dovedit-o de-a lungul timpului, cã întotdeauna se
vor gãsi din aceia „pestriþi la maþe“ în ceea ce priveºte (fãcând
abstracþie de caracterul ce îl poartã) o ispravã, pãstrându-mã
subiectiv însã, orice criticã pozitivã ori negativã – deoarece, cu
precãdere, despre aceasta din urmã este vorba – trebuie receptatã,
filtratã ºi transformatã într-una constructivã.

Lãsând „gurile rele“ sã facã ce ºtiu ele mai bine, adicã
sã vorbeascã, gãsesc volumele celor doi autori atât o piatrã de
temelie în ceea ce priveºte istoria literarã zonalã ºi naþionalã,
dar totodatã ºi un trunchi de piramidã din care încã mai pot
creºte viitoare istorii, precum ºi un vârf al operei „de autor“,
vârf care încã mai poate creºte mult de acum înainte, iar o
dovadã în acest sens sunt atât cãrþile scrise de autorii sus-
menþionaþi, proiectele ce încã stau, în ºantier, pe masa de lucru
ºi aºteaptã sã îºi gãseascã finalul ºi scoaterea la luminã, dar ºi
a studiilor ºi volumelor ce le analizeazã operele ºi personalitatea
fiecãruia din ei.

ªi pentru cã despre literatura „veche“ s-a tot scris (ºi
este bine, pentru neuitare, sã se scrie în continuare), este bine-
venitã acþiunea de îndreptare a „armelor“ în direcþia noilor
teritorii, cele actuale, a celor puternic angajaþi în aceste „lupte
literare“. În consecinþã, noile condeie au început sã fie înscrise
în condica istoriei, atât prin scrierile ce le dau la ivealã, dar ºi
prin aprecierea ºi consemnarea acestora de cãtre cei ce au ajuns
la nivelul cel mai înalt cu putinþã.

Deºi abordarea de scriere, într-o relativã mãsurã, diferã,
cele douã cãrþi aparþin fãrã nici un dubiu aceleiaºi categorii. Mai
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mult de atât, se completeazã reciproc. Volumul lui Gheorghe
Jurma prezintã literatura unui oraº, rezumându-se astfel la
scriitorii urbei respective, Reºiþa, dar nu înainte de a prezenta
importanþa oraºului de-a lungul timpului, iar asta nu doar în
contextul literar, ci ºi cel în care a fãcut istorie, anume cel
industrial, fãrã sã omitã în acelaºi timp ºi posibilitatea existenþei
abordãrii temei ºi în multe alte direcþii precum cel sportiv,
coregrafic, plastic, teatral, filologic. Cu alte cuvinte, Gheorghe
Jurma este conºtient de faptul cã la Reºiþa existã un important
potenþial pluricultural ce trebuie exploatat ºi, în aceeaºi mãsurã,
amintit ºi pãstrat prin consemnare pentru generaþiile ce urmeazã.
Prezentarea caracterului literar al Reºiþei de cãtre Gheorghe
Jurma se desfãºoarã nu doar din interior spre interior, ci ºi
dinspre exterior, acesta antologând în cadrul volumului ºi o
seamã de texte a unor autori nãscuþi în afara Reºiþei, chiar ºi
în afara Banatului, precum Artur Silvestri, Petru Poantã, Nicolae
Prelipceanu ºi mulþi alþii, dar care au poposit, mai mult ori mai
puþin în Oraºul cu Poeþi, arãtând astfel interesul pentru cultura
Cetãþii de foc, dar ºi recunoaºterea oraºului în cultura naþionalã.
Prin prisma unor mai lungi sau mai scurte medalioane, în cea
de-a doua jumãtate a cãrþii, Gheorghe Jurma prezintã scriitorii
reºiþeni, atât pe „cei care au plecat“, cât ºi pe cei care au rãmas
sã continue munca celor adineaori, între ghilimele, amintiþi.

Într-un alt sens, cartea lui Gheorghe Jurma construieºte
o poveste – fiindcã, în fond, este o poveste, povestea Reºiþei –
fãrã a face apel la un limbaj complicat, la un scris greoi. La fel
ca mai toate cãrþile cãrturarului, Reºiþa literarã se bazeazã pe o
cercetare riguroasã întinsã, dupã propriile-i spuse, pe durata a
mai bine de un deceniu, aºternerea-i pe foaie fiind însã modelatã
în aºa fel încât sã se poata pliá pe fiecare cititor în parte, fie el
cunoscãtor ori nu într-ale temei propuse.

Despre o carte precum Reºiþa literarã, fiind o carte cu o
totalã deschidere spre lume, spre nou, spre istorie, se pot scrie
foarte multe. Fiecare cititor îi poate forma o proprie opinie, o
imagine a lui, – ºi, totodatã, de sine stãtãtoare – imagine ce
prin propria-i elasticitate se poate propaga, mai departe, într-o
întreagã gamã de unghiuri ºi direcþii care pot duce la alte ºi alte
viziuni. Dar, poate cã cel mai bine, caracterul cãrþii lui Gheorghe
Jurma este subliniat de scriitorul Nicolae Sârbu, acesta
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concluzionând: „Cu toate inegalitãþile ºi ezitãrile, unele inerente,
altele apãsat subiective ºi asumate, e clar cã Gheorghe Jurma a scris
o carte bunã ºi necesarã.“ (1)

În schimb, dintr-un alt unghi analitic, cartea lui Cornel
Ungureanu se prezintã drept o istorie literarã, dar, în acelaºi
timp, ºi o geografie literarã – geografia literarã constituind
marele proiect literar al profesorului Ungureanu – autorul
analizând întregul fenomen scriitoricesc (anume am spus
scriitoricesc, ºi nu literar) al Banatului (sã nu uitãm cã în urmã
cu, cel puþin, un secol, geometria teritorialã era diferitã de cea
care ni se prezintã astãzi) ºi reuºind cu succes sã îl insereze pe
harta literelor Mitteleuropene ºi nu numai. Nu în necunoºtinþã
de cauzã conchide, pe coperta a IV-a a cãrþii lui Cornel Ungureanu,
Mircea Mihãieº: „Cornel Ungureanu [...] se aflã acum la vârsta
sintezelor copleºitoare. Munca ºi reflecþia de o viaþã îºi gãsesc în
volumul de faþã expresia cuprinderii enciclopedice ºi a viziunii
totalizante“. Aºadar, cartea lui Cornel Ungureanu este una din
acele cãrþi ce categoric nu puteau fi scrise la „început de drum“,
ci este o carte asupra cãreia doar Lectura, Reflecþia ºi Timpul
îºi puteau spune Cuvântul.

Scrisã cu acribie, volumul lui Cornel Ungureanu oferã
date exacte asupra autorilor, operelor acestora, dar ºi a unor
momente biografice. Spre exemplu, cazul lui Ion Budescu, care,
dupã spusele criticului Cornel Ungureanu, „a devenit student al
Facultãþii de Filologie în 1960, ºi nu în 1958, aºa cum se scrie prin
diverse biografii ale poetului.“ (2) În aceeaºi mãsurã, apropiindu-
se mai mult de stilul cãlinescian decât de unul dicþionarist,
Cornel Ungureanu reuºeºte prin cartea de faþã o analizã a
autorilor, dar ºi a operelor reprezentative, plusând cu încadrarea
locului acestora în puzzle-ul Literaturii. Printr-o uriaºã suitã de
nume de personalitãþi, dar ºi de oraºe/localitãþi de o importantã
însemnãtate literar-istoricã, autorul construieºte o adevãratã
hartã, un itinerar cu adevãrat special ce, într-o viaþã de om, nu
trebuie ratat. Nu trebuie ratat în a fi citit. Nu trebuie ratat în
a fi vizitat. Pornind din „vremuri cãrunte“, Cornel Ungureanu
înscrie în proiectul sãu nume precum Nicolae Stoica de Haþeg,
Eftimie Murgu, Victor Vlad Delamarina, Ioan Slavici, Lucian
Blaga, Liviu Rebreanu ºi ajunge pânã în „imediata noastrã
apropiere“, atingând scrierile lui Constantin Buiciuc, Dorin Murariu,
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Graþiela Benga, Eugen Dorcescu, Gheorghe Jurma, Ion Chichere,
Nicolae Sârbu, Octavian Doclin ºi Ada D. Cruceanu, iar, din cei
mai tineri sunt analizaþi, printre mulþi alþii, Tudor Creþu, Raul
Bribete, Radu Pavel Gheo. Bineînþeles cã într-o carte nu pot fi
cuprinºi toþi scriitorii unei zone, acest lucru necesitând un
spaþiu deloc neglijabil, atât ca întindere, cât ºi ca perioadã, atât
datoritã domeniilor în care s-au fãcut remarcaþi, cât ºi datoritã
epocii în care au trãit ºi scris, Cornel Ungureanu însã, reuºeºte
o selecþie... de vârf, selecþie de la care multe alte istorii pot
porni la drum. Aºa cum Gheorghe Jurma afirmã „Cu acest
volum, inventariind un fond Eminescu dintr-o bibliotecã a Banatului
de munte, sperãm sã convingem ºi alte instituþii despre necesitatea
de a continua seria de cãrþi dedicate bibliografiei eminesciene în sensul
de care am vorbit mai sus. Biblioteci publice sau biblioteci private
care dispun de fonduri relevante pot face obiectul viitoarelor apariþii.
De acum înainte, oricine se poate înscrie în acest proiect ...“. (3) ªi
nici nu poate fi altfel. În Proiectul Literatura Banatului, pornind
de la volumul lui Cornel Ungureanu, se poate înscrie oricine...

Pornind de la aceste douã ultime volume publicate –
Literatura Banatului. Istorie, personalitãþi, contexte ºi Reºiþa literarã
– ºi culminând cu întreaga operã a celor doi cãrturari, scrierile
acestora se introduc de la sine în circuitul larg – naþional,
european, mondial – al literaturii, tocmai pentru o mai bunã
integrare, cunoaºtere ºi, de ce nu, ºi pentru o mai exactã ºi mai
complexã înþelegere a fenomenului literar, cu precãdere al
Banatului.

Cristian-Paul MOZORU

Sârbu, Nicolae, O carte-model de geografie literarã în
revista Tribuna, nr. 328, 1-15 Mai 2016, Anul XV, Serie nouã, p.
8.

Ungureanu, Cornel, Literatura Banatului. Istorie,
personalitãþi, contexte - Editura Brumar, Timiºoara, 2015, p. 141.

Jurma, Gheorghe, Prefaþã/Pentru o bibliografie naþionalã
Eminescu; în Bujor, Ion Mihai Eminescu în fondurile Bibliotecii
Judeþene „Paul Iorgovici“, Caraº-Severin Editura TIM, Reºiþa, 2014,
p. 8.
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Prima scriitoare cunoscutã peste
graniþele Banatului

Deja în 1853 când se naºte Emilia Lungu-Puhallo literatura
bãnãþeanã s-a bucurat de o aºa-zisã renaºtere bãnãþeanã între
Dunãre ºi Timiºoara.

Aceastã poetã (poez i i
cunoscute în a doua jumãtate a
sec. XIX: La un ghiocel, Iartã! Ieri
ºi azi, Lãsaþi-mã, Doi ochi, Þie) ºi
scriitoare de schiþe ºi nuvele (Barbu
Cobzarul, Cordelia, O noapte de varã,
Icoane, Dumineca, El ºi Ea, Întâia
neauã, Caisânele, Sfântul Nicolae,
Noaptea Crãciunului, Ajunul
Crãciunului º.a) precum ºi romanul
„Elmira“ – roman în trei pãrþi, s-a
format intelectual între 1860-1875.
A fost elevã la ºcoala tatãlui ei, Traian Lungu din Caraº, apoi
elevã la Institutul Notre-Dame din Timiºoara ºi la Preparandia
din Arad.

În 1887 Emilia Lungu s-a cãsãtorit cu ofiþerul croat Isac
Puhallo la Brlog, stã la Sarajevo ºi în Mostar pânã în 1892 când
îi moare soþul, apoi unicul fiu. Singurãtatea ºi durerea o aduc
înapoi la Timiºoara.

În 1905 scoate la Timiºoara ziarul „Dreptatea Poporului“
fiind prima femeie ziaristã profesionistã din Banat. Articolele ei
sunt de o vie polemicã. Dealtfel, în tot ce scrie rãzbat sãnãtoase
principii pedagogice, moºtenite de la tatãl ei, dascãlul Traian
Lungu.

Banatul se laudã precum cã Emilia Lungu-Puhallo a fost
prima femeie românã care s-a încumetat sã scrie un roman
„Elmira“ (1882), publicat în „Familia“ de la Oradea. Pentru cã a
debutat în „Familia“, lucrãrile ei au fost cetite în tot Ardealul.



94

Sã nu uitãm cã multe din poeziile ei au devenit romanþe
populare.

Iosif Vulcan, directorul revistei „Familia“, a primit „cu
sufletul deschis“ mulþi scriitori numiþi pe atunci „familiºti“,
precum Iulian Grozescu, Elie Trãilã, Atanasie Marian Marienescu.
Slãvit este Iosif Vulcan pânã astãzi în contextul devenirii poetului
naþional Mihai Eminescu, el publicându-i primele poezii care îl
fac cunoscut, tot Vulcan schimbându-i numele din Eminovici în
Eminescu.

Subiectele de inspiraþie ale scriitoarei Emilia Lungu sunt
din mediul sãtesc ºi al meºteºugarilor din sec. al XIX–lea, dar
ºi din mediul pe care îl cunoºtea mai bine ºi din care fãcea ea
parte: al micii burghezii din oraºele bãnãþene. Eroii ei au
sufletele delicate (El ºi Ea), slabe, care nu pot înfrunta necazurile
vieþii. (Elmira)

Ca feminist, a contribuit la înfiinþarea societãþii femeilor
române din Timiºoara, a condus prima ºcoalã primarã de fete
din Banat ºi a þinut conferinþe despre rolul din secolul precedent
(XVIII) al femeii române, mai ales în satele bãnãþene.

Emilia Lungu Puhallo a murit în 1932.

Edith Guip COBILANSCHI

Timiºoara, decembrie 2017

N.B. Istoricul I. D. Suciu considera în anul 1940 cã
literatura noastrã bãnãþeanã îºi are începuturile în jurul anului
1582. (Vezi Palia de la Orãºtie). Scriitori de seamã sunt consideraþi:
Mihail Halici, ªtefan Fogaraºi, Ioan Vischi, George Buitul,
Mihail Roºu, Paul Iorgovici, Constantin Diaconovici Loga, Coriolan
Brediceanu ºi unica scriitoare: Emilia Lungu Puhallo.
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 O tradiþie frumos pãstratã la
Soceni

La început de mileniu trei, puþine comunitãþi rurale
reuºesc sã pãstreze tradiþiile de la strãmoºii lor. Una dintre
localitãþile rurale care a reuºit acest lucru este satul Soceni din
comuna Ezeriº.

Astfel, în anul 2017 s-au împlinit 70 de ani de activitate
artisticã a echipei de cãluºari de la Soceni. Afirmãm asta pentru
cã, din fericire, cãluºarii din Soceni mai danseazã ºi dupã 70 de
ani, ducând tradiþia înaintaºilor care au fãcut parte din echipa
artisticã a cãluºarilor.

Îmi amintesc din vremea copilãriei cã aºteptam cu mare
nerãbdare ºi chiar emoþie sã vedem cãluºarii dansând în faþa
Bisericii din localitate. Cel mai mult au impresionat costumul
lor popular, mai ales clopoþeii de la picioare ºi dansul propriu-
zis, acrobatic adesea.

Activitatea acestei echipe de dansatori ai celebrului cãluºar
începe în anul 1947. Atunci, un fiu al satului Soceni, Nicolae
Bagiu (Gãrânã), un om îndrãgostit toatã viaþa de muzicã ºi dans
(era ºi instrumentist la saxofon) a înfiinþat echipa de cãluºari. A
prins gustul pentru acest superb dans popular de pe vremea
când îºi fãcea stagiul militar la Caracal ºi a activat într-o echipã
de dansuri.

Revenit în localitate, pune bazele echipei de dansatori ºi
în iarna 1947-1948 echipa de cãluºari a început sã facã repetiþii

Tradiþii, obiceiuriTradiþii, obiceiuriTradiþii, obiceiuriTradiþii, obiceiuriTradiþii, obiceiuri
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intense. Deºi era timp de iarnã, tinerii veneau de la sãlaºe,
dupã ce-ºi rânduiau animalele, prin nãmeþi ºi stãteau serile
pânã pe la 3 noaptea ca sã înveþe acest dans foarte dificil, dar
extraordinar de frumos.

Munca lor nu a fost zadarnicã pentru cã au putut sã
arate localnicilor ce au muncit ei o iarnã întreagã. Astfel, echipa
de cãluºari ºi-a fãcut prima apariþie în public. Acest fapt s-a
întâmplat cu ocazia marii sãrbãtori a Sfintelor Paºti. Atunci au
dansat doar prima parte a acestui dans foarte frumos, pe cât de
frumos ºi spectaculos pe atât de dificil. De aceea au dansat doar
prima parte a acestui dans, urmând ca la ruga de Sfântul Petru
au dansat ºi partea a doua, adicã tot dansul cãluºarilor. Satisfacþia
a fost imensã ºi pentru dansatori ºi pentru localnicii care i-au
admirat.

De la acest frumos început au trecut ani ºi ani, s-au
schimbat generaþii dupã generaþii de cãluºari, inclusiv vãtafii,
adicã ºeful cãluºarilor. Nicolae Bagiu, primul vãtaf ºi întemeietorul
echipei de cãluºari a fãcut cu primele trei generaþii de cãluºari
numeroase turnee prin toate satele din împrejurimi, dar ºi la
Reºiþa, Bocºa, Câlnic, unde erau concursuri de dansuri. Peste
tot cãluºarii s-au bucurat de unanime aprecieri din partea
publicului dar ºi a specialiºtilor în dansuri populare.

Dupã destui ani, Nicolae Bagiu a predat ºtafeta de vãtaf
lui Nicolae Gheju (Formã, dupã porecla din sat). Astfel a fost
preluatã a patra echipã, ºi dupã câteva transformãri, în anul
1983 s-a ajuns ca echipa de cãluºari din Soceni sã participe la
faza finalã pe þarã. Astfel, cãluºarii din Soceni au dansat pe
scena Rapsodiei Române din Bucureºti, apoi la Festivalul Cãluºului
Românesc de la Caracal. Au continuat turneele la Festivalul
Sãrbãtoarea liliacului de la Caraºova, apoi la Bãile Herculane,
Brebu, Ezeriº, Zorlenþul Mare, Valeadenii, Delineºti, Þerova,
Reºiþa, Bocºa, Câlnic.

Începând cu anul 2005, echipa de cãluºari va participa ºi
la diverse concursuri internaþionale. Astfel, cu o echipã transformatã
ºi întineritã, cãluºarii din Soceni participã, alãturi de alte 27
þãri, la Festivalul de la Zagreb.

Trebuie menþionat faptul cã succesul echipei de cãluºari
se datoreazã în mare mãsurã ºi Consiliului Local al comunei
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Ezeriº – Soceni, în frunte cu primarul Ioan Rusu, care au
finanþat deplasãrile cãluºarilor. Este lãudabil faptul cã aleºii
locali au apreciat eforturile unor localnici de a pãstra o tradiþie
frumoasã a comunitãþii rurale. Este de remarcat ºi faptul cã
fiinþeazã Asociaþia ,,Cãluºarul“ din Soceni care are personalitate
juridicã.

De specificat ºi faptul cã localitatea Soceni a organizat
mulþi ani Festivalul Cãluºarului Bãnãþean, unde au participat
echipe din localitãþile unde au fost festivaluri: Deva, Caracal ºi
din Serbia.

Un moment aparte în activitatea cãluºarilor din Soceni a
fost atunci când un turist tocmai din îndepãrtata Japonie,
Inagaki Norio a venit special la Soceni sã filmeze cãluºarii.
Acest fapt a fost pe data de 20 ianuarie 2006.1 Cu acea ocazie,
la cererea oaspetelui japonez, dansul de cãluºari a fost cântat la
fluier de cãtre Viþa Pavel, iar hora bãnãþeanã la saxofon de
cãtre Cega Lazãr ºi acordeonistul Mihai Iova. Când s-au fãcut
filmãrile de cãtre japonez, de fiecare datã sala a fost plinã de
localnici care au aplaudat îndelung prestaþia echipei de cãluºari
ºi desigur, foarte mândri cã ei vor fi vãzuþi chiar ºi în Þara
Soarelui Rãsare.

Toatã iarna s-au fãcut repetiþii într-o salã neîncãlzitã,
prin frig, dar cãzãnarul Nicolae Voina (Ciochinã) a avut grijã ºi
venea de fiecare datã cu o sticlã de rãchie caldã pentru dansatori.
Astfel au reuºit sã facã repetiþiile necesare pentru o reprezentaþie
de excepþie.

