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E DITORIAL

Dorită, îndelung așteptată, în fine împlinită în anul de grație 1918, Marea
Unire a consfințit un vechi deziderat; dar voința de a fi împreună nu înseamnă
doar o solidaritate de tip național și, pe acest temei, un ferice destin colectiv. Ea
presupune un proiect național, fiindcă – reamintim – națiunea este un produs al
Istoriei și, totodată, propriul ei produs. Reîntregirea, realizată într-o
conjunctură complicată și în împrejurări favorizante, rămâne o majoră
înfăptuire politică. Iar visul unității statale, asumându-ne bătăliile și jertfele
înaintașilor, capătă o valoare simbolică, proiectată in aeternitas.
Un Proiect de țară presupune, însă, o lungă încordare în efortul construcției
identitare; și, desigur, o continuitate instituțională. Fiindcă provinciile reîntregite
vin la „țara mamă” la date diferite și anunță un proces delicat de asamblare
etnică. Să nu uităm că minoritățile reprezentau, la acel moment astral al Istoriei
noastre, 30 % din populația Țării; că explozia de entuziasm iscată de acel an
miraculos, ivind un stat nou, recuperând mândria națională, umilită lungă
vreme în menghina imperiilor vecine, s-a însoțit cu un șir de decepții, istoricul
Al. Zub vorbind chiar de „impasul reîntregirii”. Harta războiului, cele 14
puncte al președintelui Woodrow Wilson, aprobate de Congresul american
la 18 ianuarie 1918 și, în special, dreptul popoarelor la autodeterminare
au favorizat mărețul act. La Oradea, în casa avocatului Aurel Lazăr, la
12 octombrie se semna Declarația de autodeterminare, prezentată de Al. VaidaVoievod în Parlamentul budapestan la 18 octombrie 1918. Iar la 1 decembrie
cardinalul Iuliu Hossu citea Proclamația de Unire a Transilvaniei cu Regatul
României. Rezoluțiunea Adunării Naționale, acceptată cu entuziasm de cei
1228 delegați, cele cinci fotografii ale lui Samoilă Mârza (fiindcă Arthur Bach,
delegatul oficial, n-a mai venit) stau mărturie peste timp. Dar Marea Unire, ca
fapt istoric, se împlinea ceva mai târziu. La 20 aprilie 1919 trupele generalului
Traian Moșoiu intrau în Oradea, alungând oamenii lui Bela Kun și abia la 3
august 1919, colonelul V. Economu și oștirea română eliberau Timișoara,
instalând noua administrație.
Așadar, „mântuitorul eveniment” cuprindea un șir de înălțătoare
momente și presupunea, pentru propășirea unui neam, cerința de a se acorda
„vieții moderne de stat”, cum cerea Iuliu Maniu, întărind Țara, constituind „un
singur trup când sufletul este unul singur și întreg”. Proiectul național și,
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deopotrivă, cel comunitar cereau, dincolo de entuziasm, inteligență politică, un
regim democratic, guvernare eficientă, spirit sacrificial. Și, nu în ultimul rând,
eforturi de apropiere culturală între provincii, controlând tectonica etnică. Ca
„țară de țări”, cum spunea Iorga, noua Românie avea nevoie de coeziune
națională, eliminând faliile și discrepanțele; „suntem generația din ziua întâi”,
clama Oct. Goga, la Cluj, în 1925 și cele „patru moșteniri disparate” vor lucra
pentru a închega o Țară. Adică, transformând o entitate politică și geografică
într-o entitate morală. Liantul cultural urma a ne proiecta în universalism, ieșind
din parohialismul etnic. Generația lui Eliade vroia un alt „itinerariu spiritual” și
un alt destin, părăsind adamismul cultural. Intram, cu febrilitate, într-un „timp
plin”, abandonând – se spera – găunoșenia verbală, retorica inflamată,
„maimuțăreala obiceielor streine”, după vorba lui Eminescu. Și pentru a nu
rămâne „o înfiripare nestatornică în aerul timpului”, cum spunea Vintilă Horia.
Pendulând între deznădejde și speranță, anii care au urmat n-au împlinit
întrutotul aceste înalte așteptări. Mai mult, în zilele noastre, se vorbește
insistent de abolirea tuturor identităților, precum o face „școala Boia”,
cultivând linia „demitizatoare”. În laboratorul european se clocește soluția
postnațională, citadela națională fiind, chipurile, erodată. Vechiul „dezghin
național” s-a virilizat, impostoriada, prostia și hoția, mitocănia și agresivitatea
s-au lăbărțat, instalând discordia, cu dispreț pentru valorile identitare. O
națiune scindată și un stat disfuncțional, alimentând tendințe centrifugale, plus
hemoragia migraționistă primejduiesc lucrarea vechilor generații. O poetă
acuza recent „depresia de țară” și deplângea acest bellum intraetnic; ne-am
îmbolnăvit de ură și dihonia, întreținută de spirite turmentate și de libertinajul
/ dezmățul mediatic, birjărind limba („cartea noastră de boierie”, cum spunea
Caragiale) sau aroganța Centrului pun în pericol însăși statalitatea. Ca să nu
mai vorbim de vecinii neprieteni, mereu în ofensivă.
Încât România întâmpină Centenarul într-un ceas de cumpănă,
periclitând viitorul. Dar cu speranța că o Românie mai bună este posibilă, că vom
sărbători evenimentul fondator cu decență, coerență și solemnitate. Că vom
apăra specificul național și obsesia identitară (aruncate, după unii, din snobism
și cinism, la coș). În fond, Istoria developează caracterul unui popor. La
Centenarul Reîntregirii avem datoria să trecem acest examen, păstrând
„lucrarea” celor vechi, înălțând-o prin strădania noastră și a celor care ne vor
urma.
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Nu demult, în toamna acestui an jubiliar, am avut onoarea de a
participa la primul Congres Internațional al Culturii Române organizat de
Academia Română – Filiala Timișoara prin Institutul de Studii Banatice ”Titu
Maiorescu”, unde am prezentat studiul O lungime nemăsurată a secolului XX:
de la Națiunile Europei la Europa Națiunilor – Cazul Banatului Istoric”(v. volumul
Unitatea limbii și culturii române. Lucrările prezentate la Congresul
Internațional al Culturii Române,”ediția I, Timișoara, 2018, Editura Academiei
Române și Editura David Press Print, 2018, pp. 46 - 61).
Raportat la acest studiu – la contextul lui imediat, dar și mai larg
împrejmuitor – articolul de față ar putea reprezenta (”semnifica” în
terminologia titlului său) ”cheia de înțeles” – altfel spus, noima lui, întrucât
aceasta (adică noima lui) poate, se cuvine și chiar trebuie să dobândească
semnificativitate numai dacă o atare întreprindere (i. e. studiul – dar și
articolului) îndeplinesc cel puțin două cerințe: mai întâi să fie corect
surprinse condițiile actuale reale ale obiectivului (în cazul nostru –
evenimentului istoric) cercetat și evocat în datele lui esențiale (nu ”exhaustiv”
dar nici ”selectiv”). Iar a doua cerință, prin sensul ei, se juxtapune, ba chiar se
suprapune primei: este perspectiva (nu paseistă, evocatoare, ori chiar cu
accente de grandilocvență – ce par atât de firesc ”adecvate” marelui obiectiv
care este istoric, și eroic și glorios și grandios și el astfel se cuvine să rămână!)
dar în perspectivă prospectivă, de proiect / proiecție viitoare iar nu paseistă.
Or, după opinia noastră, perspectiva trebuincioasă este cea prospectivă, iar
9