Toatã comunitatea din Soceni încurajeazã echipa de cãluºari
ca sã ducã mai departe tradiþia acestui frumos dans al cãluºarilor
ºi este de sperat cã acest fapt se va perpetua mulþi de acum
încolo.

Menþionãm cã fotografiile ataºate acestui articol au fost
oferite de cãtre vãtaful Nicolae Gheju din arhiva personalã.

 prof. dr. Nicolae MAGIAR

1 Nicolae Gheju, O tradiþie frumos pãstratã, în revista
„Spic de grâu“, nr. 1, iulie-decembrie 2017, Soceni, p. 14.
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Prima echipã de cãluºari

Cãluºarii din Soceni azi
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NICOLAE RADOMIR, sat
Socolari, comuna Ciclova-
Românã

TU, VIAÞÃ

Nu gãtai bine opt clasã
Tata-m cautã altã ºcoalã,
La Rãºiþa cã pra-tuncia
O fost profesionalã.

La zãnat îmi spune tata
Nu golan la mine acasã,
Sã ce-nveþi sângur d-acuma
Pita, sã þ-o puni prã masã.

Trei ani din copilãrie
La Rãºiþa i-am lãsat,
ª-am ajuns de mesãrie
Lãcãtuº calificat.

Viniam în toatã vacanþa
Babii dã urât sã-i  þân,
ªî fãceam aici cu-ortacii
Spectacole la Cãmin.

Cã erau copii ºî fece
Vã spun io  tare dã treabã,

Dar viniau ºî toþî sãcenii
La spectacol sã ne vadã.

ª-aduºeau scamne d-acasã.
La Cãmin erau puþâne,
ªî atuncia urma balu
Care sã lungea pãn’ mâne.

Dar la bal ºî la spectacol
O fatã-m cãzu cu tronc,
Dau dân aripi ca cocoºu
ªî prã lângã ea mã-ntorc.

Au, Ileano, spune-mi mie
Aratã-m un sã ce duc,
Sã ce þuc º-atunci în braþã
Sã ce strâng pãnã ce rup.

Îi spun fecii sã-nþãleagã
Io prostuþ ºî ea sfioasã,
Dupã bal în sara asta
Hotãrât o duc acasã.

Dzâce fata dup-o vreme
Nu cred cã planu ne iasã,
Trãbe sã-ntrãbãm pãrinþii
Sã vigem dacã ne lasã.
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Mã gângesc, are dreptace
Iaca io-l întrãb prã tata,
ªî cam ºodos el îmi rãspunge
Io ce las... când gãþi armata.

Când aud io vorba asta
Planu mi sã nãroieºce,
Pânã io îmi gãt armata
Vine altu º-o peþãºce.

Dupã ce gãtai armata
Fata m-o ieºât din cap,
Am rãmas tot la Rãºiþa
În uzinã angãjat.

Dupã niºte ani dã dzâle
Mã întorc la mine-n sat,
ªî-aici aud dîla lume
Cã fata s-o mãritat.

Nãcãjât tare prã mine
Ia... poace m-o aºceptat,
Timpu ce-l pierdui ºî-uitarea
Fata-n babã o schimbat.

TRAISTA

Traista cine-o fi fãcut-o
Nu ºciu...nu pot sã vã spun
Cã ºî io am moºcenit-o
N-am aflat-o umblând pe drum.

Traista prã toþ ne ajutã
Prã-i dã jios mãi sus îi urcã
Iar dã-i smintã, nu ce ceme
Traista prã loc ce dãscurcã.

Dân þãran legat dã glie

Traista domni o rãgicat
ª-or ajuns doctori, ºî dascãli
Anjiniri, popã, arvocat.

Prã vrunu biceag prã moarce
Traista-l scapã vingicat
Al ce nu rãºpectã legea
Îl scoace nevinovat.

Traista-i mândrã cu pucerea
Care domnu o-nzestrat-o
Cã-l ajutã prã-l ce-o poartã
Ba... ºî pr-al ce o purtat-o.

Traista o adus prã masã
Pita dâla pitãrie
ªî grinþaicuri dã prân târguri
Crumperi, varzã ºî rãchie.

Traista o fost folosâtã
Dã tot omu dã prã sace
Când vegeau cã traista-i goalã
O burduºau cu pãcace.

Dupã ani ºî ani dã trudã
În ºomaj sã ogineºce
Baº da-fecea i-o fost chinu
Cã nici penzie nu primeºce.

Traista ne-o redat spenþa
Bogãþâia, masa plinã
Traista toþî or preþuit-o
Ca prã o mamã divinã.

În cuniu al dîn pãrece
Traista plânge, lacrãmi varsã
Locu ei ºî cu menirea
Domnii i-or dat-o pr-o plasã.
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Plasa o ajiuns ca traista
Toatã dzîua folosâtã
Intrã-n ea douã ziare
ªî prãstã ele o pitã.

Gat-acuma vini acasã
Dãscarci plasa ºî pleci iarã
Puni în ea o vardzã micã
Cinci crumperi ºî o piparã.

Plasa iar trãbe golitã
Cum ne-or golit domnii þara
Cu plasa eºci tot prã drumuri
Dã când ce scoli pãnã sara.

Plasa asta nu-i ca traista
Îmbli cu ea dã pomanã
ªî ce-alegi cu-n ou sau douã
Ca sã-þî faci iut o cãiganã.

Traista vre sã sã rãzbune
Sã zbace dân cuni sã iasã
Traista-i goalã, þara-i goalã
Noi nis goi...ca am luat plasã.

NICOLAE GHEJU, satul
Soceni

AJIUTORI

Mergând odatã prã un geal,
Un moºneag cu zbiºiu-n mânã
Tot dãgea într-un mãgar,
Sã-l scoatã dântr-o þîþînã.

Moºu’ mic, cu pãlãrie

Dã a naibi ºe era
Nu împinjea dã coºie
ªî mãi rãu îl zbiºiuia.

Un voinic cu straiþa-n space
ªe treºea întâmplãtor,
Dzâsã cã dã ºe îl bace
ªî nu îi dã ajiutor?

Pusã-º umãru-n coºie
ªî o mânã prã jenunche
Mãi strâgã la mãgari tare
ªî împinsã cum el ºcie.

Moºu-atunºia dzâsã iar,
Tu sã ºci, dragã voiniºe
Cã dã prîn þîþîna asta,
N-aº fi scos-o c’un mãgar.

DOAMNE AJUTÃ!

Doamne, fã tu ºe vi-i faºe,
Þâne bãnãþãni-n paºe,
Fã cum poþ ºî-i împreunã
Sã fie cu a lui mumã

Cã numa’ muma lor ºcie
Copiii dân pribejie
ªî tot plânje ºi suspinã,
Cã nu-i are la inimã

Tu, adunã-i la olaltã
Cum or fost ºî altãdatã.
Cã noi când ne întâlnim
Tot ca fraþî ne iubim.
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Toþ vorbim aceeaºi limbã,
ªî ne plânjem toþ la mumã
Dac-am fi aºa dãparce,
În neagra strãinãtace.

Dzãºe paº ne dãspãrþãsc
Nu ºciu cum sã îi unesc.
Numa’ cu-al tãu ajiutor
Sã ne faºi iar un popor.

Mama noastrã sã nu plângã,
ªî la piept, iar sã ne strângã,
Sã fim iar nãdãspãrþîþ
Ca trei frãþiori iubiþ.

Rupe gardu’ ºî îl strâcã
Ca sã treºem fãrã fricã,
Sã fim iar unu’ cu altu’
ªã sã fie-ntreg Banatu’.

MÃ UIT CU JALE-N SATUL
MEU

Mã uit cu jale-n satul meu
Nu-i mai buna d’altãdatã
Am rãmas singur, doar eu
Oginind pr-o piatrã

Dã dãlageal mãi vine-o boare
Trecând prã uliþa pustânie
Prã mine inima mã doare
ªi ºeva dã grumadz mã þâne.

Pomii frundza lapãdã
Toamna-i prã gãtace,

Prã un mort îl duc la groapã
Ocolit dã vaice

Dã-i bãtrâni, ºe-or fost odatã,
Nu mãi iestã baº niºi unu
ªe-i mãi greu, dã astã datã,
Noi plecãm unul câte unul

La vãrsatu’zorilor, mãi cântã
cãt’un cocoº,
Niºce câni sã bat prîn gard
Prã dum mãi treºe cât’un moº
Cu pasu-i legãnat

Cât’un coº fumu-º prelinje
Dus dã vântu’ lin
Prã mine greu m’ajiunje
ªi-nºep sã suspin

Nu-i mãi buna d’altãdatã
Dzîlile s-or scurs
Aproape cu toace-s gata
Iar viaþa noastrã-i... un vis.
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MITOLOGIA SOLARÃ (VI)
MITOLOGIE ªI RITUALURI

CABALINE. Sântoaderii
Continuând mitanaliza bestiarului solar, începutã din

precedentul material, avem în vedere, în prezenta expunere,
prezentarea ºi analiza unor cutume subsumate unui mit foarte
interesant, dupã opinia noastrã, respectiv Sântoaderii, încercând
sã-i degajãm semnificaþiile ºi funcþionalitatea în satul tradiþional
românesc. Se continuã, astfel, prezentarea a tot ceea ce aparþine
de figura mitologicã a calului solar. De la bun început se impune
precizarea cã este vorba aici de o realitate ritualicã astãzi
aproape dispãrutã. Dacã interdicþia torsului ºi þesutului, legatã
de respectiva cutumã, încã mai subzistã în multe locuri, gestul
ritualic de a întoarce vasele cu gura în jos, ne întrebãm, în câte
locuri mai este performat? Deci, imaginea mitologicã a Sântoa-
derilor este legatã, deloc întâmplãtor, de industria casnicã
textilã, de cele douã activitãþi casnice menþionate.

Fãrã îndoialã, avem de-a face cu un mit ce a supravieþuit
pânã la noi fragmentat, care în fapt constã într-o imagine – cea
antropo-cabalinã a Sântoaderilor ºi a funcþiei lor – aceea de a
pedepsi femeile care încalcã interdicþia þesutului în zilele care le
sunt consacrate. Nu ºtim sigur, din acestã cauzã, nimic despre
etiologia acestei imagini, despre relaþiile fãpturii antropocabaline
cu alte reprezentãri din bestiarul mitologic românesc ºi nici
dacã ei au avut ºi alte funcþii mitologice pe lângã cea menþionatã,
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pe lângã rolul acestora în tribulaþiile astrului zilei în drumul
sãu diurn pe bolta cereascã, fapt sugerat de o altã cutumã
bãnãþeanã legatã de cultul solar, dupã cum se va vedea mai jos.

Dar sã vedem ce ne spun credinþele populare remanente
în legãturã cu aceste fãpturi fantastice: Sâmbãta lui Toader
(Sâmbãta Sfântului Teodor Tiron) cade întotdeauna în prima
sâmbãtã din Pãresimi (Postul Mare sau Postul Paºtelui), fiind
deci sãrbãtoare mobilã, condiþionatã de fixarea în calendar a
Duminicii Învierii. Poporul denumeºte aceastã zi Sân-Toader,
Sân-Todor ºi Sân-Toaderul cel Mare. În Sâmbãta lui Toader,
femeile se abþin în special de la tors, þesut ºi cusut, de la
pregãtitul leºiei pentru spãlatul cãmãºilor. Cine nu respectã
aceste interdicþii riscã sã fie blestemat de Sân-Toader ºi sã-i
amorþeascã mâinile sau sã fie lovit ºi chiar omorât de caii lui
Sân-Toader, care sunt foarte rãi. Aceºtia din urmã se pot
preface în cei mai frumoºi ºi voinici flãcãi, care pândesc fetele
mari ce au nesocotit interdicþiile ºi le rãpesc în drum spre o
horã imaginarã unde le invitã. Nu se poate scãpa de ei decât
alergând repede acasã ºi rãsturnând toate vasele cu gura în jos.

În miercurea de dupã Duminica lãsatului de brânzã încep
Sântoaderii. Femeile nu lucreazã nici în casã, nici la câmp,
pentru cã le mãnâncã Sântoaderii, adicã opt bãieþi tineri, frumoºi
la chip, de la brâu în jos fiind cai, cu picioare de cai ºi copite
cu potcoave, au coadã lungã pe care o poartã ascunsã în cizme.
Sãrbãtoarea Sântoaderilor þine din aceastã zi dupã zãpostit pânã
în joia viitoare, timp în care nu trebuie sã se înnopteze pe afarã
ºi nu trebuie dat nimic din casã. Aceste duhuri umblã îmbrãcate
în straie naþionale, iar joia, la terminarea timpului lor, este ziua
Sfântului Toader cel ªchiop, cel Mare, iar sâmbãta, dupã toate
aceste zile, se face praznic pentru toþi Sântoaderii, adicã se face
o pâine din mãlai sau grâu, deasupra având formã de potcoavã
de cal, turtã care se dã de pomanã. Înainte de duminica în care
are loc „Strigarea peste sat“, adicã înainte de duminica Lãsatului
de sec pentru intrarea în Postul Paºtelui, a doua zi, luni, când
începe aºa-zisa sãptãmânã a brânzei, au loc unele rituri în
legãturã cu caii ºi cu patronul lor mitic, Sântoaderul sau Calul
cel Mare, printre acestea enumerându-se spãlarea capului de
cãtre fete ºi tunderea pãrului la bãrbaþi ºi bãieþi, dar mai ales
tunderea coamei cailor ºi scurtarea cozilor la cai ºi vite; în



105

continuare, marþi la amiazã, sântoaderii coboarã din munte,
unde îºi au „locuinþa“, în satele din vale. Ei sunt organizaþi ca
o micã confrerie (herghelie) de 7 pânã la 12 feciori-cai, conduºi
de ºeful lor, supranumit Calul cel Mare; joia ce urmeazã este
numitã joia iepilor, când este târg de cai ºi încep cele 9 (dupã
alþii 12) joi verzi, adicã apar ielele (a cãror zi e joi), iar vineri
este vinerea buruienilor, fiindcã se culeg ierburile medicinale, pe
când sâmbãtã, ziua Sântoaderului cel Mare, are loc spãlarea ºi
tunderea pãrului. Este un rit de înfrumuseþare a fetelor prin
magia ierburilor natural culese în ajun, fiind vorba aici ºi de o
magie prin analogie (coama cailor vs. coama fetelor) ºi care sunt
puse în albia de spãlat, timp în care este chemat Sântoaderul
printr-un descântec. Alteori se merge direct la grajdul cailor,
fata ia coada calului cu o mânã, cu cealaltã pãrul ei, în timp ce
rosteºte un descântec. Dupã spãlat ºi tuns, pãrul rezultat este
adunat cu grijã ºi ascuns într-o scorburã de copac, sau este
îngropat în grãdinã lângã un pom, iar apa este aruncatã în
grãdinã.

Sântoaderul este vãzut de popor drept un cal, care este
ºi patronul frãþiilor de cruce, cãci fraþii de cruce se fac, de
preferinþã, de ziua lui, adicã sâmbãta din ultima sãptãmânã a
câºlegilor. ªi încurãrile de cai se fac în onoarea lui, cu toate cã
s-a uitat substratul mitic. Mai au loc în sãptãmâna aceasta ºi
alte rituri, rãmãºiþe ale sãrbãtoririi Anului Nou la echinocþiul
de primãvarã. Este evident cã „roata“ (Alimori) simbolizeazã
soarele care, la solstiþiul de iarnã, trece de la scãderea la
creºterea luminii, pentru ca, la echinocþiu, sã fie pe deplin
stãpânitor, iar calul este animalul consacrat acestui astru, de
unde ºi prezenþa roþii de foc ºi a Sântoaderului  cal în mitul ºi
riturile de început de an.
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În sâmbãta lui Sântoader au loc ºi curse de cai ºi
odinioarã era tradiþia sã se joace cãluºarii, rit echinocþial care
s-a mutat apoi la Rusalii. Este sâmbãta în care copiii obiºnuiesc
sã se lege fraþi de cruce, iar fetele sã se însuroreze, fãcându-se
un fel de colãcei numiþi cuci sau brãduleþi care, în unele sate
sunt agãþaþi în copaci, spre ºtirea cailor, de a doua zi putând fi
folosiþi ca medicament împotriva reumatismului. Tot în respectiva
sâmbãtã sunt colindaþi cei care poartã numele de Toader,
colindãtorii fiind rãsplãtiþi cu acei cuci sau brãduleþi. Desigur cã
atâtea credinþe ºi rituri în jurul lui Sântoader nasc fireasca
întrebare: cine a fost acest „sfânt“? S.Fl. Marian a afirmat, încã
din 1899, cã Sântoader nu este un sfânt, ci pur ºi simplu este
o fiinþã mitologicã, pe care poporul îl serbeazã cu mai mare
sfinþenie decât pe cel adevãrat, adicã pe sfântul-erou cãlare,
recunoscut de bisericã. De altfel, fiinþa mitologicã Sântoaderul
cel Mare, cu mica sa herghelie de 7-12 feciori-cai, aparþine,
conform unor opinii, mitologiei indo-europene, fiind varianta
autohtonã a mitului Centaurului. În aceastã privinþã, Calul cel
mare pare a fi asemãnãtor cu Chiron, ºeful centaurilor de pe
muntele Pelion din Tesalia, mare „medic“ ºi „pedagog“, iar
conform mitului sãu el este acela care i-a crescut pe Ahile, pe
Iason ºi i-a predat medicina lui Asclepios etc.

Dincolo de aceste considerente, toatã pletora de cutume
prezentate mai sus indicã supravieþuirea unui complex mito-
ritualic de primãvarã, axat pe figura mitologicã a calului, scopul
prezumat fiind, printre altele, acela de a conferi soarelui ajutor
la început de an agricol, de a-i spori puterile fertilizatoare.
Acum se consfinþeºte trecerea de la un sezon lucrativ casnic,
având drept activitãþi principale pe acelea aparþinând industriei
casnice textile, centrat pe universul feminin ºi mitologia lunarã,
la un altul, respectiv cel agro-pastoral, un summum de activitãþi
subsumate mitologiei solare ºi universului masculin.

De altfel, un celebru antropolog francez, respectiv Gil-
bert Durand, într-o carte la fel de celebrã, având drept subiect
de analizã imaginarul uman, face o clarã disociere între regimul
diurn ºi cel nocturn al imaginii, a celei mito-poetice în speþã,
primului aparþinându-i, evident, toatã pletora de simboluri solare,
asociat culorii albe, unde calul solar îºi are locul sãu bine
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stabilit, ºi în care îºi gãsesc locul simbolismul regal obiectual
(sceptrul ºi spada), simbolismele ascensionale ºi cerul. Celui
de-al doilea îi revin, grota, coborârea, cupa (vezi gestul de
întoarcere a vaselor), monstrul înghiþitor etc. Aici îºi gãseºte
locul ºi simbolismul torsului ºi al þesutului, inclus în cel mai
amplu al devenirii ciclice.

Menþionarea ielelor ºi a cãluºarilor este demnã de interes,
deoarece, în opinia multor mitografi, cãluºarii reprezintã un
paredru al ielelor, zânele cereºti care pot fi rãutãcioase cu aceia
care îndrãznesc sã le tulbure dansul aerian ºi cântul, iar ,,cei
luaþi din iele“, dupã cum se ºtie, sunt vindecaþi prin dansul
cãluºeresc. Existã deci o anume legãturã între acest ritual
cãluºeresc ºi sântoaderi. De asemenea, este semnificativã
menþionarea faptului cã aceºtia coboarã de la munte sub înfãþiºare
cabalinã, fãcând trimitere cãtre un simbolism al centrului, un
centru sacru ºi inaccesibil ºi cã aceºtia se transformã în fãpturi
antropocabaline doar atunci când este încãlcatã vreuna dintre
interdicþiile cerute în perioada temporalã menþionatã. De altfel,
primãvara reprezenta în vechile credinþe despre timp, un început
de an. Acum soarele antropomorfizat, dupã cum s-a vãzut
într-un alt material, prinde puteri ºi el trebuie ajutat, iar
trecerea cãtre regimul diurn, dacã este sã utilizãm terminologia
durandianã, presupune abandonarea acelor activitãþi ce þin de
acela opus lui, respectiv cel nocturn. Din acest punct de vedere,
torsul ºi þesutul, activitãþi hivernale ºi nocturne, sunt periculoase
pentru mersul lumii ºi ele trebuie abandonate o datã cu instaurarea
noului ciclu temporal.