aceasta, dacă și când este așa, ea se confundă cu semnificativitatea însăși
relevând noima întregii întreprinderi.
În consens cu cele mai sus arătate, adăugăm aici, adică în articolul (pe
care – intenționăm nu doar prezent, ci și) actual pe lângă cele trei mari și
fundamentale repere în jurul cărora am dispus argumentarea discursului /
demersului cognitiv: 1. Lucian Blaga; 2. Aurel C. Popovici; 3. Immanuel Kant și
pentru ”uzul intern” al acestui articol, dar mai ales pentru consolidarea
epistemică a întregii argumentări contextuale – un al patrulea reper, istoricul
contemporan bănățean – regretatul profesor Valeriu Leu (cf. Almăjul de ieri, de
azi, de mâine, coordonator Păun Ion Otiman), Editura Academiei Române și
Editura Artpress, București, 2017, pp. 932 – 938).
Pentru o bună coerență a argumentării în acest articol vom relua
succint trecerea în revistă a primelor trei repere (adăugându-le unele
precizări noi), poposind mai stăruitor asupra celui de-al patrulea –
importanta contribuție a lui Valeriu leu, publicată în 2007, anul primirii
României în Uniunea Europeană.
1. Lucian Blaga, în această privință ca și etnolog și filosof al culturii,
prin cunoașterea directă descoperă Banatul, scrie și publică în 1926 în revista
”Banatul”, nr. 1 / 1926, pp. 3 – 4 prin care desemnează și definește această
provincie istorică a noastră – Banatul.
Adăugăm aici ca semnificativ fiind faptul că în 1997, așadar după mai
bine de șapte decenii, profesorul Karl Mathias Voght de la Universitatea din
Dresda (Leipzig) într-o conferință la Universitatea de Vest din Timișoara,
pornind de la cartea lui Johann Jakob Ehrker, Banatul de la origini până acum
(1774), Banatul nostru – argumenta conferențiarul dispune de cea mai densă
infrastructură culturală din întreaga zonă sud - estică a Europei Centrale. Or, este
știut faptul că profesorul Voght e inițiatorul și înfăptuitorul Proiectului
paneuropean al infrastructurii culturale a cărui deschidere se întinde – după
căderea Cortinei de Fier - de la Salamanca până la Tallin și Vilnius. Dar care
este interconexiunea definirea lui Blaga din 1926 a Banatului ca ”Barocul
etnografiei românești” și opțiunea lui Voght pentru a pune Timișoara alături
de anumite orașe europene pe harta infrastructurii culturale europene?
(Notăm, între paranteze, două amănunte semnificative: opțiunea lui făcută
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explicit în conferință n-a mers spre București, Cluj sau Iași, în situația în care
Voght este deținătorul și al unui doctorat în arhitectură. Or, iarăși știm de la
Mircea Eliade că barocul european însuși a apărut acolo unde densitatea ideilor
și formelor arhitectonice / arhitecturale ajunsese la un maxim istoric al
Europei Occidentale postrenascentiste), Așadar noimă, în acest caz, are
atributul coerenței ideilor și argumentelor care devine congruentă.
2 și 3 Aurel C. Popovici și Immanuel Kant
Aurel C. Popovici a fost denumit de Lucia Blaga în contextul și-n epoca
”descoperirii Banatului prin români”, adică în primul deceniu al României
Mari: ”europeanul bănățean”.
În sinteză, motivul pentru care i-am luat ca repere epistemice în tema
noastră pe cei doi transpare cu îndestulătoare limpezime – sperăm – prin
simpla (poate că deloc simpla) alăturarea principalei opere a lui Aurel C.
Popovici cu cea mai ”netipică” operă a lui Kant. Transcriem mai jos cele
două titluri (complete) în traducere românească: Aurel C. Popovici, Stat și
națiune. Statele Unite ale Austriei Mari. Studii politice în vederea rezolvării
problemei naționale și a crizei constituționale în Austro – Ungaria, (originalul,
Leipzig, 1906, varianta românească, 1939, București în traducerea lui Petre
Pandrea); Immanuel Kant, Opere. Spre pacea eternă. Un proiect filosofic.
Înștiințare asupra încheierii apropiate a unui tratat în vederea păcii eterne în
filozofie. Încercare asupra unor considerații privind optimismul (originalul
publicat în 1795, varianta în traducerea românească de Rodica Croitoru,
ediția a II-a, 2008).
Adăugăm aici și acum doar atât, în legătură cu sublinierea identității
lui Petre Pandrea ca traducător al operei lui A. C. Popovici: Oare după 33 de
ani de la apariția editorială a monumentalei cărți Stat și națiune (. . .) – 1906,
Petre Pandrea, el însuși germanist, să nu fi observat ceea ce noi – e adevărat,
după mai multe decenii, am putut totuși observa: Tema – aceeași la Kant și A.
C. Popovici – are și cam aceeași formă în cele două tratate ale celor doi, și iarăși
același scop și același mesaj. Noima este ocultarea din cecitate ideologică partizană
a traducătorului Petre Pandrea. Și fiind doar o noimă, ea nu trebuie
demonstrată iar transparențele sunt îndestulătoare.
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4. Ne aplecăm, în încheiere, asupra celui de-al patrulea reper spunându-i
(la modul ipotezei de lucru noimă: el este compensatoriu (pentru perspectiva și
atitudinea panseistă) și recuperator pentru cea prospectivă îndreptată,
metodologic și teleologic, spre viitor – adică privitoare la semnificativitate.
Regretatul profesor Valeriu Leu ni se alătură de facto (chiar dacă post mortem) – cel puțin în această privință suntem siguri – drept care această
alăturare va fi semnificată prin semnificativitatea în sine a citatelor extrase
din fragmentele selectate (paginile menționate mai sus, din volumul Almăjul
de ieri, de azi și de mâine): ”(…) un statut cu totul aparte. Nu se vor restitui
constituționalitatea medievală opusă reformismului anunțat de noul veac al
XVIII-lea, ci se va constitui ”o nouă țară” (care avea să includă Banatul istoric
– n. n. I. V. Boldureanu) care să nu aibă nimic în comun cu comitatele
ungurești (s. a.), ci o existență aparte (. .). Misiunea strategică a determinat
”proiectul bănățean” (s. a.) inițiat prin acordarea potrivit unor memorii (. . . )
trimise împăratului – statutul de ”Țară de Coroană” (s. n. I. V. B.) acestei
provincii – Banatul – coordonate în toate direct de la Viena (s. a.) [. . . ].
Aceste două lucruri vor dirija construcția bănățeană pe parcursul veacului
al XVIII-lea conform unui proiect trasat după principii iluministe”. (s.a.)
(pp. 932 - 933).
”Pe de altă parte, acțiunea habsburgică, parte din uriașa mișcare care a
dus la redimensionarea continentală, trecerea de la Mica la Marea Europă, a
răspuns unui orizont de așteptare al popoarelor din Sud – Est. ” (Ibid.)
”În caz de război, erau trimiși pe front [soldații – țărani ai
Regimentelor Grănicerești – n.n. I. V. B.]. Efectivele celor două regimente
grănicerești bănățene, unul majoritar român, altul sârbo – româno – german,
în caz de mobilizare se ridica la 12. 000 – 14. 000 de ofițeri și soldați. Cu
excepția campaniei napoleoniene din Rusia 1812, aceste unități au luat parte
la toate campaniile imperiului până în 1812, când au fost desființate”. (p. 935)
Țara aceasta nouă se construia împreună [de către autohtonii ”Națiunii ilire”
- români (bănățeni) și sârbi / iugoslavi (bănățeni), precum și valurile de
imigranți în colonizări voluntare, făptuite și organizate, coordonate și
comandate – acestea, mai ales cele din urmă – exclusiv pe timp de pace. – n.n. I.
V. B.]". (ibid).
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”O populație înnoită [mereu formată în număr mai mic dar nu lipsit de
importanță de italieni, francezi, spanioli, bulgari și chiar români din regiunea
învecinată a Olteniei – n.n. I. V. B.]suprapusă peste cei localnici (. . .) [a dus
treptat, comunitar la] convingerea că Banatul modern a fost construit
împreună de toate populațiile sale. Există și astăzi (. . .) în cazul tuturor
etnicilor Banatului o mândrie exprimată fără reținere pentru performanțele
de civilizație și bunăstare (. . . ) un orgoliu dădător și el de identitate
[dar și] de solidaritate provincială transetnică, transconfesională și
transculturală. ” (s.a.) (p. 978).
În contextul desemnat și determinat de primele patru repere, putem
conchide că semnificativitatea jubiliară a Centenarului istoric nu poate fi
împlinită fără cuprinderea adevăratei semnificații a Banatului - așa cum s-a
întâmplat de-altfel și în adevărul istoric, dar ale cărui ”reprezentativități” au
fost jucate în oglinzi iluzorii, așa cum am arătat în studiul nostru iar în
sinteză în acest articol. Așadar: Semnificația necunoscută a acestor exemple –
în concluzie – este – cu alte cuvinte, cea necesară nu doar pentru a întregi
semnificativitatea unui Centenar istoric, dar și cu adevărat jubiliar, prin a-l
așeza în perspectiva prospectivă a semnificativității, adică aceea opusă (nu
contrară) perspectivei paseiste, cea mereu reprezentativă pentru și la
întoarcerea în trecut.
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La început a fost ideea. Ideea unui popor român unit. O idee construită
pe o temelie solidă, statornică, sudată de mii de ani de tradiții și obiceiuri, de
un grai comun, de o credință creștin-ortodoxă bine împământenită, de
idealuri și valori de nestrămutat.
Ideea unirii într-un singur stat, a apărut acum 2000 de ani, când, sub
conducerea lui Burebista, liderul geto-dacilor, vechea populație locuitoare a
acestui spațiu, a format primului stat care se întindea pe toată suprafața
României de astăzi. Unirea din timpul regelui geto-dac a constituit o
moștenire simbolică la care s-au raportat și la care au visat mai toți liderii
care s-au perindat la conducerea diferitelor provincii românești.
Ideea s-a transformat în dorință. Dorința de a înfăptui un neam în care
fiecare locuitor al spațiului Carpato-Danubiano-Pontic să poarte, cu mândrie,
numele de român, indiferent de pe ce parte a Carpaților se afla. George
Vâlsan, etnograf român și savant de reputație mondială, afirma în 1915, că
rolul Carpaților este să unească frații de pe o parte și cealaltă a lor, fiind
„coloana vertebrală a pământului românesc”. Prin rădăcina lui daco-romană,
înfiptă de milenii într-un relief compact și armonios, poporul român a purtat
în conștiința lui identitară dorința de a se uni într-un singur neam.
Dorința s-a transformat în voință. Nimeni nu poate ignora voința
unui popor. Înfruntând vitregia unei istorii viforâte, poporul român,
despărțit brutal în provincii supuse diverselor stăpâniri străine, s-a simțit
încă de la începuturi unitar.
14

La peste 1500 de ani distanță față de înfăptuirea regelui Burebista, are loc
punerea în practică a visului milenar: reîntregirea Regatului Dacic. Prin
strălucite campanii militare și eforturi diplomatice, Mihai Viteazu reușește în
1600 să fie domn al Țârii Românești, al Ardealului și Moldovei. Reușita
domnitorului, deși doar efemeră, a menținut viu idealul locuitorilor autohtoni
ai acestui spațiu, și anume formarea unui stat unic sub un singur conducător.
O „spirală” a istoriei care a condus spre îndeplinirea idealului românesc
a fost perioada anilor 1859-1913, când se alipesc statului român, Muntenia,
Moldova și partea de sud a Dobrogei. Această „spirală” istorică se încheie cu
apogeul atins de mișcarea de independență și integritate teritorială în anul
1918 când se realizează Marea Unire, reîntregirea teritorială și de neam.
Această mare și remarcabilă realizare a românilor, a fost așezată pe
pilonii temeinici ai efortului milenar de întrepătrundere a colectivității
naționale cu vatra strămoșească.
Petre P. Panaitescu, istoricul și filologul român, afirma într-una din
lucrările sale astfel: „Un remarcabil exemplu de transformare a pământului
15

în țară nouă îl înfățișează istoria românilor. România este creația istorică a
poporului românesc...”
Când discutăm de idealul unei națiuni, este imperativ să luăm în
considerare două elemente definitorii: cultura națională și conștiința
națională. Acestea sunt două trăsături, de maximă relevanță pentru definirea
unui neam. Este imposibilă existența unei națiuni de sine stătătoare, fără
acești piloni la „fundația” acesteia.
Cultura națională este trăsătura prin care se identifică și își recunoaște
apartenența un popor, își afirmă ființa sa proprie, personalitatea, gradul de
civilizație și de progres.
Conștiința națională nu este altceva decât legătura activă a omului cu
națiunea sa. Fără ea națiunea este moartă și nu poate accede la o viață de sine
stătătoare, la crearea propriei civilizații și culturi, la manifestarea identității.
Este greu să presupunem că ar putea exista un popor în care oamenii vorbesc
aceeași limbă, sunt legați prin obiceiuri și tradiții specifice, dar nu știu care le
este apartenența lor etnică, nu își cunosc religia, nu au conștiința necesității
manifestării unității naționale.
Joseph Ernest Renan, filozoful francez, caracterizează, în urmă cu un
secol, cele două trăsături:
„O națiune este un suflet, un principiu spiritual. Unul este în trecut,
celălalt este în prezent. Unul este posedarea în comun a unei bogate moșteniri de
amintiri, celălalt este consimțământul actual, dorința de a trăi împreună, voința
de a continua valorificarea moștenirii primite....existența unei națiuni este un
plebiscit de fiecare zi, după cum existența individului este o afirmare perpetuă a
vieții... ”.

Marea Unire din 1918 este astfel, actul legitim al unei voințe unanime,
exemplificând o lăuntrică năzuință, adică aceea conștiință de veacuri a
unității de neam, limbă, teritoriu, tradiții, aspirații.
Acest eveniment definitoriu pentru poporul român, ne obligă să
păstrăm în interiorul ființei noastre evenimentele petrecute acum 100 de ani,
când poporul român își sărbătorea împlinirea unui vis milenar. Este vital să
omagiem acțiunile si dăruirea generației ce a făcut posibilă această reîntregire
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a neamului. În acest sens, sunt elocvente, cuvintele rostite de Vasile Goldiș în
aceea zi importantă pentru neamul românesc:
„Națiunile trebuiesc eliberate. Între aceste națiuni se află și națiunea
română din Ungaria, Banat, Transilvania. Dreptul națiunii române de a fi
eliberată îl recunoaște lumea întreagă, îl recunosc acum și dușmanii noștri de
veacuri. Dar odată scăpată din robie, ea aleargă în brațele dulcei sale mame. Nimic
mai firesc în lumea aceasta. Libertatea acestei națiuni înseamnă: Unirea ei cu Țara
Românească”.

La mulți ani România!
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La un secol de la săvârşirea actului fundamental al desăvârşitei uniri,
istoricii ajung să recunoască, precum regretatul Florin Constantiniu, faptul că
„Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei
româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera
nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a
întregii naţiuni române, realizată printr-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile
conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici pentru a-l
călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă”.

Fruntași politici călăuzitori ai Marii Uniri, martori și participanți activ
la evenimentele desfășurate în Banat în preajma zilei de 1 decembrie 1918 au
fost mulți, dar personajele acestui articol sunt doi reprezentanți de seamă al
acestui fundamental eveniment al istoriei României și anume episcopul de
atunci al Eparhiei Caransebeșului dr. Miron Elie Cristea și căpitanul în rezervă
de atunci dr. Aurel Cosma Senior. Am prezentat cele două personalități cu
funcțiile pe care le-au avut în toamna anului 1918, urmând să le prezint
biografia și legătura strânsă de prietenie ce exista între cei doi reprezentanți
activi din Banat ai Marii Uniri.
Consider necesar să prezint o introducere biografică din viața și
activitatea a celor doi prieteni până la marele eveniment al Marii Uniri.
Personalitate incontestabilă, distinsul erudit Elie Miron Cristea, a
văzut lumina zilei la 18 iulie 1868, în casa părintească din comuna Topliţa18

Română, judeţul Harghita, aflată pe valea Mureşului. Născut într-o familie
de ţărani, tatăl său, George Cristea era originar din comuna Potoc, judeţul
Mureş, iar mama sa, Domniţa, născută Coman, provenea din comuna Galaţi,
judeţul Năsăud. Pe linie maternă se înrudea cu Înalt Prea Sfinţia Sa dr.
Nicolae Bălan, fost mitropolit al Ardealului şi Iulia Felix Dan, soţia
scriitorului Bogdan Petriceicu Haşdeu1.
De la şcoala confesională din Topliţa Română, la vârsta de nouă ani, Ilie
Cristea este înscris în clasa a III-a la şcoala primară săsească din Bistriţa
Năsăudului. Aici şi-a continuat şi studiile medii, la liceul românesc din
localitate. Pe lângă acestea, este nevoit să înveţe o limbă pe care nu o mai
auzise, limba maghiară, şi să îndure dispreţul şi batjocura celor din jur care-l
priveau şi considerau un „sălbatic”. Aceste greutăţi au durat timp de şase ani,
adică până la terminarea claselor gimnaziale, în 1883, când obţine calificativul
„clasa I cu eminenţă”. La 15 ani îl roagă pe tatăl său să-l înscrie în clasa a V-a la
liceul românesc din Năsăud. Ca urmare a conştiinciozităţii dovedite la şcoală,
în ultima clasă liceală, este ales preşedinte al societăţii literare studenţeşti
„Virtus Romana Rediviva”, societate condusă până în momentul alegerii lui
Ilie Cristea, de către viitorul mare poet George Coșbuc2.
La 22 iunie 1887, îşi ia examenul de bacalaureat, fiind singurul care a
obţinut calificativul de „maturo-eximio modo”, vădindu-şi neta superioritate
în raport cu colegii săi. Imediat după terminarea liceului, în 1887, se înscrie la
Seminarul Teologic Mitropolitan din Sibiu, unde renunţă la costumul
ţărănesc pe care îl purtase tot timpul în liceu, înlocuindu-l cu „portul
domnesc”. În scurt timp s-a impus ca un element cu reale calităţi, astfel
devenind, în 1889, preşedintele Societăţii de lectură „Andrei Şaguna”.
În anul 1890 obţine licenţa în teologie, după care adresează o cerere
Consistoriului din Sibiu, solicitând un post în învăţământ pe care îl obţine,
fiind încadrat ca învăţător la Şcoala primară din Orăştie, în anul şcolar 18901891. Aici îndeplineşte în acelaşi timp şi funcţia de director al şcolii. Tânărul

Maria Roşca, Pios omagiu, cuvânt introductiv la vol. „Mihai Eminescu, luceafărul poeziei
româneşti”, lucrarea de doctorat a tânărului Elie Cristea, Ed. Ginta Latină, Bucureşti, 1997,
p. 6
2 Ilie Şandru, Valentin Borda, „Patriarhul Miron Cristea”, Casa de editură Petru Maior,
Târgu-Mureş, 1998, p. 27
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învăţător Cristea publică în ziarul „Telegraful Român” un articol cu titlul:
Învierea morţilor, în care autorul dă dovadă că stăpâneşte cunoştinţe temeinice
de teologie şi filosofie3.
Tânărul Ilie Cristea nu se mulţumeşte cu atât şi, avid de învăţătură, în
1891, în luna octombrie, devine student al Facultăţii de Litere şi Filosofie din
cadrul Universităţii din Budapesta, fiind trimis de Miron Romanul,
mitropolitul Sibiului, la recomandarea profesorului său de pedagogie de la
Seminarul andreian din Sibiu, Ioan Popescu.
Studentul Cristea devine, în 1893, preşedintele comitetului ales de
Junimea academică română din Budapesta4. Anii petrecuţi la Budapesta au
fost, nu numai ani de intens studiu şi de formare intelectuală, ci şi de
afirmare deplină a personalităţii lui de luptător pentru cauza naţională5.
La finele studiilor de la Budapesta, pentru obţinerea diplomei de
doctor în filologie modernă, la 18 mai 1895, susţine teza de doctorat cu titlul:
„Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu”, un studiu biografic complet dedicat
marelui nostru poet naţional. Teza fiind prezentată în faţa unei comisii
ungureşti, este lesne de înţeles că tânărul Cristea nu a putut vorbi în studiul
său despre patriotismul şi naţionalismul ce se remarcă în întreaga operă
eminesciană6.
Reîntors la Sibiu, lui Elie Cristea îi este încredinţat postul de secretar
consistorial de către mitropolitul Miron Romanul, la 1 iulie 1895. Abia după
şapte luni de provizorat, a fost ales şi întărit definitiv în acest oficiu, pe care
l-a ocupat până în 30 iunie 1902. Pe lângă responsabilităţile secretariale a
avut şi sarcina de a se ocupa atât de problemele bisericeşti, cât şi de cele
financiare. Între anii 1898-1900 a fost preşedinte al ziarului „Telegraful
român”, publicând numeroase articole în domeniul bisericesc şi cultural, prin
acestea sprijinind instituţiile şi societăţile culturale.
După ce, în 1901, este ridicat în treapta de arhidiacon, în acelaşi an, în
23 iunie, a fost uns întru monah de către arhimandritul Augustin Hamzea,