Mircea Eliade, referindu-se la iniþierile feminine de trecere
de la o clasã de vârstã la alta din societãþile primitive (aºa
numitele rituri de pubertate), aratã cã în timpul recluziunii
novicele învaþã cîntece ºi dansuri rituale ºi, de asemenea,
anumite îndeletniciri specifice, în special þesutul ºi torsul.
Simbolismul acestor meºteºuguri este semnificativ. În stadiile
finale ale culturii ele sunt ridicate la rangul de principiu care
explicã lumea. Luna „toarce“ Timp ºi „þese“ vieþi omeneºti.
Zeiþele Destinului sînt torcãtoare. Existã o legãturã ocultã între
concepþia creaþiilor periodice ale lumii (concepþie derivatã dintr-
o mitologie lunarã) ºi ideea de Timp ºi Destin, pe de o parte,
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ºi, pe de alta, lucrul nocturn, lucrul femeii, care trebuie sã aibã
loc departe de lumina soarelui ºi în secret. În unele culturi,
dupã ce recluziunea fetelor s-a încheiat, ele continuã sã se
întîlneascã în casa unei bãtrîne pentru a toarce împreunã.
Torsul este o îndeletnicire periculoasã, prin urmare, poate fi
executatã numai în unele case ºi atunci numai în anumite
perioade sau pînã la anumite ore. În unele regiuni ale lumii s-
a renunþat la tors sau a fost chiar complet uitat din cauza
pericolului sãu magic. Asemenea credinþe persistã ºi astãzi în
Europa (zînele germanice Perchta, Holda, Frau Holle). În Japonia,
poate fi remarcatã amintirea mitologicã a unei tensiuni permanente
ºi chiar a unui conflict între grupurile de tinere torcãtoare ºi
societãþile secrete masculine. În timpul nopþii, bãrbaþii ºi zeii lor
atacã fetele care torc ºi le distrug atît lucrul, cît ºi suveicile ºi
instrumentele de þesut.

Existã o legãturã misticã între iniþierile feminine,
meºteºugul torsului ºi sexualitate. Chiar ºi în societãþile dezvoltate,
fetele se bucurã de o anumitã libertate prenupþialã, iar întîlnirile
lor cu bãieþii au loc în casa unde se adunã ca sã toarcã. Obiceiul
era încã viu în Rusia la începutul secolului al XX-Iea. Este
interesant cã în acele culturi în care virginitatea este preþuitã,
întîlnirile între tineri ºi tinere nu numai cã sînt tolerate, dar
sunt chiar încurajate de pãrinþi.

Apelând la contribuþia unui etnolog român, respectiv cea
a lui Romulus Antonescu, ºi în logica celor prezentate de Mircea
Eliade, în cazul ºezãtorii la români, care este definitã de Lazãr
ªãineanu drept o adunare restrânsã organizatã de sãteni, în
special în serile de iarnã, pentru a lucra ºi a petrece în acelaºi
timp, funcþia economicã pe care o îndeplineºte ºezãtoarea nu
constituie trãsãtura definitorie a acestui fenomen social, pentru
cã el pare a fi un ceremonial care se înscrie mai degrabã în
ciclul vieþii (naºterea, nunta, înmormântarea), decât în ciclul
muncii, fiind un preludiu al nunþii, un ceremonial de vârstã,
vizând destinul femeii în general. ªezãtoarea este atât un prilej
de iniþiere în activitãþile specific feminine, pentru cã aici fetele
învaþã sã toarcã, sã coasã ºi sã brodeze, cât ºi un prilej de
iniþiere în viaþã a tinerilor. Vârsta intrãrii în ºezãtoare a
tinerilor coincide cu aceea a adolescenþei, ceea ce nu este
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întâmplãtor. Pentru a întreþine buna dispoziþie, în ºezãtoare
sunt primiþi ºi feciori. Aceºtia aduc muzicanþi, în unele sate
prezenþa lor fiind permisã doar în serile zilelor de joi. La
plecarea din ºezãtoare, flãcãii sunt obligatoriu petrecuþi de fete,
chiar dacã printre ei nu sunt dintre cei plãcuþi de ele. Aceºtia
din urmã „leagã“ uliþa, adicã pun spini în calea fetelor, pentru
a le pedepsi, sau aruncã cu pietre dupã ele. La ºezãtoare se
formeazã multe din legãturile care devin ulterior trainice (Bihor).
Aceste „apropieri“ pot fi acceptate sau nu de cãtre fete, semnul
fiind o furcã de tors (simbol masculin al fertilitãþii), executatã ºi
dãruitã de cãtre flãcãu. În cazul în care fata refuzã atenþia
flãcãului, deci ºi avansurile lui, rupe furca dãruitã (Haþeg). Un
alt semn de iubire este firul tors trecut de-a latul uliþei de mai
multe ori ºi în care fata, pe întuneric, se încurcã (Maramureº).
Unele gesturi ritualice ale fetelor în ºezãtoare, cum ar fi
descântecul „dupã feciori“ ºi aflarea ursitului, considerate, pare-se,
distractive astãzi (un mod de a trece peste rutina activitãþilor de
industrie casnicã textilã derulate la ºezãtoare), dovedesc faptul
cã, torsul ºi þesutul erau asociate, în vremuri de mult uitate, cu
rituri maritale ºi de fertilitate.

Gãsim similitudini evidente între descrierea lui Eliade ºi
ceea ce se întâmplã în nopþile cu ºezãtori de la noi. Faptul cã
ele se derulau noaptea, în lungile seri de iarnã, cã la ele
participau atât tinere cât ºi femei mai vârstnice, practicile
ritualice de aflare a viitorului soþ, precum ºi cele de fertilitate
(a se vedea gestul ritualic al furcii de tors), par sã indice faptul
cã în vremuri mai vechi ºezãtorile erau adunãri de iniþiere ale
tinerelor fete, atât în activitãþile casnice, cât ºi în chestiunile
legate de perpetuarea neamului (participarea bãieþilor ca premisã
a unor eventuale angajamente maritale). Iar faptul cã aveau loc
în miez de noapte duce spre aceeaºi idee a periculozitãþii magice
a torsului ºi þesutului, chiar dacã astãzi ele nu mai sunt
considerate aºa, iar ºezãtorile reprezintã mai degrabã un prilej
de distracþie ºi voie bunã. În acest context mitologic, Sântoaderii
oameni-cai, ca acoliþi solari au menirea de a combate magia
torsului, prin interdicþia menþionatã, punând astfel capãt ciclului
nocturn al existenþei umane, la debutul Marelui An ºi a ciclului
diurn, care încep o datã cu venirea primãverii.
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Aºa pot fi explicate ºi gesturile ritualice de purificare ce
au loc acum, în intervalul dedicat Sântoaderilor (spãlãri ritualice,
tunderea pãrului, magia prin analogie: coama fetelor vs. coama
cailor, etc.). În ceea ce priveºte întoarcerea vaselor cu gura în
jos, acelaºi Romulus Antonescu, în consonanþã cu datele etnologiei,
aratã cã toate recipientele au aspectul de abdomen feminin sau
de uter, deci sunt principii feminine. Printre acestea se numãrã:
plosca, vadra, doniþa, paharul, cupa, potirul, oala, farfuria (blidul,
talerul, taierul, strachina) ºi, ca tip aparte, lada de zestre. În
acest sens, rãsturnarea (întoarcerea cu gura în jos) sau spargerea
veselei constituie o acþiune simbolicã, menitã sã semnifice o
iniþiere femininã ºi, în opinia noastrã, o interzicere cãtre feminitate
a principiului masculin semnificat de oamenii-cai sau Sântoaderi.

dr. Mircea TABAN
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Despre capetele de ºarpe de la
un jug

O piesã deosebitã din colecþia Muzeului Judeþean de
Etnografie din Caransebeº o reprezintã un jug pentru înhãmat
vacile achiziþionat de la Stan Trandafir din satul Zlagna, nr.44
judeþul Caraº-Severin (inv.1530). A fost cioplit manual compus
din patru pãrþi distincte: jug dublu arcuit, în lungime de 1,280
m; douã distanþiere cu înãlþimea de 50 cm ºi 7 cm lãþime, care
la baza lor prezintã o îngroºare, spre vârful lor, unul prezintã
douã orificii ºi celãlalt cu 5 orificii de fixare; o bucatã de lemn
îngustã, lungã tot de 1,280 m, în care la 40 de centimetri de la
capete a fost prevãzutã cu douã orificii dreptunghiulare prin
care se introduc cele douã distanþiere pentru fixarea jugului pe
gâtul celor douã vaci înhãmate la car (Fig1/1-1a).

Jugul a fost sculptat dintr-o singurã bucatã de lemn, ale
cãrui capete  se terminã cu  câte un ºarpe. Corpul ºerpilor este
artistic realizat prin dãltuirea în relief a douã linii în  zig-zag
ce au fost puse ºi în evidenþã prin umbre înnegrite, prin tehnica
afumãrii. O linie medianã în relief separã cele douã zig-zaguri,
care privite de la distanþã oferã imaginea unor X-uri înlãnþuite.
Fiecare cap de ºarpe a fost sculptat diferit. Unul dintre capete
este uºor turtit, cu botul arcuit ce se terminã cu o micã
umflãturã. Mica umflãturã, liniile orizontale ºi cele dispuse
perpendicular pe ele, sugereazã o viperã cu corn  care parcã stã
la pândã. (Fig1/2). Celãlalt cap, cu mai multe linii orizontale ºi
linii dispuse radiar în spatele cornului, sugerezã o viperã cu
corn cu botul deschis pregãtitã sã-ºi muºte prada. (Fig.1/3).

Ambele capete de ºarpe se terminã cu o protuberanþã,
ce ne face sã credem cã artistul popular a cãutat ºi a reuºit sã
redea pe cel mai veninos ºarpe din Banatul de Munte – vipera
cu corn. În literatura de specialitate, vipera cu corn - Vipera
ammodytes (Fig.2/1) ºi ºarpele rãu - Dolichophis caspius (Fig.2/2)
datoritã agresivitãþii lor, sunt cele mai de temut exemplare din
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familia serpens ce vieþuiesc în România. Ambele subspecii vieþuiesc
în zonele cu pajiºti, pãduri de foioase, stâncãrii pânã la altitudini
de 2000 de metri1.

Vipera cu corn se distinge prin modelul în zig-zag, sau în
forma literei X, cu un  colorit de la cenuºiu la brun. Întrebând
pe bãtrânii din satul Zlagna ºi din alte zone etnografice ale
judeþului Caraº-Severin ce cred ei despre vipera cu corn ºi
despre ºerpi în general, mi-au spus cã aceºtia trebuie sã fie
omorâþi „când omori un ºarpe, omori un drac“. Se crede de asemenea
cã vipera cu corn umblã doar în pereche ºi dacã omori una,
cealãlaltã te va urmãri ºi te va muºca. De aceea considerãm cã
nu întâmplãtor jugul se terminã la capete cu imaginea simbolicã
a douã vipere cu corn. Despre ºerpi  se mai spune cã, dacã sunt
surprinºi, te atacã cãutând sã te muºte între picioare sau de
faþã. Vacile, lãsate la pãscut nesupravegheate, pot  fi muºcate de
bot sau prinse de þâþã, ºerpii vor sã le sugã laptele.

Simbolismul ºarpelui, la Romulus Vulcãnescu, este de
facturã miticã, reunind semnificaþii contradictorii. Una maleficã,
ostilã omului, ºerpii fiind consideraþi instrumentele rãului aflaþi
sub influenþa demonilor.2 Sub înfãþiºarea ºarpelui de casã, devine
geniu ocrotitor al locuinþei3 fiind considerat, totodatã, o rãmãºiþã
a unui cult de origine totemicã, strãmoºul mitic al unei colectivitãþi.4

Cei doi ºerpi de pe jugul de la Zlagna sunt un exemplu
al credinþei ºi superstiþiei þãranului de la poalele Muntelui Mic.
Pãmântul, casa, vitele, carul reprezintã pentru lumea satelor de
la munte sau câmpie, averea cea mai de preþ a þãranului
român. În acest context, nu întâmplãtor îi gãsim sculptaþi pe cei
doi ºerpi pe jugul de lemn ce a aparþinut familiei Stan. Înhãmaþi
figurativ la car, cei doi ºerpi au menirea sã ocroteascã de rele
vitele înjugate, carul cât ºi pe cei din car sau de pe lângã el. La
amândoi ºerpii de pe jug, pe lângã zig-zagul de pe trupul lor, se
regãsec incizate douã linii frânte dispuse pe verticalã exact în
dreptul celor douã distanþiere. Simbolic ele pot sã reprezinte,
fulgerul sau trãsnetul, care nu trebuie sã se producã, carul în
cazul nostru fiind ocrotit de cei doi ºerpi. În jugul de la Zlatna
putem regãsi cele trei tipuri principale ale ºarpelui: ºarpele
simbol al strãmoºului arhaic, pornind de la dubla atitudine a
omului faþã de ºarpe de veneraþie ºi teamã; ºarpele mesager
între lumea celestã ºi terestrã, ºarpele reprezentând caracterul
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chtonian, elementul terestru ºi profan5. Un alt exemplu de
reprezentare a ºarpelui, cu multiple semnificaþii tradiþionale cu
caracter protector, este cea de pe un cazan de fiert þuicã din
comuna Lãpuºnicu Mare, judeþul Caraº-Severin.6 (Fig.1/4).

În sudul Banatului ºi al Olteniei, vieþuiesc cele mai mari
exemplare de ºerpi: balaurul (Elaphe sauromater), ºarpele rãu
(Coluber jugularis caspius sau Dolichophis caspius), ºarpele lui
Esculap (Elaphe longissima), specii ce pot ajunge în cazuri
excepþionale pânã la 2-3 m lungime.(Fig.2/2,3,4)

Pe Valea Cernei, spune legenda lui Iovan Iorgovan, trãia
ascuns în vechime, un ºarpe care, scãldându-se în apele termale
de la Bãile Herculane, s-a transformat în balaur. Oamenii
locului înspãimântaþi de aceea apariþie înfiorãtoare îi dãdeau sã
mânânce în fiecare zi câteva oi ºi un bou. Cheile Corcoaiei,
unde îºi avea sãlaºul balaurul, conform legendei, s-au format
prin spintecarea acestora cu sabia de cãtre Iovan Iorgovan
pentru a ucide balaurul care s-a ascuns. (Fig.3/1-2) Valea ce se
desface de la stâna din Cîmpuºel-Cerna sat ºi pânã la Peºtera
lui Iorgovan, se spune cã a fost adâncitã de stârvul balaurului
ucis în timp ce eroul legendar îl târa prin munte.

Cadrul geografic al Vãii Cernei, în care se desfãºoarã
legenda balaurului, este un spaþiu considerat sacru încã de
Herodot, ce localiza aici urma lui Hercules.7 Uciderea balaurului
de la Izvoarele Cernei, dupã Romulus Vulcãnescu, nu poate fi
decât ritualã, conform statutului lui de fãpturã miticã, ce redã
liniºtea Vãii Cernei.8
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Fig. 1: 1-3.
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Fig. 2:  1. Vipera ammodytes  vipera cu corn; 2. Dolichophis
caspius  ºarpele rãu; 3. Elaphe sauromates-balaurul;

4.Elaphe longissima ºarpele lui Esculap.
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Fig. 3: 1-2 Valea Cernei, Cheile Corcoaia, amprenta în
piatrã lãsatã de ºarpele mitic dupã ce a fost ucis de eroul

salvator (http://romaniamegalitica.blogspot.ro/2010/10/
valea-cernei-iovan-iorgovan-cheile.html
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ANDREI ONU:  „Pun suflet în tot ceeace fac.“

Andrei Onu este un meºter popular de numai 36 de ani
(nãscut în data de 30 iulie 1982 la Piteºti) cu har de la
Dumnezeu care se dãruieºte în tot ceea ce face. Trãieºte
actualmente în Bascov/Argeº ºi meºteºugeºte turtã dulce, ciocolatã
de casã ºi alte dulciuri tradiþionale, lucru pe care l-ar fi fãcut

Pe urmele meºterilor populari…

Arta popularã în toatã complexitatea ei ne defineºte
ca neam ºi ºi-a pus pecetea pe identitatea noastrã în modul
cel mai expresiv. În Anul Centenarului revista „Nedeia“
iniþiazã o rubricã de cunoaºtere a meºterilor populari din
Banatul Montan – „Pe urmele meºterilor populari“.
Prezentarea acestor pãstrãtori de comori culturale va constitui
un inventar al bunurilor patrimoniale mobile, atât de necesar
la promovarea elementului identitar.

Veþi avea prilejul sã cunoaºteþi meºteri populari ºi
din alte zone etnografice ale þãrii care, având statut de
colaboratori ai Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-Severin (CJCPCT
CS) ºi ai revistei „Nedeia“ îi includem cu drag ºi consideraþie
în acest demers de salvgardare a meºteºugurilor tradiþionale
ca formã de identitate.

Angelica HERAC
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mai demult dacã ar fi ºtiut cã se îndrãgosteºte atât de mult de
acest meºteºug încât a devenit o parte din viaþa lui. Crescut în
spirit creºtin, românesc, cu dragoste de muncã ºi frumos de
cãtre strãbunica lui pânã în clasa a V-a, Andrei Onu se îndreaptã
spre Seminarul de la Curtea de Argeº. Astfel, devine preot, ceea
ce este ºi acum, în localitatea Miceºti (din anul 2005), la 10 km
de Piteºti, urmând în acest mod vocaþia unchiului sãu, ºi el
slujitor al Bisericii.

Perioada aceasta frumoasã ºi bogatã spiritual de la Semi-
nar l-a înzestrat, l-a luminat ºi l-a fãcut sã-ºi doreascã ºi sã
reuºeascã în viaþã.

Contrar, poate, aºteptãrilor, lui Andrei Onu nu-i place sã
mãnânce turtã dulce însã îi place sã o prepare pentru toþi cei
care iubesc dulciurile adevãrate ale copilãrie, dulciurile natu-
rale, pãmânteºti.

Fiind o tradiþie de familie de circa 60-70 de ani, meºteºugul
cu turta dulce a adus bucurie familiei Onu dar ºi bunãstare.

Povestea începe de la strãbunicii lui Andrei care au
lucrat la niºte turci iar apoi singuri, având propriul laborator.
„Au continuat bunicii mei însã pãrinþii mei nu, eu am reluat firul
acestei tradiþii atât de frumoase. Oricum, dacã nu aº fi fãcut turtã
dulce, un meºteºug tot aº fi practicat, mi-ar fi plãcut sã fiu olar. Am
lucrat pe roatã, mã rog, a fost o încercare dar mi-a plãcut.“

Rãmas totuºi la dragostea pentru turta dulce, Andrei
Onu se dãruieºte acestei arte ºi celor care o consumã. „Acest
meºteºug îmi oferã o bucurie greu de explicat. Desigur, când am
început a fost ºi mai greu pentru cã am lucrat singur, acum am o
fãbricuþã ºi fireºte, m-am gândit ºi la partea financiarã. Ce consider
minunat e faptul cã având acest meºteºug, eu, personal, nu mã mai
gândesc cu atâta rigoare la prioritãþi, la urgenþe de tot soiul, ai o
oarecare independenþã“.

Tradiþia, în general, înseamnã cunoaºtere, asimilare,
transmitere. „Eu cu turta dulce merg prin târguri, vând, lumea o
duce acasã ºi, astfel se pãstreazã ca o tradiþie vie. Nu peste tot turta
dulce se vinde bine, din pãcate. La Reºiþa e foarte bine dar, de
exemplu, la Caransebeº, un oraº apropiat, nu. Aceeaºi reþinere am
observat-o ºi în Franþa, în schimb, în Germania, nu. Deºi, vã spun
un lucru: de multe ori, nu poþi preconiza cât de receptivi sunt oamenii.
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Eu, prima datã când am venit în Reºiþa, am venit deznãdãjduit dupã
Caransebeº, dar, surprizã, foarte plãcutã.“

Visul lui ar fi ca fetiþa lui de doi aniºori ºi jumãtate sã
îi moºteneascã talentul ºi dãruirea pentru acest meºteºug însã
dacã nu se va simþi atrasã, nu o va obliga, ci o va îndemna sã
facã ce îi place ºi o împlineºte.

Andrei Onu declarã clar cã: „dacã m-aº mai naºte o datã,
tot asta aº face. Îmi amintesc cu emoþie ºi nostalgie prima datã când
am ieºit cu turta dulce la Târg. A fost la Târgul de la Braºov, la
„Cerbul de Aur“. Târgurile mã deconecteazã deºi nu mã duc foarte
des însã când ies, îmi place contactul cu oamenii. Cu oamenii din
Reºiþa te vindeci sufleteºte. De aceea în cele douã profesii ale mele,
mã regãsesc pentru cã existã umanul. Am fost aici, în Caraº-Severin
de vreo 4-5 ori, dar mã întorc de fiecare datã cu acelaºi entuziasm ºi
plãcere. Crezul meu în viaþã este cã trebuie sã fim mereu pozitivi,
chiar dacã avem tot felul de trãiri, trebuie sã trecem peste, sã ne
rugãm ºi sã avem încredere în Dumnezeu. În Bisericã dialogul dintre
om ºi Divinitate e mai apropiat deºi Dumnezeu e pretutindeni. Am
considerat cã lãcaºul sfânt e un Acasã permanent, de aceea construiesc
prin forþele proprii o Bisericã.