Maria Roşca, op. cit., p. 7
Ibidem, p. 9
5 Ilie Şandru, op. cit. p. 38.
6 Ion Rusu Abrudeanu, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea, Înalt
Regent, Omul şi faptele, Bucureşti, 1929, p. 67
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stareţul mănăstirii Hodoş-Bodrog de lângă Arad, primind numele de Miron,
ca şi al mitropolitului care l-a promovat.
Datorită sprijinului moral şi material acordat unor organizaţii sociale şi
culturale, monahul Miron, devine, începând cu anul 1905, directorul
„Despărţământului Astrei” şi preşedintele „Reuniunii române de muzică” din
Sibiu. În ziua de Rusalii a anului 1908, mitropolitul Ardealului, Ioan Meţianu
l-a hirotesit protosinghel arhiepiscopesc.
La Caransebeş a fost ales episcop la 4 decembrie 1909 în sinodul ce s-a
convocat cu acest scop. În urma alegerilor au rezultat: 31 de voturi pentru
protosincelul Dr. Elie Miron Cristea, asesor consistorial în Sibiu, 24 de voturi
pentru protosincelul Dr. Iosif I. Olariu, 3 abţineri7.
La Caransebeş, episcopul Miron Cristea a desfăşurat o amplă şi
energică activitate de promovare a culturii naţionale, mai ales în rândul
românilor bănăţeni; prin aceasta a căutat să răspundă tuturor problemelor
ivite în cuprinsul eparhiei, acţionând cu un spirit viu, plin de iniţiativă, dând
dovadă de un foarte bun simţ organizatoric8.
Organul de presă al eparhiei Caransebeşului, „Foaia Diecezană”, va
sprijini activitatea episcopului şi în rezolvarea problemelor şcolare: stabilirea
salariilor învăţătorilor, procurarea rechizitelor şcolare, diversificarea obiectelor
de studiu, aprobarea noilor manuale şcolare, înfiinţarea bibliotecilor parohiale.9
Situaţia legilor şcolare nu era deloc favorabilă desfăşurării optime a procesului
de învăţământ în limba română din cauza draconicelor legiuiri apponyiene. Mai
mult, după intrarea României în război de partea Antantei, s-au luat măsuri
drastice împotriva instituţiilor româneşti, episcopul Miron Cristea şi-a văzut
ameninţate principalele unităţi de învăţământ: institutul pedagogic şi şcolile
confesionale.
O primă grijă a noului episcop a fost îndreptată spre pepiniera
culturală a eparhiei. Este vorba de seminarul episcopesc şi institutul teologic,
motiv pentru care a socotit că înălţarea unei construcţii pentru seminar este
cea mai mare şi mai arzătoare trebuinţă a eparhiei. Fondurile necesare nu se
Nicolae Corneanu, Monografia Eparhiei Caransebeş, Caransebeş, 1940, p. 44-47.
Ioan Mâţu, Marciana Corici, Mironică Corici, Foaia Diecezană – Caransebeş (1886-1918)
Aspecte socio-culturale, Ed. Helicon, Timişoara, 1999, p. 130.
9 Arhiva Episcopiei Caransebeş, - III-506/1910.
7
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puteau obţine decât printr-o colectă publică, el fiind întâiul donator cu suma
de 5000 de coroane10; pentru aceasta putem, pe drept cuvânt, să-l considerăm
pe cărturarul episcop ctitorul acestui edificiu măreţ care, din păcate, din
cauza izbucnirii primului război mondial, nu s-a putut înălţa decât după
încheierea conflagraţiei, în timpul episcopului Dr. Vasile Lăzărescu.
Aceasta a fost o prezentare succintă a activității episcopului Miron
Cristea până în preajma Marii Uniri la care se poate adăuga, vizitele canonice
și sfințirile de biserici din cadrul eparhiei, de asemenea la toate şedinţele
sinoadelor eparhiale, Episcopul Miron, în calitate de preşedinte, va lua în
dezbatere o serie de probleme ale eparhiei, de ordin economic, socialumanitar, politic, cultural.
Dr. Aurel Cosma Senior s-a născut în satul bănăţean Beregsăul Mare la
13/26 septembrie 1867. Conform tradiţiei păstrate în familie, strămoşii
Cosmeştilor erau din viţa lui „Bârsan”, oieri veniţi din Ţara Bârsei şi la rândul
lor de origine din Moldova. Tatăl, Damaschin Cosma, era învăţător la
Beregsău, iar mama sa, Maria Panaiot, era înrudită cu Mocioneştii şi Vukovicii
şi se trăgea dintr-o străveche familie de români macedoneni stabiliţi în Banat.
Studiile primare le-a început în 1873 la şcoala din Topolovăţ, sub
îndrumarea tatălui său, învăţător acolo. Dar pentru a se înscrie mai departe la
liceu, legea spunea că trebuia să absolvească şcoala maghiară şi din acest
motiv s-a mutat la şcoala comunală din cartierul timişorean Fabric. Apoi a
trebuit să penduleze între şcolile de la Recaş, Timişoara sau să fie pregătit
acasă, datorită taxelor mari. A terminat clasa a IV-a la Timişoara sub
îndrumarea învăţătorilor Främer Frigyes şi Traian Lungu. După ce a terminat
şcoala primară s-a înscris la Liceul Piarist din Timişoara, sprijinit financiar de
asociaţia „Alumneu” a fruntaşilor bănăţeni Meletie Drăghici, Emanuil
Ungureanu şi Pavel Rotariu şi destinată elevilor români nevoiaşi. Elev
eminent, el obţine diploma de bacalaureat în 1888 apoi se îndreaptă către
Facultatea de drept de la Debrecin, beneficiind din nou de o bursă, de această
dată din partea „Fundaţiei Gojdu”. Urmează studiile juridice şi pe tot
parcursul studiilor dă meditaţii şi ţine ore de religie şi literatură română
pentru elevii români ortodocşi. Între 1890-1891 şi-a întrerupt studiile pentru a

10

Foaia Diecezană., XXVI, 1911, nr. 10, p. 2.
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efectua stagiul militar la Sibiu şi Timişoara, dar după terminarea armatei
continuă facultatea la Budapesta.
Concomitent cu studiile, la Budapesta Aurel Cosma are parte de o
slujbă pe un post în registratura unei circumscripţii de poliţie. În această
perioadă, Aurel Cosma intră în mişcarea de emancipare naţională a
românilor ardeleni, bucovineni şi bănăţeni. Ia parte la acţiunile societăţii
academice „Petru Maior” şi se remarcă atunci când prezintă societăţii un
studiu pe marginea cronicii medievale maghiare a lui Anonymous, prin care
combate tezele imigraţioniste ale istoriografiei maghiare şi susţine drepturile
istorice ale românilor.
În 1891 elita românească din universităţile austro-ungare publică
documentul „Cestiunea română din Transilvania şi Ungaria”, o replică la
„Memoriul”

studenţilor

români

privitor

la

situaţia

românilor

din

Transilvania şi Ungaria. Documentul pune în criză autorităţile maghiare, care
confiscă orice exemplar găsit. Dar Aurel Cosma, de la postul său din
interiorul poliţiei budapestene, fiind şi mai puţin bănuit din această cauză,
depozitează la el acasă exemplarele manifestului şi se ocupă de răspândirea
lor şi zădărniceşte, din interior, acţiunile de căutare ale poliţiei maghiare.
Datorită lui memoriul continuă să se răspândească, spre disperarea
autorităţilor. Prestigiul lui Cosma în rândul românilor creşte exponenţial şi
este imediat ales printre reprezentanţii studenţilor români din capitala
Ungariei, cu scopul de a întreprinde diverse acţiuni culturale dar şi politice.
În anul 1893 Aurel Cosma termină cu succes studiile universitare, iar anul
următor obţine şi doctoratul în drept la universitatea budapestană.
După terminarea studiilor, influenţat şi de insistenţele părinţilor, se
reîntoarce în locurile natale. Se stabileşte la Timişoara şi se angajează ca
stagiar în birourile de avocatură ale fruntaşilor bănăţeni Emanuil Ungureanu
şi Pavel Rotariu. În acelaşi an el se căsătoreşte cu Lucia Minodora Cosma,
fiica directorului de bancă Partenie Cosma, pe care o cunoscuse în perioada
stagiului militar la Sibiu. În 1896 a luat examenul de avocat şi a deschis un
birou propriu de avocatură. Cu toate că era încă tânăr, a devenit treptat o
personalitate cunoscută şi deosebit de respectată în Timişoara.
În aceste condiţii favorabile, Aurel Cosma are posibilitatea să
intensifice activitatea pentru emanciparea românilor pe care o începuse în
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perioada studenţiei. În anul 1896 el participă mai întâi la extinderea Astrei în
Banat, pe care o va susţine moral şi material în continuare. Şi tot în acelaşi an
i se propune candidatura la mandatul de deputat, pe care o refuză, din
solidaritate cu politica pasivistă adoptată de Partidul Naţional Român. În
plus, prin activitatea juridică, sprijină pe ţăranii din zonă şi în calitate de
avocat al băncii „Timişeana” îi ajută să cumpere proprietăţi agricole. Este ales
deputat sinodal, reprezentant al reuniunilor culturale, vicepreşedinte al
corului român şi în general este implicat în toată viaţa culturală a românilor
bănăţeni. Locuinţa sa devine un adevărat loc de întâlnire.
În anul 1902 este ales preşedinte al organizaţiei Partidului Naţional
Român din comitatul Timiş. Se implică tot mai mult în politică iar după 1905,
când consiliul naţional decide renunţarea la pasivism şi adoptarea
activismului, el intră în organul de conducere al partidului şi este propus
candidat în cercul electoral Ocna Sibiului. Dar candidatura sa se loveşte de
piedicile şi falsurile administraţiei, care îl împiedică să obţină mandatul de
deputat. Dar la scurt timp parlamentul este dizolvat şi au loc noi alegeri. De
această dată candidează în districtul Făget, zonă compact românească. Suferă
un nou eşec în detrimentul candidatului Hajdu, susţinut pe toate căile de
autorităţi.
În primul război mondial, este mobilizat şi trimis pe front la Cracovia,
cu toate că avea aproape 50 de ani. În 1917 se reîntoarce la Timişoara în baza
unui ordin care permite soldaţilor trecuţi de 50 de ani să se reîntoarcă în
localitatea de domiciliu. În baza pregătirii sale militare anterioare, Aurel
Cosma preia comanda lagărului de prizonieri din Timişoara, unde găseşte
foarte mulţi prizonieri români pe care încearcă să-i ajute pe toate căile11.
În toamna anului 1918 în Banat numărul acţiunilor protestatare
organizate în localităţile urbane s-a înmulţit, pe fondul unei atmosfere tot
mai tensionate. La 6 şi 20 octombrie, la Timişoara au avut loc demonstraţii
pentru încheierea ostilităţilor militare.
Dr. Otto Roth, membru în conducerea Partidului Social Democrat din
Ungaria şi adversar al unirii Banatului cu România, împreună cu locotenentcolonelul Albert Bartha, şeful Statului Major al Comandamentului Militar
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Timişoara, au participat la Budapesta la întrunirea liderilor politici maghiari.
Întorşi la Timişoara, au avut convorbiri, în seara de 30 octombrie, cu fruntaşii
maghiari locali şi au decis ca la adunarea populară din ziua următoare, care
încheia demonstraţia de stradă, să proclame „Republica Autonomă Bănăţeană”
şi să înfiinţeze „Sfatul Poporului din Banat”, subordonat guvernului din
Budapesta. Acest Sfat al Poporului îi excludea însă pe români.
Republica ar fi urmat să fie de fapt un organism autonom în cadrul
Ungariei, cu un comisar civil şi unul militar. Lider avea să fie dr. Otto Roth,
iar comandant al armatei Albert Bartha. La adunarea din 31 octombrie, dr.
Otto Roth a proclamat Republica Bănăţeană şi a declarat că va rămâne ataşat
noului guvern maghiar. Manevra cercurilor legate de Budapesta nu era deloc
agreată de români, pentru că era o clară încercare de a împiedica unirea
Banatului cu Regatul Român şi de menţinere a stăpânirii maghiare.
Aurel Cosma, liderul românilor din Banat, a răspuns deciziilor lui Otto
Roth astfel: "Noi, românii, nu putem primi propunerea domnului Otto Roth.
Aspiraţiile neamului nostru ne îndeamnă să urmăm altă cale. Vom constitui
Consiliul nostru naţional." Fruntaşii românilor au părăsit consfătuirea şi, într-o
întrunire separată, au alcătuit Consiliul Militar Naţional Român, având ca
preşedinte pe dr. Aurel Cosma12.
Astfel intră pe scena istoriei Marii Uniri dr. Aurel Cosma Senior, iar în
zilele următoare ia legătura cu Consiliul Național Român de la Arad pentru
ordonarea acțiunilor conduse și dirijate de acest organism suprem al
românilor din Transilvania și Banat. În mijlocul unei atmosfere de haos şi
fărădelegi, caută să aducă ordinea şi se apropie de Consiliul Naţional Român
Central constituit la Arad. Dar acţiunile sale sunt anulate temporar de
prevederile Convenţiei de armistiţiu din 13 noiembrie, care atribuia Banatul
controlului militar sârbesc. În calitate de reprezentant al românilor bănăţeni,
el îi primeşte ca pe aliaţi pe sârbii care preiau controlul Timişoarei în 17
noiembrie. Dar tot acum au loc pregătirile pentru Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia şi lucrurile se înrăutăţesc sub administraţia sârbească. Aurel
Cosma este desemnat preşedinte al delegaţiei românilor bănăţeni şi face

http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2011_06_04_archive.html, accesat în 30
octombrie 2018
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parte din Marele Sfat Naţional care decretează la 1 decembrie unirea
Transilvaniei, Banatului şi Crişanei cu România. Cu toate acestea unirea
efectivă a Banatului cu România se va face mai greu, datorită ocupaţiei
sârbeşti13.
În ceea ce privește poziția episcopului Elie Miron Cristea aflăm că la
data de 26 octombrie 1918, are loc la Caransebeș ședința de constituire a
Consiliului Național Român local, al cărui inițiator a fost ierarhul Cristea.
Acesta a îndemnat participanții la ședință să recunoască autoritatea CNR ca
organ reprezentativ pentru toți românii din Transilvania și a emis o Circulară,
în aceeași zi, către credincioșii eparhiei sale, în care arăta majora importanță a
principiului naționalităților (proclamat de președintele Wilson) în lupta de
eliberare a popoarelor asuprite, de sub jugul Imperiului austro-ungar:
„Astăzi, toată lumea recunoaște fiecărui popor dreptul de a dispune asupra
sa. În consecința acestui principiu fundamental pentru viitoarea dezvoltare a
poporului nostru, Comitetul Partidului Național Român, ales la marea conferință
națională, este recunoscut din partea tuturor factorilor competenți drept
conducătorul și reprezentantul legal al neamului nostru (…). El este în aceste
timpuri de prefacere cea mai înaltă autoritate națională a poporului român care și
în munca din viitor imploră mereu ajutorul lui Dumnezeu”14.