Doamne ajutã!“

BÃDÃLAN BUCUR:  „Dacã îþi place
meºteºugul, ai ºi satisfacþii“

Bãdãlan Bucur, originar din Bãbeni/Vâlcea, nãscut în 10
februarie 1949 se ocupã de modelarea lemnului de când a ieºit
la pensie. Conform tradiþiei de familie, continã meºteºugul
sculptura lemnului ºi e prezent în Târguri împreunã cu soþia sa
care a lucrat la Arta Popularã la Piteºti, el lucrând pe timpuri
la Combinatul Chimic „Oltchim“.

„De-a lungul timpului a fost greu, fiind angajat de la 18
ani, nu puteam merge la Târguri, mergea soþia, mai ales, la
Sibiu. Din 1999, am ieºit la pensie ºi realizez obiecte din lemn,
sculptate, de uz casnic ºi nu numai. Îmi place sã merg la
Târguri, nu m-am gândit sã fac altceva, la noi în familie, tot
neamul asta a fãcut. Tatãl meu a lucrat în lemn, aducea modele
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de la nemþi ºi ei nu credeau cã facem manual. În Banat, am fost
doar la Timiºoara, în Caraº-Severin, niciodatã pânã acum dar
îmi place. În acest meºteºug e de dorit sã fie implicatã familia,
la mine bãiatul mã ajutã dar lucreazã ºi el la Oltchim ºi nu prea
are timp atât cât ar vrea, cã îi place“.

Cât priveºte tradiþia, domnul Bucur crede cã nu mai
existã sat pentru cã nu mai e lume. „Ar trebui sã avem grijã de
tot ce e românesc, gastronomia, de exemplu, e sãnãtate curatã dar
noi, nu, noi mâncãm din market...Ne-ar trebui multe sã trãim bine
în România de pe urma meºteºugurilor dar cred cã cel mai impor-
tant e sã fi sãnãtos. Demult mergeau bine meºteºugurile în toate
judeþele þãrii dar acum s-a instalat sãrãcia ºi noi, meºterii suntem
mulþi. Îl sfãtui pe nepotul meu, de pildã, ca sã urmeze tradiþia, sã o
pãstreze,  sã munceascã deºi nu ºtiu dacã în arta meºteºugãreascã e
bine sã te lansezi, nici nu ºtii în timpurile noastre ce sã urmezi însã
dacã îþi place meºteºugul, ai ºi satisfacþii.“

GUªATU IORDAN ªI GUªATU STANCA
„Suntem oameni cu drag de frumos ºi de

muncã.“

O familie de meºteri populari, de loc din Bãbeni/Vâlcea
ce provin din neam de meºteri ºi continuã meºteºugul lemnului
cu drag constituind ocupaþia lor la pensie. Îi avem goºti la multe
manifestãri în Caraº-Severin, ne bucurãm cã se simt bine în
Banatul Montan ºi am purtat o discuþie despre ei ºi meºteºugurile
lor pe care o redau mai jos.

Guºatu Iordan, nãscut în 11 august 1957 iar Guºatu
Stanca vede lumina zilei în data de 30 ianuarie 1960, ambii au
pus o cãrãmidã în comunitatea în care trãiesc prin ceea ce
practicã. Astfel au fãcut cunoscutã zona cu care se mândresc,
munca în lemn declarã Guºatu Iordan fiind o satisfacþie deosebitã.
„Am piese unicat, nu pentru vânzare, am acasã un fel de Muzeu.
Tradiþia pentru mine reprezintã pãstrarea meºteºugului din tatã-n
fiu, lucrând manual. Am multe premii, sute de diplome la care þin
foarte mult pentru cã înseamnã recunoaºtere din partea celor care
mi le-au oferit însã nu existã bucurie mai mare decât preþuirea
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oamenilor pe
unde am co-
lindat. În
Germania ,
am fost a-
cum doi ani,
am stat o
lunã de zile ºi
aveam ate-
liere cu copiii.
Vã rog sã mã
credeþi, 12
ore stãteau
acei copii ne-

miºcaþi, cuminþi sã le explic, sã lucrãm împreunã. Am ºi vândut
foarte bine acolo. Un alt exemplu, în decembrie anul trecut, am fost
la Viena, 6 zile, iarãºi, mã admirau îndelung cum lucrez. Îmi place
la Tâguri enorm ºi merg în toatã þara. Sunt un om cinstit, corect ºi
punctual, asta e cartea mea de vizitã.“

Guºatu Stanca se ocupã de industria textilã ºi îl însoþeºte
pe bãrbatul ei peste tot. A afirmat cã nu îºi imagineazã sã facã
altceva nici ea, nici soþul ei, mai ales cã la pensie soþul ei s-a
dedicat exclusiv artei meºteºugãreºti. „Iordan a fost 30 de ani
pirotehnist dar cred cã l-a ajutat asta, precizia, l-a ajutat. Eu, de
când mã ºtiu, iubesc ceea ce fac, e un mod de viaþã, cât putem munci,
trãim decent. Nu aº vrea sã ne întoarcem în timp dar e regretabil cã
pânã prin 2009, s-a trãit bine din meºteºug. Apariþia plasticului a
terminat epoca lemnului. Meºterul popular sã îl laºi sã munceascã
fãrã stres, fãrã grija de mâine, liber, sã poatã gândi, crea. Aºa, de
fapt, se trãieºte sãnãtos, româneºte, ca odinioarã.“

Soþii Guºatu vãd
judeþul Caraº-Severin un
colþ de Rai ca naturã,
din pãcate cu lipsurile
binecunoscute: infra-
structura ºi sãrãcia
oamenilor pentru cã nu
sunt locuri de muncã.
Vor veni în Banatul de

 Iordan ºi Stanca Guºatu
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Munte chiar ºi aºa pentru cã îndrãgesc oamenii de aici ºi doresc
sã arate semenilor frumuseþea costumului popular ºi eleganþa
lemnului lucrat cu sufletul.

MORAR IOAN ªI MORAR IULIA:  „Iubim din
suflet ceea ce facem.“

Morar Ioan ºi Iulia sunt un cuplu de meºteri populari
din Cluj, oaspeþi ºi ei la Târgurile din Banatul Montan care
contribuie la promovarea artei meºteºugãreºti româneºti – sculptura
în lemn, domnul Ioan ºi industria textilã, doamna Iulia.

Nãscutã în legendara localitate Horea din judeþul Alba,
la 14 iulie 1961, Iulia Morar, e atrasã cel mai mult de costumele
moþeºti pentru cã, spune ea, au o cusãturã diferitã faþã de
restul. „Am o pasiune specialã pentru ii vechi, le colecþionez ºi cum
am cumpãrat la 30 de km de Cluj o cãsuþã, visez ca într-o zi eu ºi
soþul meu sã deschidem un mic Muzeu, al nostru de meºteri populari.
La un moment dat în viaþã, la pensie mai precis cã ai timp mai mult,
simþi nevoia sã faci ceva pentru suflet. În fiecare obiect confecþionat
e o parte din suflet. Eu, de micuþã, am iubit lucrul manual, am
participat la concursuri, expoziþii, am lucrat chiar la rãzboi de þesut
în acele vremuri. La Cluj existau Ateliere de confecþionare a
costumelor. Meºteºugul cusutului l-am fãcut întotdeauna cu plãcere,
cu multã dragoste pentru cã aºa las în urmã ceva, aºa duc tradiþia
mai departe. Eu am lucrat altceva, în Corporate dar nu se comparã,
ce fac acum e delectare, liniºte. Am realizat ateliere de lucru în
„Sãptãmâna Altfel“ în ºcoli ºi m-am simþit extraordinar cu copiii. Ar
fi bine sã reintroducã în programa ºcolarã lucrul manual pentru cã
ajutã omul, le dezvoltã înclinaþia, dragostea pentru frumos ºi
autentic.“

La Reºiþa, Iulia Morar s-a simþit apreciatã, munca i-a
fost admiratã ºi s-a bucurat: „Se poate trãi din meºteºug, nu foarte
lejer dar se poate însã trebuie foarte multã seriozitate. Mã simt
norocoasã când vãd cã pot face cu mâinile ºi mintea mea asemenea
lucruri care plac ºi sunt utile. Am acum în viaþa mea liniºtea pentru
a mã ocupa de cusut, aºa cred cã se va întâmpla ºi cu cele douã fete
ale mele care acum nu au rãbdare ºi nici timp. Am avut niºte prioritãþi
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în viaþã dar când am avut posibilitatea sã fac o schimbare, am fãcut
ºi sunt mulþumitã.“

Iulia Morar considerã cã singurul lucru pe care nu îl poþi
schimba ºi nici nu trebuie e identitatea, rãdãcinile care te
readuc în locul de baºtinã indiferent unde îþi duci traiul. Ea
trãieºte în Cluj dar satul ei, Horea face parte din sufletul
ei,acolo se simte parcã mai acasã ca nicãieri.

Soþul ei, Ioan Morar e nãscut în Cluj în 19 mai 1960,
absolvent de filologie, a îmbrãþiºat de mic meºteºugul cãci
bunicii lui fãceau cioplit în piatrã. Ca sã se perfecþioneze,
urmeazã ªcoala Popularã de Arte însã e conºtient cã e doar un
hobby, nu poþi trãi din meºteºug sau poþi dacã ai face la scarã
largã.

Ioan Morar meºteºugeºte tot soiul de obiecte de uz
casnic ºi gospodãresc sculptate ºi cioplite: linguri de lemn,
calendare, ceasuri, ouã sculptate, blide, cruci, bâte ciobãneºti ºi
multe altele. Toate aceste lucruri sunt apreciate, spune Ioan
Morar însã nu se cumpãrã pentru cã nu existã o educaþie în
sensul valorizãrii artei populare: „Arta popularã nu e la maºinã,
arta nu se face la normã, e trudã multã. Meºteºugurile se vor pierde
deoarece a intrat prea mult tehnologia în viaþa noastrã, tradiþiile
româneºti se pierd pentru cã nu existã educaþia necesarã în a pãstra
valorile culturale proprii, nu se mai cunoaºte istorie, literaturã, nimic,
ce sã mai vorbim de lumea satului...“

Lumea satului pentru Ioan Morar e altceva, e liniºte dar
nu lene, e muncã organizatã, e viaþã ordonatã, e o tihnã pe care
þi-o dã natura doar acolo. „Sã stai desculþ în curte, sã munceºti e
minunat, am un dar pe care l-am cizelat, am muncit mult sã mã
perfecþionez. Îmi plac foarte mult florile, îmi place ca locul unde
trãiesc sã fie înconjurat de multã verdeaþã. Când creez, calendare,
de exemplu, ele sunt specialitatea mea, mã gândesc la oamenii care
vin în Târguri sã le vadã, sã le cumpere. Târgurile îmi plac, îmi
place sã cunosc oameni, mã simt bine doar unde nu sunt kitsch-uri.“

Ioan Morar e de principiul cã „ar trebui încurajate mult
mai mult participãrile la Târgurile de meºteri populari ºi meºterii
populari ar trebui sprijiniþi prin pensii, de exemplu ºi alte gratuitãþi
pentru cã ei asigurã menþinerea ºi perpetuarea tradiþiei, ei afirmã
identitatea localã.“



124

GUSTAV IOAN HLINKA:  „Arta naivã nu va
muri niciodatã“

Despre Gustav Ioan Hlinka, apreciat pictor ºi îndrumãtor
al unui cerc de picturã, am primit
multe date care ne-au oferit o
viziune de ansamblu asupra sa.
Dincolo de ele începe adevãrata
cunoaºtere a artistului Gustav
Ioan Hlinka, un om preocupat
mereu sã descopere talente, în
cãutare de idei, sã munceascã
pentru a-ºi desãvârºi darul cu
care a fost înzestrat de Dum-
nezeu.

Povestea lui ca îndru-
mãtor în tainele picturii începe
în anul 2001 când, în cadrul
Forumului Democrat German din Reºiþa, a fost înfiinþat corul ºi
echipa de dansuri ºi se dorea sã se facã ºi artã.

„Pe vremea aceea trãia Iacob Neubauer, unchiul lui Erwin
Þigla, care a adunat elevi la sculpturã ºi desen. I s-a alãturat ºi
George Molin ºi astfel au lucrat împreunã. Dupã moartea lui
Neubauer s-a dorit continuarea pe aceastã linie însã Molin era sculp-
tor. Eu mã integrasem în Asociaþia Germanã ºi drept urmare, am
fost numit conducãtorul acestui Cerc de desen ºi picturã (Deutsche
Kunst Reºiþa). Existã ºi azi deopotrivã ºi Cercul de Sculpturã „Iacob
Neubauer“, coordonat de Molin.

Acest Cerc are copii de la 4 ani pânã la pensionari. Nu existã
o restricþie la noi, e bine ºtiut faptul cã de la vârste fragede copiilor
le place sã deseneze, sunt fascinaþi de ce poate face creionul ºi culorile
pe foaia de hârtie.

Actualmente am 6 elevi pânã la clasa a IV-a ºi o pensionarã.
Avem participãri cu aceºti cursanþi, de curând o elevã a

obþinut la Motru premiul de excelenþã.
Noi, lectorii, eu ºi soþia mea, Doina, ºi ea pictor, iubim copiii,

facem cu pasiune ceea ce facem cu ei la curs, ne dedicãm acestui
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Cerc ºi ideeii de a-i învãþa, impropriu spus, de a-i determina sã
picteze, sã îºi doreascã sã picteze.

La pensie, am satisfacþia aceasta cã pot sã transmit ºi altora
dragostea pentru picturã ºi cã las ceva în urma mea. De pildã, doi
dintre elevi au ajuns la facultate ºi continuã sã picteze naiv: Sebastian
Dinu (student la Arhitecturã) ºi Gabriela Augustinov (studentã la
Viena, la Culturã ºi Artã). Au mai fost ºi alþii foarte buni dar au
renunþat din varii motive.

Cu toate acestea, pictura naivã e o necesitate, nu va muri
niciodatã pentru cã inclusiv în strãinãtate toþi vor sã fie pictori naivi.
Arta naivã e singura artã valorificatã, acolo, place tuturor categoriilor
socio-profesionale. La noi, în schimb, de multe ori, a fi artist naiv
are sens peiorativ. Eu, personal, nu þin cont de asemenea interpretãri
ºi fac tot posibilul sã îi gãsesc conotaþii pentru a fi plãcutã de public.
Astfel, arta pe care o practic a ajuns în Peru, Grecia, Israel expoziþiile
cu lucrãrile mele au succes, se vând, fapt ce mã bucurã foarte mult.
ªi în þarã ceea ce fac e apreciat, sunt clasat printre primii zece pictori
naivi din þarã. Aºadar, sunt la o cotã profesionalã destul de bine
aºezatã, ceea ce îmi oferã mulþumire ºi liniºte. Restul, nu mã
intereseazã. Îmi aduce multã împlinire acest curs. În acest mod trans-
mit arta naivã ºi o promovez în cel mai frumos fel prin tânãra
generaþie. Îmi place sã cred cã pot fi un exemplu pentru cei care vin
sã îi iniþiez în tainele artei naive. Eu aºa mi-am vãzut dascãlii,
mentori. Am fãcut graficã cu domnul profesor Schweg, un om deosebit
ºi un profesionist. Cum eram un bun desenator, m-a luat la el la
atelier sã lucrez. Pentru mine, arta e totul, mã þine tânãr munca cu
copiii ºi sãnãtos. Mi-ar face mare plãcere sã mai existe fonduri pentru
o Tabãrã de picturã naivã pentru copii. Într-o vreme, am fãcut cinci
ani, nu consecutiv dar am reuºit cinci ani ºi a fost minunat. Ideea e
cã trebuie vreo trei zile sã fie organizatã o astfel de acþiune ca sã fie
timp fizic pentru creaþie. Creaþiile realizate în urma Taberei au for-
mat o expoziþie pe care am vernisat-o ºi s-a mediatizat. A propos de
expoziþii, acestea reprezintã pentru mine deopotrivã o bucurie ºi o
destindere. O altã pasiune care mã relaxeazã e filatelia. Nu am timp
liber niciodatã ºi nici nu aº vrea. Nu pot sã fiu altfel!“
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PETRU CHINCEA: „Meºteºugurile au
reprezentat bunãstare odinioarã“

Nãscut în data de 30.09.1964 la Reºiþa, Petru Chincea
are valori morale bine întipãrite în minte ºi suflet de la
strãmoºii lui: respectul faþã de muncã ºi respectul de sine
pentru cã aºa se reflectã personalitatea ta, înceea ce faci ºi
lucrul bine fãcut.

Petru Chincea, un partener de discuþie foarte activ îºi
începe cu bucurie ºi nostalgie povestea vieþii ºi a meºteºugului
pe care l-a îmbrãþiºat cu drag, într-o zi însoritã de mai.

„Pãrinþii mei au locuit la Þerova dar originea o avem la
Târnova. Eu am copilãrit la Þerova ºi Reºiþa. Am venit în Reºiþa în
1974 ºi am avut apartament pe Bulevardul Muncii. Din clasa a IV-a
am venit la Reºiþa, la ºcoalã, însã vacanþele ºi sfârºitul de sãptãmânã
le-am petrecut la sãlaºul de la Þerova. În 1980 am terminat zece
clase ºi m-am înscris la calificare la locul de muncã. Dupã un an am
primit certificat de calificare la locul de muncã în domeniul
marochinãriei ºi curelãriei. Am fost trimis apoi la Iaºi, la ºcoalã
unde am fãcut doar teorie, practica dupã cele trei luni de teorie, la
Reºiþa. Am fãcut contract cu Cooperativa Meºteºugãreascã „Bârzava“
ºi un an ºi jumãtate am lucrat acolo, restul la Atelierul de Curelãrie.
Contractul s-a fãcut pe cinci ani, diferenþa de la un an ºi jumãtate,
au plãtit-o pãrinþii mei, atunci nu te-ai jucat aºa de-a munca. Þi s-a
dat de lucru ºi a trebuit sã lucrezi. Dupã ce m-am întors din armatã,
m-am angajat la Combinatul Siderurgic Reºiþa (CSR), curelar-uzinal
pe curele de transmisie. Era o tehnologie nemþeascã, eu întreþineam
ºi reparam curele de transmisie, asta am fãcut din 1987 pânã în
2001. În 2001 s-a distrus totul, nici mãcar nu s-a considerat cã ar fi
trebuit fãcut un Muzeu aºa în amintirea unor vremuri chiar
strãlucite. Aºa cã, iatã-mã pe cont propriu deschizându-mi atelierul
meu. La început chiar mi-am fãcut griji pentru piaþa de desfacere,
nu pentru munca ce mã aºtepta. În domeniul acesta, cerinþa existã
dar pielea e foarte scumpã ºi nu toatã lumea îºi permite. Pielea crudã
e aproape gratis dar e scump procesul de tãbãcire. România a avut
douã mari fabrici, una la Bucureºti, pe vremea lui Ceauºescu
înfiinþatã, evident azi nu mai existã, ºi o fabricã la Braºov, fãcutã
dupã ’89 de un cetãþean maghiar, dar nici aceasta nu mai fiinþeazã
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azi. Sã ºtiþi cã aceastã industrie a pielãriei e foarte complicatã, implicã
aºa cum am spus, costuri mari ºi poluare. Nici nu e permis sã fie
contruite asemenea fabrici decât la marginile oraºelor. Piaþa pieilor
în lume actualmente o controleazã China. Existã înlocuitori, lumea
nu apreciazã un original sã zic aºa. Sunt douã cauze aici: sãrãcia,
desigur dar ºi lipsa de educaþie în acest sens.