Mai trebuie remarcată și inițiativa lui Miron Cristea, din 8 noiembrie
1918, de a nu mai pomeni la Sfânta Liturghie pe Împăratul Austriei și în locul
său, preoțimea să pomenească și să se roage pentru «Înalta noastră stăpânire
națională» și pentru «Marele Sfat al Națiunii Române»15.
Am urmărit în paralel viața și activitatea celor două figuri
reprezentative ale Banatului, în continuare vom dezvălui relația de sinceră
prietenie a acestora.
Dr. Aurel Cosma a fost un prieten din tinereţe şi coleg de universitate
la Budapesta cu Miron Cristea, continuând să activeze şi să colaboreze
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Aurel_Cosma, accesat 29 octombrie 2018
Ilie Șandru, Valentin Borda și alți colaboratori (Dorel Marc, Ioan Lăcătușu), Un nume
pentru istorie- Patriarhul Elie Miron Cristea, Casa de Editură Petru Maior, Târgu-Mureș,
1998, carte tipărită sub egida Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, pp. 107-109
15 Ibidem, p. 109
13
14
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împreună cu ceilalţi fruntaşi ai poporului român din Transilvania la diversele
manifestări şi lupte ale neamului românesc pentru apărarea şi promovarea
drepturilor sale naţionale. S-a căsătorit în anul 1894 cu Lucia Cosma, fiica cea
mai mare a lui Partenie Cosma din Sibiu, cunoscutul şi eminentul luptător şi
exponent al partidului naţional român din Transilvania, deputat român în
parlamentul maghiar de la Budapesta. A fost o coincidenţă acelaşi nume de
”Cosma”, pe care îl avea Dr. Aurel Cosma şi soţia sa Lucia Cosma din Sibiu,
o femeie foarte cultă şi excelentă cântăreaţă, supranumită ,,privighetoarea
Ardealului”.
Lucia Cosma se născuse la 13 septembrie 1875 la Beiuş, unde tatal ei
Partenie Cosma era pe atunci avocat originar din Bihor. Partenie Cosma s-a
stabilit apoi în Sibiu, fiind căsătorit cu Maria Coman, nepoata de frate a
mitropolitului Miron Romanul din Sibiu. Tânărul călugăr Dr. Miron Cristea,
patriarhul de mai târziu, a ajuns protosinghel şi consilier mitropolitan la
Sibiu. Aici a continuat legătura de prietenie între Dr. Miron Cristea şi fostul
său coleg de studii Dr. Aurel Cosma, avocat în Timişoara, mai ales că Miron
Cristea devenise, un om de înaltă cultură, fiind foarte apreciat atât de
mitropolitul său, cât şi de familia lui Partenie Cosma, din care făcea parte şi
Dr. Aurel Cosma de la Timişoara.
La expoziţia universală din 1906 de la Bucureşti a luat parte şi familia
lui Partenie Cosma din Sibiu, însotită de protosinghelul Dr. Miron Cristea,
făcând toată călătoria împreună. Atunci s-a consolidat şi mai mult amiciţia
între Miron Cristea şi Aurel Cosma, între cei doi prieteni din tinereţe. Din
familia lui Partenie Cosma făcea parte în această călătorie la Bucureşti pe
lângă soţia sa Maria Cosma (născută Roman) şi fiicele sale cu ginerii,
anume: Dr. Aurel Cosma cu soţia sa Lucia, precum şi cea mai mică fiica
Hortensia Cosma, pe atunci logodită cu poetul Octavian Goga din
Răşinari, căsătoriţi imediat dupa aceea. Hortensia Cosma a fost deci prima
soţie a lui Octavian Goga până în primii ani după Unire. Căsătoria lor a
durat mai bine de 15 ani. Dr Aurel Cosma din Timişoara a fost cumnat cu
poetul Octavian Goga. Amândoi au devenit ulterior miniştri în guvernul
român din Bucureşti, după Unire, iar Dr. Miron Cristea a ajuns cel dintâi
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patriarh ortodox român din capitala României întregite prin alipirea
tuturor proviincilor locuite de români 16.
În perioada pregătirii şi înfăptuirii Unirii de la Alba Iulia, proclamată
la 1 decembrie 1918, episcopul Miron Cristea și dr Aurel Cosma au jucat un
rol predominant şi istoric, amândoi au participat la istoricele evenimente de
la 1 decembrie 1918 şi au păstrat, nealterată în timp rezonanţa grandiosului
eveniment săvârşit la Alba Iulia, unde a participat cei 2000 de delegaţi
intelectuali, în frunte cu toţi episcopii, şi suta de mii de ţărani români.
Ei fac parte dintr-o generaţie fericită, pentru că au avut şansa să trăiască
în contextul tragic dar şi măreţ al epopeii naţionale: unirea tuturor
românilor.
În ziua de 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, pe câmpul lui Horea,
viitorul Patriarh al României, Miron Cristea, Episcopul Caransebeşului de
atunci, a rostit:
„Ceasul deschiderii a sosit. Nu putem și nici n-avem lipsă să retezăm
Carpații, căci ei sunt și trebuie să rămână și în viitor inima românismului dar
simțesc și astăzi, prin glasul unanim al mulțumei celei mari, vom deschide iar și
pentru totdeauna porțile Carpaților ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai
caldă viață românească și ca prin aceasta să ni se înfăptuiască «acel vis neîmplinit,
copil al suferinții de dorul ei ne-au răposat și moșii și părinții”17.

După plecarea trupelor din armata aliata, şi devenind Timişoara
atribuită României prin hotărârile conferinţei de pace de la Paris, Dr. Aurel
Cosma senior a preluat aici puterea ca cel dintâi prefect român al Municipilui
Timişoara şi al judeţelor Timiş şi Torontal, introducând în această parte a
ţării adminstraţia românească. A funcţionat ca prefect în anii 1919-1920,
confirmat de Consiliul Dirigent din Sibiu, adică de guvernul provizoriu
numit pentru administrarea Transilvaniei de către Marele Sfat Naţional
Român, constituit şi ales de marea adunare naţională la Alba Iulia în ziua de

Aurel Cosma jun. Călătoria lui Dr Aurele Cosma senior din Timişoara la Ierusalim şi în
locurile biblice, în Palestina şi în ţările arabe din Orientul Mijlociu, Fond Aurel Cosma Jun,.în
Arhivele Naționale, filila Timișoara
17Ilie Șandru, op.cit., p.115-117
16
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1 decembrie 1918. În anii 1922-1924 Dr. Aurel Cosma senior a fost ministru de
lucrări publice în guvernul de la Bucureşti. În acest timp primise înaltele
decoraţii cu cordoanele ,,Coroana României”şi ,,Steaua Romaniei”, precum
şi cele străine ,,Polonia Restituta” şi ,,Sveti Sava” iugoslav. Mai târziu, la 26
septembrie 1927, când a fost sărbătorit jubileul sau de 60 de ani, Dr. Aurel
Cosma senior a fost ales şi proclamat ca cetăţean de onoare al municipiului
Timişoara, în şedinţa solemnă a consiliului municipal convocată în acest
scop.
În anul 1919 era vacant atât scaunul de mitropolit al Ardealului de la
Sibiu cât şi cel de mitropolit primat de la Bucureşti. Locţiitor al mitropolitului
ardelean era bătrânul episcop de Arad, Ioan Ignatie Papp. Alţi episcopi
ortodocşi români nu erau în perioada Unirii pe teritoriului Ardealului şi al
Banatului. Astfel a ajuns în scurt timp tânărul episcop de Caransebeş Dr.
Miron Cristea să fie ales şi să devină mitropolit primat al României, ca un
omagiu adus după Unire Transilvaniei.
Guvernul român de la Bucureşti, din care făcea parte atunci şi Aurel
Cosma senior din Timişoara, a decretat biserica orodoxă română ca
autocefală şi independentă, supusă patriarhie din București nou înfiinţată,
transformând demnitatea de mitropolit-primat în cea de patriarh.
S-a întâmplat în 1 noiembrie1925, a avut loc înscăunarea primului
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române; la 25.II.1925 Scaunul Arhiepiscopal şi
Mitropolitan al Ungro-Vlahiei a fost ridicat la rangul de Scaun Patriarhal,
Miron Cristea, episcop de Caransebeş, devenind, în calitatea sa de primat al
României, primul patriarh al BOR. Aşa a devenit Dr. Miron Cristea cel dintâi
patriarh al României, ridicând clerul la un rang de înaltă ţinută de civilizaţie
şi de comportare, modern în spiritul credinţei şi tradiţiilor strămoşeşti.
Ataşat de tradiţionala sa prietenie, patriarhul Dr. Miron Cristea l-a
invitat pe dr. Aurel Cosma, în luna mai 1927 să-l însoţească în călătoria
întreprinsă în ţările biblice. Astfel a ajuns Dr. Aurel Cosma senior să facă
parte din suita patriarhală a Sanctitaţii Sale Miron Cristea, ca vechi prieten şi
credincios al bisericii străbune ca delegat laic.
Ministerul de Externe al României i-a eliberat la 17 mai 1927 lui Dr.
Aurel Cosma senior fost ministru şi deputat paşaportul diplomatic nr.
530558, vizat apoi de toate legaţiile ţărilor pe unde urma să călătorească.
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Din aceste vize şi cele aplicate la graniţele respective pe paşaportul său
diplomatic, precum şi din însemnările sale personale, se poate reconstitui
următorul intinerar al voiajului făcut de Dr. Aurel Cosma senior împreună
cu patriarhul României Dr. Miron Cristea în lunile mai şi iunie ale anului
192718.
Traiectoria vieții Patriarhului României Miron Cristea a fost
strălucitoare, prim-ministru, între 10 februarie 1938 şi 6 martie 1939, dată la
care a trecut la cele veşnice, la Cannes - Franţa, unde plecase pentru
tratament medical. Trupul neînsufleţit al patriarhului a fost înmormântat în
Catedrala patriarhală din Bucureşti. În testamentul său, Miron Cristea a
scris:
„Desigur, chemarea omului pe acest pământ este nu de a trăi în zadar, ci aţi pune puterile sufleteşti şi trupeşti ce ţi le-a dăruit bunul Dumnezeu la muncă
cinstită pentru tine însuţi, pentru familia ta, iar de altă parte în scopul de a
contribui cât mai mult la binele obştesc, la propăşirea şi întărirea neamului din
care faci parte“.

Dr. Aurel Cosma Senior a încetat din viaţă la 31 iulie 1931. Funeraliile
sale au mobilizat o masă mare de timişoreni care l-au simpatizat şi apreciat.
A lăsat în urmă un testament politic adresat nepotului său Aurel Cosma jr.,
dar şi o situaţie materială dificilă, cu un credit ipotecar de un milion lei. Avea
să spună pe patul de moarte: „M-am născut sărac şi mor sărac.”