Acest meºteºug ºi, în general, toate meºteºugurile au adus
bunãstare demult, eram cãutaþi de clienþi „ca pita caldã“, cum spunem
noi, bãnãþenii. Veneau acasã ºi îþi dãdeau comanda, acum eºti nevoit
sã mergi în Târguri, cã nu te cautã nimeni sau prea puþinã lume.
Erau Târguri ºi înainte de ’89 dar eu, de exemplu, nu aveam nevoie
sã merg. Acum a început sã-mi placã la Târguri pentru cã socializez.
Îmi place sã frecventez manifestãrile de gen unde noi, meºterii, nu
suntem catalogaþi drept simpli comercianþi. Mãrturisesc cã nu practic
acest meºteºug doar de dragul artei ci ºi pentru partea financiarã
dar îmi place munca. Programul meu zilnic începe la ora 6.00
dimineaþa. Mã trezesc, servesc micul dejun ºi mã duc la Atelier. Pe
la ora 14.00, mã duc acasã, la prânz, mã odihnesc o orã dupã care,
din nou la muncã pânã la orele 22.00. Când trebuie sã merg la
Târguri, mã trezesc la 4.00 dimineaþa ºi plec, marfa fiind pusã deja
de cu o searã înainte. Sunt foarte organizat ºi exigent în primul
rând cu mine însumi. Am vrut sã transmit acest meºteºug mai
departe dar nu am reuºit. Copii nu mi-a dat Dumnezeu, dar am
încercat cu ai altora ºi ºtiþi care mi-a fost surpriza: pãrinþii în primul
rând nu sunt deschiºi. În zilele noastre nu existã respect ºi drag de
muncã. La mine la Atelier lucrez cu un fost coleg de-al meu de 71 de
ani, coleg de schimb din Uzinã, Nelu Conta. Toþi curelarii care mai
suntem, provenim din Uzinã, acolo ne-am format. Dar ce se va
întâmpla dupã noi? Trist dar adevãrat: meºteºugurile se vor pierde
pentru cã necesitã cheltuieli mari. Acest meºteºug însã nu e chiar
aºa pretenþios, nu necesitã atâta precizie, nu cere cote fixe. Mie îmi
place sã croiesc, acolo unde e meticulozitate, am rãbdare, aºa sunt
eu. Ce trebuie neapãrat subliniat e cã meºterii populari ºi ceea ce fac
ei ar trebui pãstrat mãcar sub forma aceasta de artã fãrã mare
consum cãci acum e alt trend în vestimentaþie, gastronomie ºi alte
aspecte ale vieþii cotidiene. Cu toate acestea, acest meºteºug se
reinventeazã, cum e expresia pentru cã, deºi civilizaþia e ajunsã la
alt nivel, mai înalt, lumea, ce-i drept, nu se mai compromite sã poarte
opinci, ca pe timpuri dar le poartã ca accesoriu vestimentar. Tot e un
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câºtig pentru menþinerea tradiþiei
meºteºugãreºti. Ce mã doare e cã
accesoriul de care vorbeam în
combinaþia blugi, e un kitsch
oricum. Asta e altã discuþie...
Aceste meºteºuguri au menþinut
în viaþã poporul român ºi
constituie identitatea noastrã.
Este una dintre cele mai vechi
tradiþii româneºti, tradiþie de
neam, odinioarã nu exista
comunitate fãrã douã-trei familii
întregi de meºteri, toþi din casã
fãceau asta. ªi la mine aºa a fost,
bunicul meu din partea mamei
fãcea reparaþii la hamuri pentru
cai. Sã facem distincþia: erau
micii meseriaºi care au învãþat
singuri sau „au furat“ meserie,
cum se spune ºi cei care au fãcut
ºi ºcoalã, meºteri în adevãratul
sens al cuvântului. Eu fac ºi
curelãrie ºi opincãrie. Opincãria

se ocupã exclusiv cu opinci: pe calopod ºi dupã tipar ca ºi hainele,
dupã tipar ºi pe comandã iar în curelãrie trebuie sã ai ºi minime
cunoºtinþe de cizmãrie, se executã curele de pantaloni, inclusiv
harnaºamente pentru cai. Sunt mândru de ceea ce fac, nu îmi place
sã am timp liber, nu vreau sã îmi fac timp liber. Când vreau sã am
timp liber, îmi place sã cãlãtoresc, sã vãd locuri din þarã ca sã mã
destind. Cu meºteºugul revin la muncã pentru cã îmi place munca,
poþi trãi mai sus ca media dar sã munceºti, sã fii serios.“

Angelica HERAC

Petru Chincea cu
prietenul sãu, Marin

Barbu
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Miracolele satuluiMiracolele satuluiMiracolele satuluiMiracolele satuluiMiracolele satului
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Traversarea graniþelor statale
prin arta povestirii basmelor

populare
Despre populaþiile istorice româneºti din afara graniþelor

nu s-au fãcut în România, pânã în 1990, multe cercetãri de
teren ºi studii etnografice, din cauze istorice ºi politice pe care
nu este cazul sã le dezbatem aici, situaþia din România ºi din
þãrile vecine, pânã în 1989, fiind bine cunoscutã. Însã, în ultimii
20-25 de ani, aceste studii au început sã aparã pentru toate
populaþiile istorice româneºti din afara graniþelor. Un loc aparte
îl ocupã comunitatea istoricã româneascã din Ungaria, care
a fost privilegiatã din acest punct de vedere, asupra ei fãcându-
se cercetãri cu zeci de ani înainte, de cãtre etnologii maghiari
sau români.

Dintre lucrãrile folclorice valoroase din acea regiune,
descoperite în urmã cu peste 50 de ani ºi repuse în valoare în
ultimii ani, poate cele mai interesante sunt legate de basmele
populare culese de la trei povestitori români din zona esticã a
Ungariei: Vasile Gurzãu din Micherechi (1898-1980), Teodor
ªimonca din Chitigaz (1899-1999) ºi Mihai Purdi din Otlaca-
Pustã (1904-1978). Cercetãtorul ºi profesorul maghiar Domokos
Sámuel este cel care a cules basmele lui Vasile Gurzãu, în
limbile românã ºi maghiarã, publicându-le, în ambele limbi, în
1968, iar câþiva ani mai târziu sunt culese, de cãtre cercetãtorul
ºi ziaristul român Alexandru Hoþopan, basmele lui Teodor
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ªimonca ºi ale lui Mihai Purdi, publicate în 1977 ºi 1981,
ultimul  în ediþie bilingvã.

În volumul Legãturi  literare româno-maghiare, Domokos
Sámuel dedicã un întreg capitol poveºtilor lui Vasile Gurzãu (1),
începând cu informaþii despre culegerea ºi publicarea basmelor
acestui povestitor, care a primit în 1963, de la Ministerul
Culturii din Ungaria, titlul de Maestru al Artei Populare, ºi
pânã la structura, simbolistica ºi limbajul acestora. Importanþa
acestei apariþii este faptul cã,
pentru prima oarã, a fost
publicat repertoriul unui
povestitor bilingv, aceasta
deschizând o oportunitate
pentru studierea interacþiunilor
dintre folclorul maghiar ºi cel
român, cât ºi pentru metodele
de analizã ale construcþiei
poveºtilor populare bilingve. (2)

Vasile Gurzãu a învãþat
primele poveºti de la mama sa
ºi de la povestitorii bãtrâni
din comunã (Pipoº, Danþoº,
Iuane Trifului), acestui strat
de naraþiuni adãugându-i-se
materialul folcloric cunoscut ºi
însuºit în mediu maghiar, în
timpul serviciului militar. (3)
Vasile Gurzãu a deþinut un
adevãrat tezaur de basme,
povestindu-le în limbile românã ºi maghiarã, cu un deosebit
talent, toate acestea fãcându-l pe Domokos Sámuel sã afirme cã
Gurzãu era conºtient de valoarea sa de povestitor, fiind mândru
de basmele sale. El avea calitãþile unui mare povestitor, o
fantezie bogatã, povestind cu uºurinþã, fãrã sã se gândeascã
mult, spunându-ºi basmele „dintr-o respiraþie“, fãrã blocaje ºi
fãrã sã stea pe gânduri, deºi nu le memoreazã, ci improvizeazã
pornind de la tema folositã.(4)

Otilia Hedeºan susþine, în Cuvântul înainte al unei antologii
a povestitorilor români din Ungaria, Dacã n-ar vu fi, nu s-ar vu
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povesti..., cã se poate realiza o comparaþie, din multiple perspec-
tive, între basmele acestor povestitori ºi basmele culese din
Banatul de câmpie, în aproximativ aceeaºi perioadã, de la
povestitori care aveau cam aceeaºi vârstã ca ºi cei din Ungaria.
Asemãnãrile sunt nu doar în structurã, ci ºi în crearea aceleiaºi
atmosfere sau în crearea aceloraºi situaþii, fraze, pentru a
marca segmentele basmului.(5)

Astfel, putem identifica numeroase asemãnãri tematice,
de structurã sau de limbaj, între basmele lui Gurzãu ºi basme
din Banat, pornind chiar de la culegerea amintitã mai devreme.
Pentru a argumenta e suficient sã prezentãm în paralel câteva
trãsãturi a douã astfel de poveºti: basmul Baba Cloanþa, povestit
de Vasile Gurzãu ºi cules de Domokos Sámuel, ºi basmul
Povestea lu Baba Cloanþa, cules în 1969, în Secaº, judeþul Timiº,
de Gabriel Manolescu, ºi povestit de Vasile Ciosa. Este vorba, de
fapt, de acelaºi basm, repovestit în 1968, în Micherechi, Ungaria
ºi în 1969, în Secaº, România: fata cea leneºã este ajutatã de
Baba Cloanþa la torsul cânepii, în trei nopþi consecutive, pânã
când fiul de împãrat, convins cã e harnicã, nu doar frumoasã, o
ia de soþie. La nuntã, fata se þine de promisiunea fãcutã
bãtrânei ºi, rostind o formulã magicã, o cheamã pe Baba
Cloanþa la ospãþ, aceasta convingându-l pe împãrat sã interzicã
torsul în întreaga împãrãþie, fãcând astfel ca fata sã aibã de
atunci o viaþã de huzur ca împãrãteasã.

În comuna Micherechi se vorbeºte un grai românesc din
zona Bihorului, care a suferit influenþe diverse, de-a lungul
timpului, în special din partea limbii maghiare. Aceasta poate fi
diferenþa notabilã dintre cele douã basme, în cel cules în judeþul
Timiº fiind folosit graiul bãnãþean din zona de câmpie. În
basmul povestit de Gurzãu apar numeroase regionalisme ale
graiului bihorean, multe împrumutate din maghiarã: „fainã“,
„gãzdoaie“, „hinteu“, etc., iar în cel bãnãþean sunt forme regionale
din zona Banatului: „sã lucre“, „prã“, „dãºchide“, etc.. O diferenþã
importantã apare ºi prin faptul cã în basmul din Banat autorul
foloseºte ponderat graiul bãnãþean, cuvintele utilizate aparþinând,
în mare mãsurã, limbii literare sau limbajului familiar, în
schimb, povestitorul din Micherechi foloseºte permanent graiul
regional, în care lexicul dar ºi formele gramaticale aparþin
limbajului regional vorbit în satul sãu. Acesta este ºi unul din
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elementele specifice acestui povestitor care apropie lumea basmelor
lui de lumea satului în care el a trãit, Domokos Sámuel
afirmând cã Gurzãu crede în basmele sale, identificând-se cu
eroii sãi ºi cu acþiunile lor.(6)

Însã structura basmelor este aproape aceeaºi, la fel ca ºi
temele, motivele sau personajele care apar. Formula iniþialã ºi
incipitul basmelor sunt aproape identice: „O fost odatã o
muiere ºi acie o avut o fatã. O fatã, da iera fainã fata ºi o
chema Ileana. Ie iera cam lenioasã, cã nu fãce nimica p-ângã
casã.“(7), „Ei, o fost odatã, tot prã vremurile vechi, o femeie. O
avut mulþi copii ºi-o avut ºi-o fatã mare. Fata ei tot durmea, în
contin. N-o vrut sã lucre nimic ºi, cu toate cã era voinicã,
frumoasã...“(8).

Intriga, în ambele basme, o reprezintã transformarea
unei situaþii de excepþie (o fatã leneºã) într-una de normalitate
(o fatã toarce mult), mama fetei nerecunoscând public cã fiica
nu ºtie sã toarcã, aºa cã minte, creând premisele ca ea sã fie
o potenþialã mireasã a împãratului. (9)  Personajul supranatural
din cele douã basme, Baba Cloanþa, nu are, în aceste basme,
atribute negative. Ea este, alãturi de Joimãriþa ºi Marþolea,
unul dintre personajele mitologiei româneºti populare care are
în atribute torsul, uneori chiar ceea ce Otilia Hedeºan numeºte
„torsul de virtuozitate“ (10). În basmul lui Gurzãu se face chiar
o referire directã la Marþ Sara, Baba Cloanþa fiind comparatã
cu acesta, din cauza urâþeniei: „aºe iera dã urâtã, dã gândei cã-
i Marþ Sara“ (11). Baba Cloanþa o salveazã pe fata leneºã de trei
ori, torcând în locul ei, conform regulii intensificãrii acþiunii. Iar
înfãþiºarea Babei Cloanþe, în finalul povestirii, dezambiguizeazã
întreaga istorisire, construitã pe o minciunã ºi relativizeazã
importanþa acestei competenþe premaritale, torsul (12).

În concluzie, prin compararea acestor douã basme populare
putem confirma, dacã mai era nevoie, cã nu existã graniþe
statale atunci când e vorba de comunitãþile tradiþionale ºi de
posibilitatea acestora de a împãrtãºi, oral, naraþiuni specifice
unei regiuni sau alteia, fiecare povestitor preluând o temã
comunã ºi punându-ºi amprenta asupra versiunii povestite, iar
în cazul unui povestitor atât de talentat cum a fost Vasile
Gurzãu, transpunând atmosfera satului natal în fiecare basm
povestit. De aceea, consider cã este importantã studierea
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comunitãþilor din afara graniþelor þãrii, nu doar de cãtre specialiºti,
ci de cãtre orice român, pentru a primi confirmarea faptului cã
adevãratele valori tradiþionale nu cunosc graniþe ºi ne reprezintã
ca popor, oriunde ne-am afla ºi oricâte influenþe istorice ºi
politice ar trece peste noi.

Note:
1. Cap. Egy hazai román falu folklórjából: Vasile Gurzãu

magyar és román nyelvû meséi  (Din folclorul unui sat românesc
din Ungaria: Poveºtile lui Vasile Gurzãu, în limba maghiarã ºi
românã), în Domokos Sámuel, Magyar-román irodalmi kapcsolatok
(Interferenþe literare româno-maghiare), Editura Gondolat,
Budapesta, 1985, p. 135 traducerea din limba maghiarã îi aparþine
autoarei.

2. Ibidem, p. 135.
3. Emilia Martin, Tradiþiile românilor din Micherechi, în

Micherechi, Pagini istorico-culturale, publicaþie a Institutului de
Cercetãri al Românilor din Ungaria, Giula, 2000, p. 269.

4. Domokos Sámuel, op. cit., p. 145.
5. Otilia Hedeºan, Cuvânt înainte, în Dacã n-ar vu fi, nu

s-ar vu povesti..., Antologie a povestitorilor români din Ungaria,
coord. Otilia Hedeºan, Editura Paideia, Bucureºti, 2007, pp. 11-
12.

6. Domokos Sámuel, op. cit., p. 143.
7. Vasile Gurzãu, Baba Cloanþa, în Dacã n-ar vu fi, nu s-ar

vu povesti..., Antologie a povestitorilor români din Ungaria, Coord.
Otilia Hedeºan, Editura Paideia, Bucureºti, 2007, p. 150.

8. Vasile Ciosa, Povestea lu Baba Cloanþa, în Otilia Hedeºan,
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9. Coord. Otilia Hedeºan, Basme din Banat. Lecturi postca-
nonice, Editura Universitãþii de Vest, Timiºoara, 2016, p. 82.
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Paradis  cel  Mare

basm
de Iulian BARBU

N-am sã încep cu a fost odatã ca niciodatã ci o sã  încep
aºa:

Dupã ce a venit viaþa prin univers iubirea cu raza de
luminã din  priviri a dat viaþã Paradiºilor ºi Fariaºilor în lumea
paralelã din acelaºi paradis aflat în perla unei scoici de pe
fundul Mãrii Crucii. Tot cu durerea din ochi a dat viaþã reginei
clovnilor ºi altor zâne din paradis.

Viaþa
Se  naºte

Din luminã
Paradis cel Mare era fiul pãsãrii Azur-Phoenix ºi  despre

acesta legenda  spune cã atunci când lupta pe calul sãu lumina
tot cerul.

Cavalerul s-a îndrãgostit de fiica mãrii ºi a Domnului
care locuia în basmul apãrat de magma Pãmântului.

Fata dormea un somn adânc într-un castel  apãrat  de
dragoni deoarece când ºi-a vãzut poporul a înebunit pe  loc  fiind
necesar dupã aceea ca poporul ei sã-i transforme inima divinã
din puritate în forþele rãului pentru a-i salva minþile ºi anume
în inima barbarã.

Prinþul a luat hotãrârea s-o trezeascã pe fatã din  somnul
de veci în care era cufundatã prin puterea Domnului tatãl ei,
dar pentru acest miracol trebuia sã convingã Steaua Albastra
numitã ºi Payas sã scalde în luminã pãdurea din vis unde se
afla ascuns într-un glob albastru primul hohot de nebunie al
prinþesei în clipa când a zãrit copii. Acolo se gãsea ascuns ºi
strigãtul pãsãrii cereºti impresionatã de apariþia vieþii.

Când ea cânta totul râdea iar când plângea totul se
topea strãpuns de dor.
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Paradis i se adresã lui Payas:
- Vin la tine preafrumoasã stea cu creierul gol ºi  inima

plinã de  iubire!
- Pentru mine?
- ªi pentru dumneata dar ºi pentru Lia, fiica adormitã a

Domnului pe care vreau s-o  iau de soþie dar nu ºtiu cum s-o
trezesc din somnu-i adânc în care e cãzutã! spuse prinþul
disperat.

- Eu ºtiu cum! Pãdurea din vis trebuie acoperitã de
luminã ºi primul cântec al  pãsãrii se va auzi deîndatã ce ce  se
va întâmpla acest lucru ca sã iei globul.

- Poþi sã faci asta pentru mine? Ce mai trebuie sã fac?
- Asta vei ºti când vei ajunge la castelul în care e

închisã crãiasa!
- Mulþumesc! Pe curând! La nuntã!
- Nu uita doar un sacrificiu pornit din dragoste poate

salva prinþesa! Acestea fiind cele spuse Paradis plecã înspre
pãdurea din vis.

Legenda spune cã universul era o pasãre în zbor spre
imensitate ºi cã aceasta nu zbura normal din cauzã cã-ºi purta
inima în plisc.

Pasãrea se târa în faþa oamenilor încercând sã înghitã în
piept toatã omenirea care venea la ea pentru plecãciune ºi trilul
nu era altceva decât bucuria acesteia lipitã de mit la vederea
vieþii.

Payas, adicã Marea Stea Albastrã,  i-a  mai spus craiului
cã naºii copilei adormite sunt soarele, luna ºi doi luceferi  care
fuseserã ºi la botez.

Fata când zãrea oameni fugea ºi se ascundea în  peºteri
acesta fiind un motiv pentru care Dumnezeu a adormit-o.

Trecând prin pãdurea din vis situatã într-o lume a
viselor paralelã celei durerii  în  care fiinþele  erau nãscute de
puritate prinþul a fost întrebat de aceasta dacã vrea sã rãmânã
acolo veºnic tânãr dar acesta a refuzat.

Dupã ce a primit globul odatã ajuns la primul ecou care
era închis într-un colþ de paris în care existau mii de îngeri de
unde a primit ca dar în  graiul sãu sunetul primului strigãt
scos în faþa splendorii naturii.
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Acei copii nu erau alþii decât fraþii lui cãci ºi el luase
viaþã din durerea þâºnitã din ochii iubirii, dar era un secret pe
care astrul nu i-l  spusese, puritatea ºtiind aceastã tainã ºi de
aceea primise aºa de uºor atâtea daruri. Apoi plecã înspre
castel sã-ºi trezeascã mireasa. El fusese nãscut ºi de Paradisul
iubirii.

Fata nu putea fi trezitã doar de un simplu sãrut ci ºi
de un sacrificiu care sã echivaleze cu dragostea copilei pentru
oameni.

Ajuns la castel Paradis cel Mare cãzând în genunchi ºi-a
despicat pieptul cu mâinile renegându-se bogat ºi sãrac în faþa
cerului ºi a fetei astfel încât strigãtul lui de bucurie sã depãºeascã
strigãtul dãruit de puritate în glas.

În clipa aceea demonii iubirii care pãzeau castelul au
prins glas ºi s-au mãcinat pânã când ºi lor ºi lui Paradis le-a
luat viaþã durerea în talpã, abia atunci au trecut puntea  castelului
ca s-o trezeascã pe crãiasã.

Ajuns acolo a sãrutat prinþesa care odatã trezitã a
început sã cânte înãlþându-se cu craiul spre cer în timp ce
porþile iubirii s-au deschis ca prin miracol ieºind pe acestea  mii
de copii.

Apoi au urcat în cer unde Dumnezeu pregãtise butoaiele
cu vin pentru o mare sãrbãtoare ºi aºa a  fost nuntã în cer ºi
pe Pãmânt, iar Payas a ajuns în etern unde-ºi jinduie soarele  ºi
în zilele noastre.