18

Ibidem
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Pagină din Cuvântările lui Miron Cristea. Aici, Cuvântarea rostită la Alba-Iulia,
cu ocazia Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. În culegerea cu titlul ”Trei ani de
propovăduire pastorală. Cuvântări ținute de Înalt Preasfinția Sa D.D. Dr. Miron
Cristea, Mitropolit Primat al României”
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Delegație a românilor din Transilvania, în care este și Miron Cristea,
și care a dus Actul Unirii la București
Sursa:http://www.buletindecarei.ro/2015/11/careienii-si-marea-unire-de-la-1918-participanti.html
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Dr. Aurel Cosma Senior primul prefect român al Comitatului Timiș-Torontal

Vizita Patriarhului Miron Cristea în țările biblice
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Multe vor fi fost şi sunt bucuriile şi înălţările sufleteşti ale românilor
legate de ziua astrală a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Unul dintre cei
peste 1000 de participanţi bănăţeni la acest măreţ eveniment din istoria
naţională a fost şi Ioan Munteanu, din satul Băteşti (actualmente făcând parte
din oraşul Făget), născut în 22 martie 1898 şi decedat în anul 1989. La cea de-a
65-a aniversare a Marii Uniri, împreună cu redactorul Horia Vasiloni, de la
Televiziunea Română, am contribuit la realizarea unui documentar bazat pe
memorii şi amitiri ale unor participanţi din Ţara Făgetului la Marea Adunare
de la Alba Iulia.
Aşa am ajuns şi la bătrânul Ioan Munteanu.
Născut în satul Băteşti, la nr. 80, în anul 1898, la 22

martie, Ioan

Munteanu a mers la Adunarea Naţională de la Alba Iulia, ca delegat al satului
(alături de Ioan Cernescu), la vârsta de numai 20 de ani. S-au deplasat cu
trenul special Lugoj – Alba Iulia, şeful convoiului fiind strălucitul om de
cultură şi patriot Caius Brediceanu. I-a făcut plăcere să îmbrace costumul
popular şi să meargă acolo, bucurându-se „cum se bucură copilul de mama
sa”. A fost impresionat de marea de lume strânsă acolo (peste 100.000 de
români), de garda naţională, cu arma şi cu însemnele tricolorului, şeful gărzii
fiind căpitanul Medrea. După cum spune: „a fost atâta lume de nu puteai
cuprinde cu ochii”. Se cântau pe scenă şi pe stradă cântecele: „Deşteaptă-te,
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române!”, „Hora Unirii”, „Marşul lui Iancu”. Oratorii au vorbit despre toate
suferinţele de veacuri ale românilor...
Ioan Munteanu a fost şi primar al localităţii între anii 1927 – 1929. A fost
toată viaţa ţăran, dar a participat activ şi la viaţa cultural-artistică: în corul
satului, în echipa de căluşeri şi de dansuri, fiind o vreme şi preşedintele
societăţii de lectură, adică un cetăţean activ al satului tradiţional.
Acesta, cu mare însufleţire, ne-a mărturisit următoarele:
„Era în toamna târzie a anului 1918. Imperiul Austro-Ungar s-a prăbuşit
în câteva zile. Războiul se terminase şi toată lumea răsufla uşurată, nu numai
că se terminase acel măcel îngrozitor care a durat din anul 1914 şi până în 1918,
dar odată cu terminarea războiului au căzut şi lanţutile robiei de pe gâtul
tuturor românilor care erau sub jugul Austro-Ungar. Soldaţii se întorceau cu
arme cu tot, trăgând salve de bucurie, alţii veneau goi, care cum a putut...
Cei de pe frontul din Serbia spuneau că un maior i-a adunat şi le-a spus
că războiul s-a terminat şi (toată lumea) toţi militarii să plece acasă la vetrele
lor. Acest maior se vede că era român şi abia aştepta şi el prăbuşirea...
Conducătorii politici ai Transilvaniei şi Banatului, adică deputaţii care
reprezentau poporul românesc în Parlamentul din Budapesta au declarat
guvernului ungar să ia la cunoştinţă că românii din Ardeal şi Bănat se rup de
cătră Austro-Ungaria şi nu mai execută nici un ordin de la Budapesta, de la
guvernul ungar. Aceşti conducători au fost: dr. Iuliu Maniu, dr. Aurel Vlad, dr.
Vasile Goldiş, dr. Ştefan Cicio Pop, Teodor Mihali şi alţii, toţi membri ai
Partidului Naţional Român din Ardeal şi Bănat, care luptaseră pentru
drepturile românilor, nesocotite de guvernul ungar...
Îmi aduc aminte că eram încă tânăr, că se spunea că odată în
Parlamentul ungar din Budapesta, Dr. Aurel Vlad, care era deputatul
românilor din Orăştie, a vorbit 12 ore întruna, deşi au căutat deputaţii unguri
să îl întrerupă din vorbire; el a vorbit mai departe întruna, până când, la o
vreme, a zis preşedintele adunării: „Lăsaţi-l să vorbească până se strică la
cap...” Cu atâta înverşunare au apărat deputaţii români interesele de atunci ale
românilor din Ardeal şi Bănat...
Toţi membrii Partidului Naţional Român s-au întrunit şi au condus mai
departe lupta pentru unire. Au înfiinţat gărzi naţionale, pentru a apăra ordinea
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publică. Au înfiinţat Consiliul Naţional Român şi au declarat Adunarea
Naţională din 1 decembrie de la Alba Iulie, pentru dirijarea înainte a luptei...
Mult doritul ceas al eliberării şi al unirii tuturor românilor a sosit pe
neaşteptate, deşi îl aşteptam de mult. Imnul Naţional al lui Andrei Mureşanu
(„Deşteaptă-te, române!”) şi-a ajuns ţinta: „Acum ori niciodată”...
În Bănat e mare zgomot. Intraseră sârbii. Pretindeau şi ei Bănatul.
Luptaseră şi ei cu Austro-Ungaria de la început. Totuşi, Bănatul se ţine sus şi
tare lângă fratele Ardeal...
La Alba Iulia se fac pregătiri mari pentru Adunare. Se apropie mult
aşteptata zi în cetatea lui Mihai Viteazul...
Eu eram în vârstă de 20 de ani. Făcusem războiul pe frontul italian şi
venisem acasă. Preotul satului, Romul Radulovici, care dirija localitatea, căci
alte autorităţi nu mai erau (învăţătorul se afla pe patul morţii – n.m. I.C.). Deci,
atât preotul, cât şi oamenii din sat m-au ales pe mine şi încă un bătrân (Ioan
Cernescu – n.m. I.C.) ca să reprezentăm localitatea Băteşti la Adunarea de la
Alba Iulia...
În ziua de 30 noiembrie 1918, pe la amiaz, eram în gara Făget, aşteptând
trenul care se formase din Lugoj special pentru bănăţenii care mergeau la Alba
Iulia. Şeful convoiului era dr. Caius Brediceanu, fiul lui Coriolan Brediceanu,
mare luptător al românilor din Bănat în parlamentul din Budapesta.
Seara am ajuns devreme în Alba Iulia. În oraş n-am mai avut loc, atâta
lume era adunată, şi noi am fost încartiruiţi într-o comună vecină. Acolo am
stat până noaptea târziu, la un cămin unde se făceau probe de cântări cu corul
pentru mâine zi.
Dimineaţa de dimineaţă am pornit spre Alba Iulia. Începând de la gară
până sus în cetate erau ţărani ardeleni din Garda Naţională, înşiraţi de o parte
şi de alta a drumului, tot la 4 – 5 paşi unul de altul, cu arma la picior sau în
spate şi cu tricolor încins în diagonală. Era un căpitan de infanterie, parcă îl
văd alergând în sus şi în jos, dând ordinele necesare. Acesta era căpitanul
Medrea, comandantul Gărzii Naţionale din Alba Iulia.
O lume de oameni urca mereu în cetate, pe Câmpia Libertăţii. Iată-ne
ajunşi sus. Acolo erau mai multe tribune de unde vorbeau conducătorii
Partidului Naţional Român din Transilvania şi Bănat, împreună cu Partidul
Socialist care era reprezentat prin Jumanca şi Fluieraş. Ei au arătat în cuvinte
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alese suferinţele de veacuri ale românilor, despre revoluţia lui Avram Iancu, sa mai vorbit despre revoluţia lui Horia, Cloşca şi Crişan, despre Mihai Viteazul
şi despre toate suferinţele prin care a trecut poporul român de la Traian şi
Decebal până în ziua aceea.
Deci a sosit timpul şi ceasul când imnul românesc din Ardeal, al lui
Andrei Mureşanu, s-a plinit:
Pe voi vă nimiciră
A pizmei răutate
Şi oarba neunire
La Milcov şi Carpaţi,
Iar noi pătrunşi în suflet
De sfânta libertate
Jurăm că vom da mâna
Să fim pururea fraţi.
În sfârşit, după atâtea vorbiri şi dezbateri, dr. Vasile Goldiş a dat cetire
următoarei rezoluţii: „Vrem unirea necondiţionată cu Ţara-Mamă!”. Atunci
lumea a izbucnit în urale: „Trăiască România Mare!”, iar corurile au intonat
cântări naţionale: Deşteaptă-te, române!, Hai să dăm mână cu mână şi altele.
Era atâta bucurie şi feţe vesele încât nu se poate descrie, deşi era frig, căci
era început de iarnă, totuşi pe feţele oamenilor era primăvară ca în luna Mai,
toată suflarea românească era în sărbătoare naţională a românilor, era
sărbătoarea sărbătorilor, aşa a fost atunci când poporul românesc a înviat după
aproape 1000 de ani.
Adunarea a luat sfârşit şi zecile de mii de oameni au început a se retrage
spre gară, unde trenuri speciale îi aşteptau pentru a-i duce spre casă.
Venind pe tren spre casă eram pe coridorul vagonului şi îmi aduc
aminte cum am cântat:
Carpaţii azi cheamă ai săi brazi,
Carpaţii azi cheamă ai să brazi,
Bănatul şi Ardealul o cheamă
Pe scumpa lor iubită mamă!
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Trenul a şuierat de oprire, a ajuns în gara mea, Făget, o strângere de
mână şi ne-am despărţit. Ajuns în sat, am fost asaltat de toţi oamenii, care mă
întrebau cum a decurs adunarea de la Alba Iulia.
E mult de atunci, eram doar de 20 de ani, eram flăcău, iar azi sunt
moşneag bătrân, puterile m-au părăsit, dar memoria încă o mai păstrez, de
aceea m-am gândit ca cu prilejul a 65 de ani de la unire să arunc o privire la
marea sărbătoare de la 1 Decembrie 1918 şi am scris tot ce îmi amintesc din
trecut.
Iar pentru viitor aş avea următoarea dorinţă pentru poporul meu:
Iubit popor românesc,
Pace lungă, bucurie,
Zi cu soare, veselie,
Şi prin muncă, fericire,
Ridicat pe trepte nalte,
Asta îţi doresc!”
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În casa lui Sima Luca din Bozovici - acesta fiind un fel de staroste al
lăutarilor din Ţara Almăjului - se naşte la 12 noiembrie 1894 un prunc, Ion, al
doilea al familiei Luca, după Sâmu, fiul
cel mare. Mezinul Ion, al treilea copil al
familiei Luca fiind Maria (poreclită Miţi),
va duce mai departe meseria tatălui,
apropiind-o de perfecțiune: Ion Luca
urmează școala primară în satul natal,
sub supravegherea didactică a preoților
din sat. De la tatăl lor, Ion şi Sâmu Luca
deprind tainele vioarei, e drept după
ureche, dar o fac atât de bine încât vor
cânta