Un ecou
Îmi  dai

Cu  chipul
Spãlat  de  iubire.
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Cuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanã

67879:

Zile de clacã
Vreme de mai mult de zece ani am fost, aproape pe

jumãtate, locuitor cu acte în regulã al unei localitãþi din
marginea Oraviþei (Judeþul Caraº-Severin). Cel puþin vacanþele,
toate, mi le petreceam în zonã, dacã nu ºi majoritatea weekend-
urilor. Într-o micã localitate învecinatã se afla ºi un ºtrand,
datând din vremuri revolute (aparþinuse minerilor din zonã),
care nu rupea gura târgului cu condiþii „turistice“, dar în schimb
oferea apã curentã, extrem de curatã (ºi de rece), precum ºi un
bazin de dimensiuni… olimpice. Pentru un înotãtor împãtimit,
raiul de pe pãmânt. Pentru a evita cãldurile grozave din miezul
zilei, precum ºi expunerea copilului la radiaþii solare, ne înfãþiºam
la ºtrand cât de dimineaþã puteam. Lume, puþinã, uneori chiar
deloc. Astfel cã, în vreme ce îmi efectuam bazinele, mã gândeam
cu bucurie la tinerii satului, în general, la locuitori, care
(probabil, îmi spuneam eu) mergeau la câmp, la muncã, ºi abia
dupã-amiazã, târziu, veneau sã se rãcoreascã la ºtrand.

Dupã un timp, am devenit apropiat de oameni ºi le-am
destãinuit ºi pãrerea mea (admirativã). E greu sã vã povestesc
ce râsete, ce distracþie! Pãi copiii ãºtia nu ºtiu ce e  aia câmp. Nici
mãcar nu mai ºtiu locurile pãrinþilor ºi bunicilor lor. Dorm pânã la
amiazã, pentru cã merg la distracþie, la discotecã, pânã noaptea
târziu, în pragul dimineþii. Tot atunci am auzit ºi sintagma
„grãdini încuiate“. Adicã, proprietãþile oamenilor (fâneþe, grãdini,
pãºuni, livezi etc.) sunt nãpãdite de lãstãriº, buruieni. Pãdurea
sãlbaticã, neîngrijitã, coboarã în sat.

Tinerii noºtri de la sat nu mai lucreazã aceste proprietãþi,



138

odinioarã sfinte. Terenurile sunt vândute, la preþ de nimic,
strãinilor, care fac agriculturã intensivã (ºi profit) pe proprietãþile
moºilor lor. În schimb, se duc teleghidaþi în Occident, pentru a
munci pe nimic în fermele strãinilor, ori pentru a fi servitori
(servitoare) în casele acestora.

Am avut imaginea dezastrului pe care îl trãim ºi, dintr-
o datã, mi s-a luminat totul. În sate nu mai lucreazã aproape
nimeni, nimeni nu mai creºte vite, porci, gãini. Ne înghesuim
cu toþii la supermarketuri, cãci ele au început sã aparã chiar ºi
în orãºele ori în comune. (!)

Odinioarã, chiar în satele colectivizate, oamenii aveau
propria gospodãrie, cu animale, cu grãdini, livezi. Cineva din
localitate îmi spunea cã numãrul de vite care se mai regãseºte
azi în sat putea fi aflat pe o singurã stradã, odinioarã. Majoritatea
oamenilor munceau, „la oraº“ sau în fãbricuþele limitrofe, dar
lucrau ºi la câmp, þineau vite.

Pãmântul era lucrat în regim de clacã (în general
membrii unei familii lãrgite lucrau, pe rând, pe lotul fiecãruia),
dar se întâlneau, fireºte, ºi cazuri în care „se întovãrãºeau“ mai
multe familii, pentru a aduce rodul în hambar, sau fânul în pod,
ori pentru a termina la timp plivitul porumbului etc.

Familiile numeroase de la þarã de odinioarã s-au destrãmat.
Unde ºi unde mai vezi bãtrâni, „în drum“, stând cu ochii aþintiþi
spre orizont, aºteptând copii ºi nepoþi care vin rar sau, îndeobºte,
nu mai vin deloc. Aºadar, nici vorbã de clacã.

O altã formã de lucrare a pãmântului era nãimirea.
Nãimiþii erau oameni mai necãjiþi din sat, de obicei lipsiþi de
pãmânt, ºi care lucrau pe bani, pentru alþii. În urmã cu mulþi
ani mi se spunea cã aceºtia primeau 50 RON/zi (cinci sute de
mii lei vechi), mâncare, un pachet de þigãri, ½ de litru de þuicã,
pânã ºi cafea ºi… îngheþatã. Am crezut cã e o glumã (la coasã
erau ºi mai bine plãtiþi). Astãzi, îi regãsim pe aceºtia la bert,
unde stau pânã pe la 10/11, merg un pic la câmp, îngroapã
buruiana, ºi… se întorc la cârciumã.

Fireºte cã munca la câmp impunea ºi o anumitã
alimentaþie. La efortul extraordinar care se depunea la aceastã
muncã extrem de grea „nu mergea“ cu fulgi de ovãz, grâu
încolþit ºi ceai de mentã. La ardeleni ºi bãnãþeni baza (dimineaþa)
era, fireºte, slana, ori „pita unsã“ (cu unturã, fireºte), dar nu
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rareori nãimitorii erau hrãniþi, înainte de a începe ziua de
muncã, „tradiþional“, cu „pãsulã sleitã“, cu ºonc, cârnaþi ºi (sau)
slanã. Aceasta era, însã, îndeobºte, masa de prânz. Seara urma
cina, datã de gospodar, fireºte, consistentã.

Acest tip de hranã se baza, în principal, pe „cele ale
porcului“. Porcul sacrificat de Crãciun asigura hrana pentru
tot anul urmãtor nu doar pentru familie, ci ºi pentru cei aduºi
la muncã.

Aºadar, iatã câteva „reþete“ pentru „clacã“. Fireºte, ele
sunt sãþioase, par adevãrate grozãvii pentru nutriþioniºtii moderni,
dar asigurau energia, am spune puterea
necesarã, chiar, pentru a duce la bun
sfârºit muncile de sezon ale câmpului.

Aºadar, pentru zilele de lucru,
atunci când ai oameni la muncã, nu lipsesc
turtele (ea este fãcutã din aluatul de
pâine) sau gogoºi.

Zamã de bulion cu afumãturã
Curãþãm o ceapã, 2-3 morcovi, 1 pãtrunjel. Tocãm ºi punem

la fiert, împreunã cu afumãtura scoasã din cantã. Adãugãm bulion
dupã gust, lãsãm la fiert ºi, dupã ce a fiert bine, facem zdrenþe din 2-
3 ouã, amestecate cu fãinã. Condimentãm cu sare ºi piper ºi punem
verdeaþã tocatã.

Dacã ai zile de clacã nu lipsesc, de asemenea, zama de
gãinã ºi sarmele.

Zamã de gãinã
În timp ce gãina fierbe, se spumuieºte zeama. Se pune

zarzavatul (morcov, pãtrunjel, ceapã, pãstârnac, ardei, usturoi,
þelinã). Când a fiert, zarzavatul se scoate. Nu se aruncã, din el se
poate face salatã „de boeuf“ sau un sos. De pildã, sos de roºii: prãjim
patru-cinci linguri de fãinã în ulei (pentru cine nu suportã, se
„recomandã“ rântaºul rece), se stinge cu ½ l. de bulion (neapãrat de
casã) ºi, dacã mai trebuie, puþinã apã. Se condimenteazã cu sare ºi
piper (boabe) ºi 1 foaie de dafin. Pe un platou se aºeazã gãina desfãcutã
în bucãþi (care între timp va fi fiert foarte bine), cu zarzavaturile
lângã carne, ºi 2-3 cartofi fierþi, iar peste compoziþie se pune sosul.
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Pentru þãranul român
porcul reprezintã însã un veritabil
„miracol economic“: din carnea lui,
afumatã, preparatã sub diferite
forme (cârnaþi, ºuncã etc.) familia
se hrãneºte întreg anul ºi, în plus,
el reprezintã „materia primã“
fundamenta lã d in care se
pregãteau bucatele, în perioada
lucrãrilor de primãvarã, varã ºi
toamnã, pentru lucrãtori (fasole cu ºonc, papricaº, mazãre cu slanã,
coleºã cu ouã ºi cârnaþi, ouã fierte tari cu slanã).

Conf. dr. Gheorghe SECHEªAN
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Pe urmele unui termen dialectal:
bleasc

Pe la începutul anilor ’90, am primit o scrisoare din Cluj-
Napoca de la un necunoscut mie; numele Iosif Moise-Aldan
nu-mi spunea nimic. Din scrisoarea acestuia am înþeles cã avea
cunoºtinþã despre preocupãrile mele lingvistice, mai cu seamã
despre graiurile subdialectului bãnãþean. Mã întreba dacã m-ar
interesa o listã cu termeni dilaectali întocmitã de el pe când era
tânãr. Dupã ce am acceptat ºi-i mulþumeam pentru încredere,
am primit circa zece file cu termeni din graiul Ilidiei, cu
explicaþii sumare, unele, altele, mai detaliate. De la bun început,
mi-am dat seama cã cel de-al doilea termen, Aldan (din numele
sãu de familie, Moise) era un pseudonim, mai ales cã (h)aldan
e un termen moldovenesc ºi înseamnã „cânepã de toamnã din
care se scoate sãmânþa“. Planta cu tulpini lungi era apoi muratã
în apele pâraielor ºi dupã uscare se meliþa (se zdrobeau tulpinile),
obþinându-se materialul textil din care se þeseau albiturile sau
se fãceau funii.

Cât despre Aldan, adãugat la numele sãu de familie m-
am convins cã era într-adevãr un pseudonim¹. Îmi amintesc cã
l-am rugat sã-mi explice mai amãnunþit un cuvânt, mai bine zis
o pereche de cuvinte care pãreau a fi sinonime (abure ºi bleasc).
Mi-a explicat cã ilidenii foloseau cuvântul literar suflet, dar
uneori, când era vorba de un efort pe care îl fãcea cineva se
spunea „cu abure la gurã“, nu „cu sufletul...“. Abure, variantã a

Rostul vorbeiRostul vorbeiRostul vorbeiRostul vorbeiRostul vorbei
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literarului abur era folosit în graiul celor din Ilidia ºi ca verb,
în variantele a abura sau a aburi, cu participiile aburat sau
aburit². Îmi atrãgea atenþia cã bleasc se referea doar la vieþuitoare
sãlbatice sau domestice, dar dacã era vorba despre o fiinþã
umanã care avusese o viaþã îndoielnicã din punct de vedere
moral, sãvârºise cine ºtie ce abateri se zicea „ºi-a dat ºi ãsta
bleahul“. Susþineam în acei ani o rubricã permanentã în apariþiile
de vinerea ale ziarului local, acestea referindu-se la diversele
teme, de regulã la termenii dialectali din graiurile Banatului.

Era cunoscut în Cluj, mi-au spus câþiva prieteni de aici,
ca slujbaº al Conservatorului. Dupã evenimentele din decembrie
1989, corespondentul meu nu a mai rãspuns scrisorilor trimise;
am adresat una ºi unei nepoate de ale sale, locuitoare în Arad.
Adresa era incompletã, încât mi-a fost restituitã de poºtã. La
Timiºoara, un participant la o consfãtuire pe teme filologice, din
Cluj, mi-a spus cã a plecat undeva într-o þarã nordicã din
Europa. Am încercat sã aflu de el apelând la preotul din Ilidia,
dar nu am primit nici un rãspuns.

Dupã mulþi ani, am gãsit în rafturile Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-
Severin o carte bizarã prin format (academic, A4) ºi cu aproape
1000 de pagini, aflatã la a doua ediþie. Am luat-o împrumut ºi
am cercetat-o pe îndelete. Mã interesau, îndeosebi, anexele care
cuprindeau antroponimele (în jur de 300, foarte variate), „foarte
colorate, expresive“, lista supranumelor (poreclelor), peste 350.
M-am oprit asupra „Glosarului dialectal“. Primul lucru pe care
l-am constatat a fost acela cã cei doi autori nu ºi-au propus sã
cerceteze faptele de limbã, de aceea gãsim mulþi termeni
aparþinãtori limbii române, în general; de exemplu: babã „bunicã“,
barem „mãcar“, birt „cârciumã“ etc. Nu am gãsit însã nici pe
abur(e), nici pe bleasc. Primul este rãspândit pe suprafaþa
întregului Banat; mã mãrginesc citând doar un glosar de la
Racoviþa. În Glosarul de la Ilidia al celor doi autori ai Monografiei
lipseºte bleasc dar l-am gãsit semnalat într-un articol semnat de
Maria Gherguþã.

Aºadar, cuvintele suflet, abure, duh ºi bleasc sunt primele
douã de origine latinã (primul; cf. Sufflitus, din care provin
derivaþi diverºi, radicalul etimologic cert fiind a sufla), cf lat.
Sufflare; abur cf. Alb.avul (DEX, s.v. ).
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Numele de familia Moise este cunoscut în Ilidia. Citez
în ordinea datã de autorii Monografiei: Moise Simion, Moise
Sofia, Moise Aurora. În lista celor cãzuþi în Cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial se aflã ºi soldatul Simion Moise. Imaginea de
la pagina 104 redã un aspect de la înmormântarea ilideanului
Moise Iosif, iar printre participanþii la ceremonie se gãsesc,
printre alþii ºi Moise ªtefan ºi Moise Eva. Episodul deportãrilor
care au fost executate în Bãrãgan (la pagina 108), într-o
imagine care redã placa cu numele deportaþilor, primul din
lista celor „deportaþi în Bãrãgan“ se regãsesc toþi cei trei
menþionaþi mai sus (Iosif, Eva ºi ªtefan) Moise. Pagina urmãtoare
(109) menþioneazã pe Moise Olimpia, adolescentã, probabil
aceiaºi de la pagina 111 alãturi de cei doi (ªtefan ºi Eva Moise),
cu precizarea: Moise Olimpia (Duma dupã cãsãtorie). O imagine
surprinsã în anul 1944, la Oraviþa, printre primarii din zonã se
aflã ºi Moise Iosif cu însemnul decesului. Un purtãtor al
numelui de Moisã este ºi Nicolae, menþionat în lista celor care
au contribuit la ridicarea crucilor de piatrã din cimitirul Ilidiei
(pagina 380). Surprinzãtor este cã la pagina 399, în lista
„numelor de botez folosite pentru bãrbaþi“ nu se aflã ºi cel de
Iosif. Am cercetat „Lista cu meseriile practicate în sat“ (pagina
462-463), în rândul cãrora am întâlnit un cojocar, Moisã ªtefan,
un Moisã Iosif, mãcelar.

Regretabil este urmãtorul fapt. Dupã ce am extras di-
verse cuvinte din lista trimisã de Iosif Moise-Aldan, am trimis-
o prietenului meu de la Tübingen. Nu am mai putut-o recupera,
ea a fost depusã la Arhivele Institutului de Istorie ºi Culturã a
ªvabilor Dunãreni.

Pe de altã parte, nu mai deþin cupura articolului din
„Timpul“, ea fiind înstrãinatã (am dat o parte fratelui socrului
meu, Petru Lucaci, stabilit dupã armatã în localitatea Sacoºul
Turcesc, decedat între timp).

Am expediat o scrisoare, la sfârºitul anului trecut, adresatã
Primãriei din Ciclova Românã de care aparþine Ilidia, rugând pe
cei de aici sã înmâneze o scrisoare adresatã celor doi autori în
dorinþa de a lua legãtura cu ei. Nu am primit nici un semn de
la niciunul, dar þin sã subliniez cã mai bine de douã luni am fost
suferind, cu internãri, restricþii, etc., aºa cã mã mulþumesc cu
cât am putut extrage din opera celor doi, aº putea spune
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capodopera, dar un muzeu nu cred sã existe, alte aºezãri umane
beneficiare de un astfel de tezaur monografic.

*
*   *

În continuare, cu regretul de a nu-l fi putut afla pe
autorul listelor ce mi-au fost trimise în deceniul celuilalt veac ºi
celuilalt mileniu, mã opresc asupra celor douã cuvinte aflãtoare
în grupul sinonimic al latinescului suflet: abur (e), cu derivaþii
respectivi, ºi bleasc. Despre primul nu prea sunt multe de spus,
cãci abure nu este un termen dialectal propriu-zis, în dicþionarele
curente, ca de exemplu DEX, este menþionat 1. „vapori de apã“,
apoi 2. „ceaþã rarã“ ºi 3. „adiere“, dar ºi cu un sens metaforic
„suflare a vântului, boare“. Cuvântul abur (e), de origine albanezã
(cf. DEX, s.v.) însã ar trebui analizat, luând în seamã ºi pe mai
sus menþionatul boare (cf. Lat. boreas).

Lucrurile stau cu mult mai complicat în situaþia lui
bleasc. În graiurile sârbeºti ºi croate bleask înseamnã 1. „luminã
foarte strãlucitoare“, apoi 2. „fulger“. Înrudit cu acesta, fãcând
parte deci din familia sa, e vb. blestaþi „a strãluci, a sclipi, a
scânteia“, precum ºi adj. blestav „strãlucitor, scânteietor“. Adaug
variantele: blistaþi, blistav, blistavosti „strãlucire, splendoare“.
Nu mi-a stat în putinþã sã cercetez ºi alte idiomuri de origine
slavã, sau balto-slavã, asupra acestora atrãgându-ne atenþia
învãþatul B.P.Hasdeu. O surprizã în acest sens oferindu-ne
dialectologia statelor componente ale fostei Uniuni Sovietice,
literaturã pusã la dispoziþie de cercetãtorul român din Basarabia,
Anatoli Ilici Eremia, a fost aceea de a gãsi corespondenþi care
rãstoarnã opinia cã rom. sat ar fi continuatorul lat. fossatum.

Revenind la informaþiile oferite de listele lui Iosif Moise
Aldan, acesta precizeazã cã în loc sã se spunã despre cineva cã
„se aflã la capãtul puterilor“, se spune „nu mai are abure“.

Sugerez cititorilor acestor observaþii, mai ales celor care
se simt atraºi de universul cuvintelor, sã adânceascã prezentele
ipoteze, cãci fiecare cuvânt este un grãunte de aur în uriaºul
tezaur al idiomurilor, limbajelor. Redau în încheiere, câteva
fraze din îndemnul pe care îl adresam cititorilor, în finalul
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ultimei mele cãrþi, „Crâmpeie dintr-un veac trecut“, Editura
Banatul Montan, Reºiþa, 2011, pagina 112, unde îl citam pe
învãþatul Sextil Puºcariu, din cartea sa „Cãlare pe douã veacuri“.
„Întotdeauna m-am felicitat cã m-am dedicat unui studiu, atât de
nepractic ºi atât de departe de preocupãrile zilnice, ca lingvistica.
Ea nu þine nici de cald, când este ger, nu îþi astâmpãrã foamea
ºi setea, nici nu-þi ajutã sã treci o apã care te desparte de þintã.
Dar, cufundându-te în dezlegarea problemelor ºi izbutind sã faci
luminã în întunericul care acoperã adevãrul, uiþi de foame ºi de
frig ºi simþi adevãrata fericire de a sluji, fãrã sã râvneºti la o
rãsplatã imediatã, sã descoperi adevãrul ºi sã mãreºti nu averea
ta materialã, ci bogãþia sufletului tãu“ (pagina 366).

Vasile IONIÞÃ

1. Cf. Mihail Straje, Dicþionar de pseudonime, alonime,
anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor ºi publiciºtilor
români, Editura Minerva, Bucureºti, 1973, pagina 812.

2. V. ºi Simion Todorescu Racoviºeanu, Glosar de termeni
dialectali din satul Racoviþa, Editura Eurostampa, Timiºoara, 2013,
pagina 9.

3. Cf. „Timpul“, nr. 220/1992 sub titlul „Abure ºi bleasc“.
4. Supra nota 2.
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Rãceala

Majoritatea dintre noi
care aud acest cuvânt se
gândesc la o virozã respiratorie
spus nemedical. Aºa ºi este,
doar cã, cel puþin în Valea
Almãjului, mai denumeºte ºi
altceva, instrumentul cu care
se prind racii, adicã un fel de
undiþã a acestora.

Spre deoseb i re de
undiþã, rãceala se confecþio-
neazã pe loc, când ai nevoie de
ea. Are douã elemente prin-
cipale, o ramurã de fag (se
poate ºi din alt arbore adecvat)
ºi râme. Acestea din urmã au
un rol major, ele fiind nada
pentru raci, aducându-i din cele
mai ascunse locuri prin mirosul
sãu apetisant pentru ei.

Se începe cu gãsirea
râmelor, acþiune uneori ane-
voioasã. Ele se gãsesc doar în
trunchiurile de fag cãzute la
pãmânt ºi în putrefacþie. Acolo
îºi au mediul predilect. Cu o
toporiºcã, la nevoie chiar cuþit,
se decojeºte lemnul ºi se
captureazã aceste multiinelare.
Trebuie 5-6 râme pentru o
rãcealã ºi care sã aibã lungimi
în jur de 10 cm.

Rãmurica de fag se taie

la o dimensiune de 1-1,5 m,
având grosimea cât a unui deget
de la mânã. Partea distalã, care
va avea râmele ºi va intra în
apã, trebuie sã fie, ramificatã,
asemãnãtoare cu o mânã cu
degetele depãrtate. Dupã ce se
taie surplusul de ramificaþii
lãsându-se doar vreo cinci la
capãt, acestea se cojesc (se rade
coaja) pe o distanþã de mãrimea
râmei (8-10 cm ) în care se vor
introduce acestea (sunt trase
în þeapã). Dupã ce s-au introdus
toate, rãceala este gata de atac.

Iniþierea mea în ale
rãcãritului s-a fãcut de la o
vârstã fragedã, totuºi suficientã
sã-mi permitã sã parcurg pe
jos 4-5 km, cu urcuºuri ºi
coborâºuri. Asta se întâmpla
vara când stãteam cu bunicii
la sãlaºul din munþii Almãjului
în locul numit „În Baba“.

Prinderea racilor se
fãcea doar în zilele de sãrbãtoare
religioasã. Atunci nu se lucra
ºi exista o perioadã din zi liberã
de obligaþii ºi anume, de la ora
10:30 (când se aduceau turmele
de la pãºunat) ºi pânã la orele
16:00 (când se scoteau la
pãºunat). Deci erau cam 5 ore
pentru aceastã acþiune. Din
acestea drumul lua 2-3 ore,
pregãtirea rãcelilor cam 30 de
minute ºi mai rãmânea cam 1-
2 ore pentru prinsul efectiv al
crustaceelor. Erau mai multe

Dicþionar almãjan
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locaþii, ogaºe ºi ogãºele bogate
în produsul de prins. Noi
stãteam în vârf de munte ºi
trebuia sã ajungem în vãile
acelea. Mergeam pe poteci
ascunse sub frunziºul fagilor,
pãºeam pe frunze ruginii ca pe
un covor cântãtor. Pãsãrile ne
însoþeau cu trilurile lor într-un
rãsfãþ acustic rar întâlnit. Parcã
toatã pãdurea cânta ºi ne crea
o stare psihicã plinã de emoþie
ºi bucurie, a traiului minunat.

Cu rãcelile introduse în
apa învolburatã ºi bolborositoare
aºteptam înfriguraþi ca râmele
sã-ºi facã treaba. ªi într-adevãr,
nu treceau 1-2 minute ºi racii
ieºeau din ascunziºuri, copci,
de sub rãdãcini ori pietroaie.
Mustãþile lungi, îi dirijau spre
momealã. Se aºteptau la un
ospãþ pe cinste ºi apucau cu
cleºtii picioarelor din faþã râmele
ºi implicit ramurile. În acel
moment, racul neavând timp
sã se dezmeticeascã, era tras
pe uscat apoi apucat de spate
în aºa fel încât sã nu te prindã
cu ghiarele de degete ºi sã-l
arunci în chies (o micã trãistuþã
din lânã). Dacã nu-l  luai repede
se putea desprinde ºi-l vedeai
cum dã din coadã ºi o ia înapoi
(vorba aceea - ca racul). Când
prindeam unul mai mare îi
ziceam „împãratul racilor“.

Atunci când soarele ne
spunea cã este timpul sã facem

cale întoarsã, plecam. Drumul
era mai anevoios fiindcã urcam
muntele, dar fericiþi de captura
fãcutã parcã zburdam. La colibã
ne aºtepta bunica cu ciorba de
mãcriº aburindã ºi cu apa de
fiert racii pregãtitã. Îi arunca
acolo ºi în câteva minute erau
roºii ca para focului. Treceam
apoi la degustat.

Am transmis, la rândul
meu, patima prinderii racilor
ºi copiilor mei. Dacã la bãiat
mã aºteptam, surpriza a venit
din partea fetei care, venitã în
vizitã din San Francisco, a prins-
o înserarea cu rãceala în mânã
pe ogaºul Nãsovãþ, de bucuria
acestei îndeletniciri.

Dar, de vreo 4-5 ani,
aceste crustacee au dispãrut din
pârâiaºele noastre datoritã
exploatãrilor forestiere, a
poluãrii cu benzinã, motorinã,
uleiuri etc. O tristeþe mare mã
cuprinde. Voiam ca ºi nepoþii
mei sã prindã gustul lor, sã
aibã frisonul rãcãritului ºi încã
ateptãm sã reaparã în arealul
nostru.

Reºiþa, 23 februarie 2018

Iosif BADESCU
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COLOCVIILE REVISTEI „REFLEX“

În zilele de 13-16 iunie a.c.,
la Bãile Herculane – Hotel Golden
Spirit - s-au desfãºurat Colocviile
Rev i s t e i  „REFLEX” . Actua la
ediþie, a XVIII-a, a stat sub semnul
CENTENARULUI MARII UNIRI
ºi a avut douã teme importante:
Tema1: „Lucian Blaga ºi bãnãþenii“
prezentatã de Zenovie Cârlugea,
critic ºi istoric literar. Tema 2:
„Bãnãþenii ºi filmul“, cu parti-
ciparea regizorului ºi scenaristului,
prof. univ. dr. Ioan Cãrmãzan.

În deschiderea Colocviilor
a avut loc conferinta „MAREA
UNIRE - ÎNCEPUT DE EPOCÃ“
susþinutã de prof. univ. dr. Vasile
Mircea Zaberca, istoricul reºiþean
prezentând în avanpremierã noua
sa carte dedicatã acestui eve-
niment.

Conform tradiþiei, au fost
prezentate reviste ºi cãrþi ale
autorilor ºi editurilor invitate din
judeþ, din þarã ºi din strãinãtate.
Fireºte, un moment central a fost
acordat revistei „Reflex“, despre
care au vorbit:  poetul Octavian
Doclin, redactorul-ºef al publicaþiei
ºi animatorul Colocviilor, pro-
zatorul Ion Marin Almãjan, poetul
Nicolae Sârbu ºi prof. univ. dr.
Vasile Petrica.

La capitolul „Bãnãþenii ºi
filmul“, au fost prezentate filmele
„Negustorul de amintiri“ ºi „100
de ani de cinematografie româ-
neascã“, realizate de Ioan Cãrmã-
zan, precum ºi „Tata Oancea“ ºi
„Bottlik“, ambele realizate de
Vasile Bogdan.

Un moment festiv impre-
sionant ºi încãrcat de semnificaþie
a fost dedicat poetului Toma
George Maiorescu ºi pictorului
Silviu Oravitzan, care au fost
premiaþ i de cãtre Societatea
Poeþilor Francezi (SPF). Cele douã
personalitãþi ale culturii cãrãºene
au primit Premiul „Senghor“
acordat de SPF prin vicepreºe-
dintele Michel Benard. Cu acest
prilej a fost prezentat ºi albumul
realizat de Ionel Bota despre
pictorul Silviu Oravitzan: Lumea
lui Oravitzan.

Pe parcursul Colocviilor am
mai urmãrit: filmul documentar
„Romul Ladea“, prezentat de dr.
Tiberiu Trãilã Nicola, precum ºi
alte momente interesante ºi dense,
între care lansarea unui masiv
volum despre Ioan Cãrmãzan,
realizat de Vasile Bogdan.

Dupã tradiþie, Colocviile
s-au încheiat cu „Rotonda Poe-
þilor“, sub genericul blagian „Pietre
pentru templul meu“.

Organizatorii evenimentului
au fost: Consiliul Judeþean Caraº-
Severin ºi Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Cultu-
rii Tradiþionale Caraº-Severin. Des-
chiderea festivã a Colocviilor a
fost onoratã de prefectul judeþului,
Matei Lupu, de primarul oraºului
Bãile Herculane, Cristian Miclãu,
ºi de directorul Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-Se-
verin, prof. Ioan Benga.
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Violeta Tipa, Cris-
tina Tipa, Aristida
Gogolan, Interioare þã-
rãneºti din Banat – album

Autoarele Violeta Tipa,
Aristida Gogolan ºi Cristina Tipa
sunt cunoscute pentru studiul
portului tradiþional bãnãþean.
Interioare þãrãneºti din Banat a
apãrut la Editura Eurostampa
în anul 2014 ºi cuprinde
evoluþia habitatului rural din
Banat, istoria satelor, structura
etnicã a populaþiei, gospodãria
þãrãneascã, arhitectura ºi
componentele interiorului
þãrãnesc, planuri grafice ºi hãrþi
care însoþesc i lustraþ i i le
realizate pe teren.

Cartea este structuratã
pe douã mari capitole. Capitolul
I este despre Evoluþia habita-
tului rural din Banat,  ia r
capitolul II - despre Gospodãria
þãrãneascã º i Arhitectura
interiorului.

Capitolul I cuprinde
informaþii despre constituirea
comunitãþilor rurale, istoria
satelor pânã în secolul al XVIII-
lea, structura etnicã a populaþiei
ºi evoluia satelor în secolele
XVIII-XX.

Capitolul II cuprinde
ample descrieri despre gos-
podãria þãrãneascã, arhitectura
interiorului þãrãnesc ºi com-
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ponentele interiorului þãrãnesc.
Partea a doua a cãrþii

este o colecþie de imagini cu
interioare þãrãneºti din Banat.
Aceastã parte constituie latura
practicã a lucrãrii ºi cea mai
importantã. Autoarele reunesc
în acest capitol o colecþie
fotograficã din: Bata, Cãpâlnaº,
Birchiº, Nãdlac (judeþul Arad);
Jupâneºti, Jebel, Zolt, Babºa,
Biled, Timiºoara, Beregsãu Mic,
Giroc, ªag, Uliuc, Sacoºu Tur-
cesc, Seceani, Recaº, Dragºina,
Jureºti, Ciacova, Foeni, Ghilad,
Petroman, Birda, Lãþunaº,
Lenauheim, Dudeºtii Vechi
(judeþul Timiº); Cãvãran, Buchin,
Caransebeº, Voislova, Iablaniþa,
Grãdinari, Ilidia, Forotic,
Ciuchic i , Sasca Românã,
ªtinãpari, Slatina Nera, Sasca
Montanã, Cãrbunari (judeþul
Caraº-Severin). Banatul Sârbesc
este prezent prin imagini din
Begheiþi (Torac) ºi Uzdin.

Imaginile oferã obiecte
ieºite din uz în prezent: râºniþã
de piatrã, rãzboiul de þesut,
ladã de zestre, carpetã în pânzã,
cuptorul de pâine, cada pentru
pãstrare, furci de tors, leagãn
din scoarþã de tei etc.

Deºi este o carte despre
interioarele caselor din Banat,
colecþia de fotografii cuprinde
ºi descrierea unor spaþii
importante din exteriorul casei:
faþade, decoruri, fântâni,

bucãtãrii de varã, banchete din
faþa casei, porþi, strãzi etc.:
„Casa are faþada lungã la stradã,
construitã în 1958. Poarta este
din tablã. Deasupra porþii,
încadratã într-o compoziþie
cvasidreptunghiularã, este
inscripþia cu anul construirii ºi
iniþialele proprietarului. Fe-
restrele mari sunt prevãzute
cu rulouri ºi încadrate de
chenare albe de tencuialã.
Deasupra lor sunt trei rozete
încadrate în cercuri.“ (p.162).

De asemenea, documen-
tarea în teren a fãcut posibilã
surprinderea unor momente
cot idiene din gospodãria
bãnãþeanã, cum ar fi scosul
tãvilor cu cozonaci din cuptor,
un meºter în timp ce lucreazã
sau femei la rãzboiul de þesut,
imag in i care î i  conferã
albumului o notã de vitalitate.

Interioare þãrãneºti din
Banat – album este o carte prin
care se tezaurizeazã o parte
din Banatul locuit ºi care
explicã, aratã ºi pune în practicã
o parte din specificul caselor
din Banat.

 Adela POPOV,
 studentã

Universitatea de Vest
din Timiºoara
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Portul tradiþional
din Banatul de Câmpie/
Gãteala Capului

Acest volum este de fapt
un catalog deosebit de necesar
în materie de vestimentaþie
femininã tradiþionalã româ-
neascã.

Autorii volumului – dr.
Maria Hadiji ºi drd. Marius
Matei, muzeografi la Muzeul
Satului Bãnãþean din Timiºoara
– au reuºit sã surprindã feno-
menul ºi sã-l cerceteze oferin-
du-ne astfel un studiu bine
documentat. Acest preþios
instrument de lucru, realizat
cu multã dãruire ºi devotament
faþã de tradiþie ºi identitatea
localã constituie una din cele
mai importante lucrãri ale celor
doi autori  împreunã.

Gãteala capului repre-
zintã un fragment aparte din
vestimentaþia femininã care a
suportat diverse schimbãri
datoritã conjuncturilor istorico-
culturale ºi chiar sociale.
Acestea se regãsesc inclusiv în
detaliile de ordin tehnic ale
acoperãmântului capului în
arealul Banatului de Câmpie,
spaþiul expus în acest studiu.

Lucrarea are prefaþa
semnatã de un nume avizat în
domeniu, prof. univ. dr. emerit

Doina Benea, care o evalueazã
drept „un model de cercetare a
unor piese de patrimoniu prin
conexiunile care ni se oferã.“

„Portul tradiþional din
Banatul de Câmpie/Gãteala
Capului“ este structuratã în mod
concis, explicaþiile ºtiinþifice la
toate formele de gãtealã a
capului au ataºate fotografii de
foarte bunã calitate, color (foto
realizate de Ioan Tasi ºi pre-
lucrate de Mihaela Gruber).
Condiþiile grafice în care a
apãrut lucrarea cresc nivelul
de calitate al  acesteia. Deopo-
trivã, la acest standard calitativ
ridicat participã ºi traducerea
în limba englezã, realizatã de
Claudiu Glãvan, traducãtor
specializat. Aceastã tãlmãcire
într-un idiom de circulaþie inter-
naþionalã o face accesibilã
multor cunoscãtori sau mai
puþin ºtiutori ai domeniului.
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Editura Eurostampa
Timiºoara ºi-a mai îmbogãþit
palmaresul cu o apariþie
editorialã de realã valoare
ºtiinþificã iar cei interesaþi se
pot bucura de un studiu et-
nografic  dinamic, fãurit cu
multã acribie ºi pasiune pentru
valorile culturale tradiþionale.

Nãdãjduim în viitorul
apropiat într-o colaborare între
noi ºi specialiºtii bãnãþeni de
la Muzeul Satului Bãnãþean
Timiºoara pentru a revalorifica
ºi zona de munte a Banatului
în acest domeniu. Acest demers
va fi facilitat de studiul deja
binecunoscut ºi apreciat al
profesorilor, Aurelia ºi Dumitru
Jompan de la Marga, despre
gãteala capului la femei în
judeþul Caraº-Severin.

Angelica HERAC

Violeta ºi Cristina
Tipa,  Portul popular din
Ghilad

Autoarele Violeta ºi
Cristina Tipa propun albumul
etnografic intitulat Portul
popular din Ghilad,  apãrut la
Editura Waldpress în 2015. Dupã
cum sugereazã încã din titlu,
albumul prezintã vestimentaþia
tradiþionalã din Ghilad.

Fotografiile sunt pre-
zentate cronologic, începând cu
sfârºitul secolul al XIX-lea pânã
în a doua jumãtate a secolului
XX. Putem observa influenþe
ale comunitãþilor maghiarilor
ºi sârbilor, influenþe carac-
terist ice pentru regiunea
Banatului. Autoarele reuºesc sã
redea prin fotografie schimbãrile
vestimentare survenite de-a
lungul timpului ºi care s-au
reflectat în portul destinat unei
zile de lucru sau în costumul
de sãrbãtoare, în portul
ceremonial ºi ritual, în portul
de iarnã ºi în cel de varã. 

Portul popular din
Ghilad este un album care ne
pune la dispoziþie  reconstrucþia
fotograficã a portului tradiþional
bãnãþean. Este o carte intere-
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santã atât pentru un cititor
curios, cât ºi  pentru specialiºtii
preocupaþi de vestimentaþia
tradiþionalã din Banat.

  
Kristina MARTINOVIC

studentã la Anul pregãtitor,
Universitatea de Vest din

Timiºoara

Smaranda Vultur,
Germanii din Banat prin
povestirile lor, ediþia a II-
a revãzutã ºi adãugitã,
Editura Polirom, Iaºi,
2018.

Între numeroasele cãrþi
care apar în zilele noastre, rar

se întâmplã sã se reia vechi
proiecte. Germanii din Banat
prin povestirile lor, în coor-
donarea Smarandei Vultur,
demonstreazã cã mai existã ºi
asemenea situaþii. Reeditarea
volumului a fost posibilã ºi
datoritã sprijinului acordat de
Ministerului Afacerilor Externe
al Germaniei în baza unei decizii
emise de Parlamentul German,
ºi a ajutorului Fundaþiei „Hanns
Seidel” – România, dar mai ales
din dorinþa autoarei de a se
reapuca de o muncã istovitoare
începutã cu mulþi ani în urmã.
Prima ediþie e din 2000 ºi a
apãrut la editura Paideia din
Bucureºti. Ediþia mai nouã e
reluatã în 2018 la Iaºi, la Poli-
rom, fiind revizuitã ºi consistent
adãugitã astfel încât numãrul
de pagini aproape cã s-a dublat,
iar materialul e complet re-
structurat.

Cartea are propria po-
veste, fiind rezultatul muncii
unui colectiv mai mare coor-
donat de Smaranda Vultur ºi
îºi are unul din punctele de
plecare în Grupul de Antropo-
logie culturalã ºi Istorie oralã
al Fundaþiei „A treia Europã”
din Timiºoara. Reperele intro-
ductive fixeazã contextul mai
general istoric ºi cultural legat
de comunitatea germanã din
Banat. Prefaþa Smarandei Vultur
e urmatã de  studiile istoricilor
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Rudolf Gräff, Germanii din Banat
sau istoria dintre douã emigrãri.
Cercul care s-a închis ºi Valeriu
Leu, Imaginea germanului la
românii din Banat. Anecdota
„identitarã” a lui P. Nemoianu
despre Mâþul neamþului ºi mâþul
românului vine sã completeze
într-o altã notã imaginarul creat
de cele douã etnii.

Volumul se foloseºte de
metoda istoriei orale ca mijloc
de investigare, povestea vieþii
dã o altã perspectivã, uneori
neaºteptatã, asupra istoriei. Un
punct de vedere profund subiectiv
care e menit sã transforme
statisticile ºi cifrele în complexe
poveºti de viaþã, destãinuite cu
emoþie de interlocutori. Istoria
mare se reflectã astfel în
nenumãratele faþete ºi ni se
dezvãluie ca o poveste, aºa cum
a fost perceputã de membrii
unei comunitãþi entice. Sebastian
Krauter, Margareta Ebner,
Walter Schmidt, ªtefan Boleraz,
Ignaz Bernhard Fischer, Ronald
Wiest, Puiu Stan, Carol Berez-
nyak, Karl Windberger Szélhegyi,
Waldemar Faber, Gabriela
Murgu, Elisabeta Schuster,
Tiberius Huszka, Eva Pascu,
Johann Schaftari ºi Anna
Schaftari, Francisca Schultz,
Irina Stanciu, Katharina Kühn,
Eva Csilcser, Victoria Koch,
Stefanie Reimyer, Barbara
Rasovan, Ana Funtek, Mag-

dalena Koºar, Alfred Koºar,
Margareta Oglindã, Margareta
Docea, Hans Damas, Cristina-
Margareta Renard, Ana
Schreiber, Peter Cocron, Niko-
laus Wiewe, Maria Tremmel,
Anne Marie Pfaffl, Ferdinand
Rank, Karl Singer, Edith Singer,
Ioan Fernbach sunt mai mai
mult decât niºte nume înºiruite
într-un cuprins de carte, sunt
vieþi trãite, fiecare o lume în
sine, fiecare în confruntare cu
marea Istorie. Pe de altã parte,
Adrian Onica, Roxana Pãtraºcu
Onica, ªtefana-Oana Ciortea-
Neamþiu, Gabriela Panu, Adela
Lungu-Schindler, Iulia Sur, Tonia
Mariºescu, Daria-Maria Jurca,
Smaranda Vultur, Simona Adam,
Ramona Magheþ, Gilda Vãlcan,
Mihai Crîznic, Mirela Daniela
Golovescu, Elena Paloºan,
Alexandra Dorca, Voichiþa
Nãchescu, Daria Maria Jurca,
Antonia Komlosi sunt autorii
interviurilor publicate, în fapt
poveºti de viaþã pe care le-au
selectat, înregistrat ºi transcris.
Nu întâmplãtor am amintit lista
intervievaþilor ºi a celor care
au fãcut interviurile, fiindcã
Germanii din Banat prin poves-
tirile lor este o carte cu mai
mulþi „autori”, fiecare având
partea lui de contribuþie.

Din mãrturisirile par-
ticulare, volumul reface ima-
ginea de ieri ºi de azi a
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germanului bãnãþean. Poveºtile
de viaþã cuprind  rememorãri
legate de existenþa unei etnii,
obiceiuri, tradiþii, relaþii de
familie ºi interumane în
general, bucãtãrie, timp liber,
locuri, într-un cuvânt tot ce
cuprinde viaþa umanã în þesã-
tura ei. Cu recurenþã sunt
prezente aspecte dramatice
precum deportãrile în URSS ºi
Bãrãgan, lagãrul de concentrare,
închisoarea, rãzboiul. Unele sunt
mãrturisiri dureroase în care
vorbitorii retrãiesc momente
tragice, câteodatã neputând
povesti pânã la capãt despre
ele, alteori dornici sã
împãrtãºeascã suferinþa
lor pentru ca lumea
sã ºtie.

Dacã istoria
oralã e dedicatã celor
mulþi ºi anonimi, ei
îºi reclamã cu hotãrâre
dreptul de a spune mai
departe, iar interviul
de tip „povestea vieþii”
le dã prilejul ca vocea
sã le fie auzitã, sã lase
în urmã o poveste
realã, care îi defineºte.
Sunt povestitori care
îºi recontureazã exis-
tenþa prin însuºi gestul
povestirii. Pentru cã
mãrturisirile peste
timp au ºi acest rol:
actul de a povesti este

unul ordonator, întemeietor
chiar. Omul se distanþeazã de
eveniment, încearcã sã-i gã-
seascã un sens existenþei în
raport cu situaþia trãitã.

Acesta este ºi unul din
meritele metodei de cercetare
a cãrþii: alãturi de aspectul
documentar despre o epocã ºi
o etnie, ea  funcþioneazã ºi ca
o formã de destãinuire personalã
ºi de redefinire personalã.

Adela LUNGU-
SCHINDLER

O nouã reuºitã în seria de albume
VIZIUNI, realizatã de Gheorghe

Jurma ºi Erwin Josef Þigla, a
apãrut de curând: ORAVIÞA, în
anul bicentenarului Teatrului
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Obiceiuri ºi tradiþii
în reviste culturale

¬ Revista „Muntele“,
Anul I, Nr. 2, iulie-decembrie
2017, editatã de Societatea
literar-artisticã „Sorin Titel“ din
Banat, al cãrei fondator ºi di-
rector este scriitorul Nicolae
Danciu Petniceanu, apare în
comuna Mehadia ºi este pusã
sub cunoscuta devizã – „Codrul
– frate cu românul“. Publicaþia
are 106 pagini, format A 4 ºi
rãsfoind-o am avut bucuria sã
parcurg un text aparþinând prof.
Iohana Zimbran, intitulat
„Puterea magicã a cuvântului în
Banatul Montan – descântecul“.
De asemenea, tot în cuprinsul
revistei cititorii interesaþi pot
lectura proza scurtã „Nici o faptã
fãrã rãsplatã“ aparþ inând
condeierului þãran Petru
Petrica, din Cârnecea, din
volumul-manuscris „Chipuri din
Banat“, aflat în posesia Bibliotecii
„Daria“, din Mehadia, dar ºi o
relatare a subsemnatului din
toamna anului 1972, atunci când,
din iniþiativa prof. Petru
Oallde ºi a scriitorului Petru
Vintilã, din Bucureºti, a fost
sãrbãtorit, în satul sãu natal,
de confraþi într-ale scrisului ºi
de membri ai Cenaclului literar
„Semenicul“ din Reºiþa, cu
prilejul împlinirii vârstei de 70
de ani.

¬ În numerele sale 1-2
(67-68), ianuarie-iunie 2018,
revista „Almãjana“ (redactor-ºef
poetul Iosif Bãcilã), publicaþie
culturalã editatã de Cercul
literar-artistic al Liceului
Teoretic „Eftimie Murgu“ ºi
Centrului Zonal de Învãþãmânt
Bozovici (Valea Almãjului –
Banat), oferã amãnunte despre
Festivalul cultural-artistic al Vãii
Almãjului, ediþia a XXII-a,
septembrie 2017, care s-a
desfãºurat în comuna Eftimie
Murgu. Tot în paginile sale
întâlnim texte dedicate poetului
ºi cãrturarului Iosif Bãcilã, care
a împl in i t ,  tot în luna
septembrie a anului trecut, 70
de ani. Revista mai publicã,
sub semnãtura poetului, sub
titlul „Pentru mine, costumul
popular înseamnã veºnicia
neamului românesc“, un interviu
cu eleva Constantina Cornelia
Orleanu, de la Liceului Tehno-
logic din Turceni, judeþul Gorj,
poezii în grai bãnãþean, o listã
cu laureaþii Festivalului-concurs
de co l inde „Lângã ieslea
minunatã“, ediþia a VI-a,
Bozovici, 2017, precum ºi un
fragment din volumul „Obiceiuri
de iarnã în Valea Almãjului
(Judeþul Caraº-Severin), Co-
lindele ºi colindatul“ de Maria
Vâtcã, apãrut la Editura Ex-
celsior Art din Timiºoara.

Nicolae IRIMIA
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EvenimenteEvenimenteEvenimenteEvenimenteEvenimente

Luna ianuarie 2018

Simpozion ºi concurs
interjudeþean de poezie „Mihai
Eminescu“ – ian.-febr. 2018,
Oraviþa

„Educaþie prin culturã cu
tineri ºi pentru tineri“  „15
ianuar ie  Ziua Cultur i i
Naþionale“, 15 ian. 2018, Reºiþa

„Unirea-n cuget ºi
simþiri“  23 ianuarie 2018,
Reºiþa

Balul Izmenelor  ian./
febr.2018, judeþ (Armeniº, Sat
Bãtrân, Submarginea Poiana-
Buchin etc.)

Luna februarie 2018

Lansarea numãrului 10
al revistei „Nedeia“  6 februarie
2018, Reºiþa

Fest ivalul „Vel iºcu
Boldea“, ediþia a X-a  22
februarie 2018, Reºiþa

Luna martie 2018

„Educaþie prin culturã cu
tineri ºi pentru tineri“  Tradiþii
Româneºti – „Arta cusutului.
Trecut, Prezent ºi Viitor.“  27
martie 2018, Reºiþa

Luna aprilie 2018

„Educaþie prin culturã cu
tineri ºi pentru tineri“  Tradiþii
Româneºti – Cusãturi tra-
diþionale pentru fiecare.  16
aprilie 2018, Reºiþa

 „Educaþie prin culturã
cu tineri ºi pentru tineri“
Tradiþii Româneºti – Cãlãtorii
spirituale ºi identitare,  19 aprilie
2018, Reºiþa

 „Educaþie prin culturã
cu tineri ºi pentru tineri“
Tradiþii Româneºti. Mâncare
sãnãtoasã, mâncare gustoasã de
la noi de acasã,  20 aprilie
2018, Reºiþa

F e s t i v a l u l - c on cu r s
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„Achim Nica“, ediþia a V-a 26
aprilie 2018, Obreja

Festivalul-concurs de
muzicã popularã „Ion Luþã
Ioviþã“, ediþia XXIV-a  20-21
apr. 2018, Caransebeº

„Alaiul Primãverii“
Colocviile de primãvarã în
domeniu l e tnogra f i e i º i
folclorului, ediþia XXXVI-a, 28
aprilie 2018, Reºiþa

Luna mai 2018

Zilele Culturii Bocºene/
Festivalul-concurs Naþional de
muzicã popularã „Aurelia Fãtu-
Rãduþu“, ediþia a XXV-a,  30
mai - 1 iunie 2018, Bocºa

Luna iunie 2018

Festivalul-concurs de
muzicã uºoarã „Ritmuri în
mileniul III“, ediþia XIX,  1
iunie 2018, Berzasca

„Sãrbãtoarea Muzeelor
Sãteºti“, ed. a VIII-a,  2 iunie
2018, ªopotu Vechi

Festivalul cultural-artis-
tic al Vãii Almãjului, ediþia a
XXII-a  9-10 iunie 2018, Bãnia

Colocviile „Reflex“, ediþia
XVII  14-17 iunie 2018, Bãile
Herculane

Marga, 23-24 iunie: a
IX-a ediþie a „Nopþilor de
Sânziene“ la Marga

Întâlnire cu fiii satului
iunie/Rusalii, Lãpuºnicu Mare

Întâlnire cu fiii satului
29-30 iunie, Poiana (Buchin)

Întâlnire cu fiii satului
29-30 iunie, Câlnic (Reºiþa)

Manifestãri complexe cu
ocazia „Serbãrilor Reºiþei“  29-
30 iunie 2018, Reºiþa

Despre „Întâlnirea
generaþiilor în istoria
oralã“, 15-16 decembrie
2017, ediþia a  III-a
Timiºoara

Proiectul Întâlnirea
generaþiilor în istoria oralã
este organizat de Asociaþia
Culturalã „Agora Unit“ în
parteneriat cu Fundaþia Hanns
Seidel România. Scopul este
cunoaºterea trecutului înde-
pãrtat sau recent al Banatului,
legãtura între generaþii pentru
o mai bunã comunicare în
comunitate. Ne dorim mult ca
aceastã legãturã  sã se realizeze
prin poveste, pentru cã astãzi,
povestea  conduce detaºat în
faþa cifrelor ºi graficelor istoriei,
iar istoria predatã ºi învãþatã
aºa, doar cu cifre, date, pierde
startul.
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Printre obiect ive le
proiectului nostru, aflat la cea
de-a treia ediþie se aflã:
familiarizarea cu istoria oralã,
un nou tip de abordare a istoriei,
poate împreunã cu documentele
oficiale, care, uneori, nu sunt
obiective, sã ofere o imagine
de ansamblu asupra istoriei. Alt
obiectiv pe care ni-l propunem
este învãþarea unor metode de
interviu din istoria oralã,
tehnici, metodologie, în general
ºi instrumente de lucru. Ne
dorim, de asemenea, apropierea
tinerilor de istorie în general
ºi de istoria oralã, foarte
atractivã, în special.

Cei cãrora ne adresãm
sunt ºi la cea de-a III-a ediþie,
elevi,  aproximativ 36, însoþiti
de un profesor, de la urmã-
toarele licee: Liceul Waldorf,
Colegiul Ungureanu, Liceul
de Arte, toate din Timiºoara,
douã licee din Reºiþa - Colegiul
Naþional „Mircea Eliade“ ºi
Colegiul Diaconovici-Tietz
(elevi vorbitori de limba ger-
manã) ºi elevi de la Liceul
Tehnologic Sf. Dimitrie din
Teregova. Anul acesta am
depãºit cu bucurie graniþele
judeþului Timiº, adresându-ne
judeþu lu i bãnãþean din
vecinãtate, ºi acesta încãrcat
de istorie.

Activitãþile proiectului
nostru se desfãoarã sub formã

de workshop-uri ºi conferinþe,
prezentãri de proiecte. Aceastã
formã de lucru s-a dovedit un
succes al tuturor ediþiilor. În
sesiunile de lucru, am abordat
subiecte ca: deportaþii în
Bãrãgan, deportatii în URSS,
la muncã forþatã, la Canal,
poveºti de viaþã/ amintiri din
Timiºoara, meserii ºi ocupaþii,
ºcoala în trecut, viaþa cotidianã,
revoluþia din 1989 în Timiºoara
ºi la sate. Sunt doar câteva
dintre subiectele discutate, tema
fiind una generoasã.

Ne dorim ca la finalul
proiectului, sã se realizeze de
cãtre fiecare doi elevi un
interviu, sã se redacteze un
ghid de interviu, interviul sã
fie înregistrat ºi transcris.
Interviul va fi publicat alãturi
de alte materiale într-un volum,
iar înregistrãrile se vor regãsi
pe site-ul Fundaþiei „Hanns
Seidel“. Vã aºteptãm la lansare!

Simona HOCHMTUT
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Consi l iu l Judeþean
Caraº-Severin a fost reprezentat
în data de 23 mai 2018 prin
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-
Severin la manifestarea „Ziua
Europei la Gyula“ din Ungaria/
Gyula. Consiliului Judeþean
Caraº-Severin ºi Centrului
Judeþean pentru Conservarea
º i Promovarea Cul tur i i
Tradiþionale Caraº-Severin le-a
revenit deosebita onoare de a
fi ambasadorii culturali ai
României  cu Orchestra „Virt-
uozii Semenicului“ (conducerea

O reprezentare la Gyula/Ungaria

muzi-
calã:
Petricã
Viþa;
solist
vocal:
Ramona
Viþa)
care
a prezentat programe cultural-
artistice, menite sã marcheze
Centenarul prin ilustrarea ºi
promovarea identitãþii noastre
culturale. Spectacolele s-au
produs în colaborare cu elevii
Liceului „Nicolae Bãlcescu“ din
Gyula.
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SÂNZIENELE
Sãrbãtoarea soarelui ºi a dragostei

ªi în acest an, la Marga, prin iniþiativa dlor Marcu
Mihail Deleanu ºi Nicolae Preda, s-a desfãºurat manifestarea
„Nopþile de Sânziene“. Am rugat câþiva participanþi sã rãspundã
unor întrebãri:

1. Ce reprezintã sãrbãtoarea Sânzienelor pentru cei din
zona Dvs., în anii copilãriei ºi acum? De fapt ce anume se
sãrbãtoreºte?

2. Ce ritualuri de Sânziene cunoaºteþi?
3. Existã vreo legãturã între ritualurile de Sânziene ºi

faptele de viaþã pe care le trãim? Vã rog sã detaliaþi.
4. Aþi participat la mai multe ediþii ale manifestãrii

„NOPÞILE DE SÂNZIENE“ organizate la Marga. E firesc sã vã
solicitãm câteva consideraþii ºi eventuale propuneri pentru viitor.

                              Titus CRIªCIU

Prof. Simion Dãnilã, Belinþ:
1-4. Cu regret constat

cã nu mi-au rãmas în memorie,
legat de aceastã sãrbãtoare din
copilãria mea, decât niºte pale
imagini (culoarea sânzienelor,
la urma urmei ) :  sacru l
precreºtin agoniza atunci vãzând
cu ochii, zi de zi ºi clipã de
clipã, nereuºind sã fie înlocuit
semnificativ de sacralitatea
creºtinã instituþionalizatã, atâta
timp cât în ºcoli eram învãþaþi
cã nu existã niciun fel de
dumnezeire. Asistam, fãrã sã
ne dãm seama, la invazia
profanului, din ce în ce mai
toxicã, în viaþa noastrã. Am
mai prins deci ultimele resturi
ritualice ale sãrbãtorii, adicã

niºte flãcãi ce mai culegeau
flori de sânziene, le duceau la
bisericã, unde un preot blazat
le sfinþea, iar ei se întorceau
apoi cu ele acasã, le puneau
prin grajduri, în porþi, le
aruncau pe case, le presãrau
pe morminte, fãrã sã înþeleagã
sensurile acestui obicei. Mai
intervine în memoria mea ºi
confuzia cu alte sãrbãtori de
primãvarã ºi estivale în care
vegetaþ ia joacã un ro l
important: Floriile, Armindenii,
Rusaliile, Paparudele. Ceva mai
limpede din ritualul Sânzienelor
era scopul împãrþirii florilor pe
la fete, cei mai curajoºi flãcãi
furându-le câte un sãrut cast
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în curtea lor sau
la hora de dupã-
amiazã.

T o a t e
aceste ritualuri
erau, evident, în
strânsã legãturã
cu viaþa omului,
cum aveam sã
aflu ulterior mai
ales din cãrþi. Ele
tr imi teau la
începutul unei
lumi create de
forþe suprana-
turale, la care
o a m e n i i
cont inuau sã
apeleze pentru
sãnãtatea lor, a pãsãrilor ºi a
animalelor, pentru belºugul
holdelor, pentru pomenirea
morþilor etc.

Din cercul restrâns de
la Marga au fãcut sau încã fac
parte cãrturari din întreg
Banatul (literaþi, lingviºti,
folcloriºti, etnografi º.a., unii
pleacã, alþii vin) preocupaþi de
recuperarea bogatei noastre
mitologii, nu numai de mitul
Sânzienelor. Fãrã mitologie, un
popor dispare cu timpul. Au
înþeles bine acest lucru gazdele
noastre Marcu Mihail Deleanu
ºi Nicolae Preda, cãrora eu le
sunt profund îndatorat cã mã
scot din bibliotecã douã zile pe
an, aducându-mã într-un spaþiu

mirific, tonifiant ºi ancestral
cum este cel de la Marga la
schimbarea crugului ceresc pe
vremea Sânzienelor.

Conf. univ. dr. Marcu
Mihail Deleanu:

1. Copil fiind la Boiu,
sãrbãtoream floarea, Sânziana.
Nu ºtiam de Sfântul Ioan, ca
acum.

2. Fãcutul coroniþelor ºi
aruncatul peste cap. Este
singurul ritual, cel puþin eu
nu-mi aduc aminte de alt ritual.

3. Nu existã nici o
legãturã. Mentalul mitic credea
cã existã o legãturã, dar nu
existã nici o legãturã, dupã
pãrerea mea. Desigur mai sunt

Rândul I: Gheorghe Jurma, Simion Dãnilã,
Nicolae Preda; rândul II: Marcu Mihail
Deleanu, Costel Simedrea, Ioan Kaleve;
rândul III: Traian  Pintilie, Titus Criºciu
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ritualuri de Sânziene, femeile
se dezbracã în noaptea de
Sânziene, se dau prin iarbã,
dar acesta e din poveºti, nu s-
a practicat la noi.

Din opinia lui Gheorghe
Jurma, am reþinut rãspunsul
la întrebarea a 4-a, privind
sensul acestei manifestãri de
la Marga:

Nopþile de Sânziene de
la Marga au avut de la început
ca obiectiv dezbaterea tradiþiilor
populare privitoare la Sânziene
ºi a literaturii culte care a
preluat aceastã temã, îndeosebi
prin  douã mari romane: Nopþile
de Sânziene de Mihail Sado-
veanu ºi Noaptea de Sânziene
de Mircea Eliade. Despre aceste
trei repere s-a tot vorbit de-a
lungul anilor încât noi, cei care
am participat pânã acum,
aproape nu mai avem ce spune.
Totuºi, nu putem uita cã Mircea
Eliade este autorul cu cea mai
bogatã bibliografie din ultimii,
sã zicem, 20 de ani, iar despre
el se scrie din ce în ce mai
profund, inclusiv despre romanul
Nopþile de Sânziene, care poate
fi reanalizat ºi în cadrul
colocviilor noastre. Pe de altã
parte, aceste Nopþi de Sân-
ziene pot sã aducã ºi niºte
invitaþi mai speciali, oameni
care au studiat opera lui Mircea
Eliade, sã zicem  de la Cornel

Ungureanu, Marcel Tolcea,
Florin Þurcanu etc. Iar în ce-l
priveºte pe Sadoveanu, îmi
menþin pãrerea cã este cel mai
mare prozator român, autor al
unor cãrþi cu profunzimi
folclorice, cu trimiteri la
tradiþiile populare româneºti cele
mai diverse. Desigur, aceste
teme reluate an de an pot fi
îmbogãþite, mai ales prin partea
de atelier, de creaþie ºi dezbateri,
în care se citesc poezie ºi prozã,
se mai comenteazã câte o carte,
ar putea sã fie deci un fel de
tabãrã de creaþie cu niºte poeþi
ai locului. Asta înseamnã însã
nu numai o implicare din partea
unor familii – cu cazare ºi masã
– cãci ºi acum ne aflãm la casa
lui Nicolae Preda din pãdure!
– ci ºi o susþinere financiarã
din partea comunitãþilor locale
ºi judeþene, care or fi ele.

P.S.
Întreaga discuþie a fost

însoþitã de mult miºto, probabil
din cauza Campionatului
Mondial de Fotbal, dar am
încercat sã reþin doar elementele
articulate pe tema datã.

                             T.C.

(Discuþie din 23 iunie
2018)



164

Corespondenþele se trimit pe adresa revistei, la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii

Tradiþionale Caraº-Severin, Reºiþa, Aleea Buziaº, nr. 6B,
tel. 0255/226698

e-mail: revistanedeia@yahoo.com

Revista NEDEIA este editatã de Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea

Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin

director: Ioan Benga
Colectiv redacþional

Angelica Herac, redactor-ºef
Adela Lungu-Schindler, Nicolae Irimia,

Gheorghe Jurma

Revista apare cu sprijinul Editurii Tim Reºiþa

Ansamblul „Semenicul“ al CJCPCT Caraº-Severin