în

taraful
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Simu
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Luca.

pleacă
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pe:

Constantin

Daicoviciu, Ioan Goanță, Matei Armaș,
Petru

Talpeş,

(viitori

academicieni,

protopopi, profesori, juriști). Talentul său
muzical îi permite să cânte la sfârșitul
liceului în cadrul orchestrei simfonice din
Petru Talpeș

Caransebeș, înființată de profesorul de
muzică Franz Stebla.
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Anul 1915. Urmează o perioadă din viaţa lui Ion Luca Bănăţeanul
consemnată sumar sau chiar deloc în biografiile dedicate acestuia, fie ele
apărute în presa scrisă (vezi săptămânalul “Banatul, azi”), ori în lucrări de
amploare (Istoria vieții folclorice în Banat de a începutul secolului al XX-lea
până în prezent, de Daniela Băncilă, Lexicoanele lui Ioan Tomi, apărute în
anii 2012 şi 2014 sau Monografia localității Bozovici, alcătuită de Nicolae şi
Eduard Magiar ), fie pe site-uri (vezi Wikipedia, în care stă scris, scurt: “În
anul 1915 Ion Luca termină liceul și se pregătește pentru a urma medicina la
Budapesta sau Viena. În toamna aceluiași an este trimis pe front, iar la 14 septembrie
1916 cade prizonier fiind dus într-un lagăr de lângă Iași”.
Povestea e mult mai generoasă şi e descrisă, pe larg, în volumul
“Amintiri” al bunicului meu prin alianță Petru Talpeş, născut în 1896 la 23
aprilie în satul cărăşan Cornereva. Petru Talpeş era în 1915 elev în clasa a VIIa liceului din Caransebeș (cu predare în limba maghiară), copil de țăran
studios, cu bursă Gojdu, dobândită grație viitorului Patriarh al României
Miron Cristea. Scrie Petru Talpeş în a “Amintirile” lui terminate în anul 1967
şi publicate în două ediții, în 2008 şi în 2012:
“Făcându-se recrutarea la 15 mai 1915 şi găsindu-mă sănătos tun, comisia,
împreună cu alți colegi din clasa 7-a, ne-a înrolat, făcându-ne o singură concesie şi
anume să alegem în care armată să fim repartizați: în cea austro-ungară, cu limba de
comandă germană, sau în armata maghiară de apărare a țării (honved). Eu, cu alți
colegi de clasă, am ales Regimentul 43 austro-ungar, cu garnizoana în Caransebeş,
iar o parte din regiment era la Biserica Albă, atunci în Banatul Iugoslav. Alți colegi
au optat pentru Reg. 8 Honvezi la Lugoj, deoarece cunoșteau la perfecție limba
maghiară. Fiind asimilați cu voluntarii cu termen redus la un an, am început
instrucția pregătitoare de ofițeri de rezervă în cadrul Regimentului 43 Caransebeş.”

Elevii recrutaţi de la liceul din Caransebeş rămân la instrucţie în cadrul
Regimentului 43 până în vara anului 1915 când guvernul austro-ungar, a
trimis toate regimentele româneşti, cu garnizoanele respective, în Boemia,
cât mai departe de granița cu România, fiindu-le frică ca în caz de război cu
România aceste regimente să nu treacă de partea românilor, aşa cum au
procedat unele regimente cehe, care au trecut şi s-au predat ruşilor. Aşa s-a
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întâmplat că Reg. 43 din Caransebeş, compus 99% din români, a fost mutat
tocmai în nord-estul Boemiei, în oraşul Icin, aproape de regiunea sudeților,
nu departe de oraşele Reichenberg şi Gablonz.
De la Gablonţ, Regimentul 43 este trimis apoi pe frontul italian
Trieste - Gorica - Doberdo, o regiune deluroasă şi acoperită, în mare parte,
cu stânci şi pietre, denumită regiunea Carstului. Plutonul comandat de
Talpeş primeşte botezul focului la 16 mai 1916. În pluton era şi un sergent
din Caransebeş pe nume Stoica, care fusese mai demult pe front în Galiția
unde a dat dovadă de multă bravură la respingerea contra atacurilor
italiene. Graţie lui Stoica, reuşeste să găsească într-o grotă săpată în carst un
adăpost amenajat în care se aflau 135 de soldaţi inamici, italieni, pe care
plutonul de 48 de oameni condus de Petru Talpeş îi ia prizonieri şi îi predă
comandantului de companie.
“În ziua de 17 mai generalul de brigade (austro-ungar N.A.) a lăudat
întregul batalion de reuşita atacului şi ne-a citit şi comunicatul Marelui Cartier,
prin care se anunța că, cu ocazia ocupării cotei de la San Martino, au fost luați şi
135 de prizonieri inamici. Am fost decorat cu marea medalie de argint, iar
comandanții de companie şi comandantul batalionului au primit şi ei câte o
decorație”,

povesteşte Petru Talpeş.
În 19 mai 1916 a venit ordinul ca liceenii din Caransebş care au fost
recrutați în 15 mai 1915, să li se acorde două luni de concediu, ca să
pregătească examenul de maturitate. La Caransebeş liceeni întorşi de pe front
cu botezul focului primit în Italia s-au fotografiat împreună, pozele fiindu-le
făcute de directorul internatului, profesorul de istorie Patriciu Drăgălina
(fratele generalului erou Dragalina din războiul de întregire a neamului), dar
şi de alţi profesori ai clasei a VIII-a.
Tinerii soldaţi bănăţeni nu se mai întorc pe frontul Italian. Sunt trimişi
la partea sedentară a regimentului de la Icin din Boemia, unde urma să se
formeze al 18-lea batalion de mers pe front în care a fost încadrat şi plutonul
lui PetruTalpeş, care-şi aminteşte:
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“Batalionul era comandat de maiorul Walter, un şvab scurt, gras şi îndesat,
ce se mişca alene ca un moşneag. În plutonul meu figura şi Ion Luca, zis ulterior
Bănățeanul, coleg de liceu, cu grad de caporal, şi Mitru Sgăvârdea, contabil la
Episcopia Caransebeşului, iar în companie mai erau şi alți colegi de liceu, între
care Eugen Feneşan din Mehadia şi Nicolae Ijac, coleg de clasă din Caransebeş.”

Ion Luca Bănățeanul la vioară

Din Boemia, plutonul în care se aflau şi tinerii români recrutaţi la
Caransebeş porneşte în marş spre graniţa română şi, după câteva săptămâni,
ajunge în trecătoarea Buzăului, la Sita Buzăului, la doar câțiva kilometri de
granița română. Era în vara a anului 1916, în 14 august. În seara acelei zile s-a
petrecut ceva deosebit, conform “Amintirilor”:
“În seara de 14 august, în timp ce în colțul roşu, improvizat cu pături,
continuam să developez nişte fotografii luate peste zi, au început să se audă o serie
de împuşcături la răsărit, spre graniță, care au durat circa 5 minute. Toți am ieşit în
curtea cazărmii, să ne dăm seama ce ar putea fi. La urmă am ajuns la concluzia că
fiind ajun de sărbătoare, frații de dincolo au făcut o petrecere, iar alții erau de părere
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că s-ar fi produs un incident de frontieră. S-a întronat iar liniştea peste noapte şi neam întors fiecare în locul lui, iar eu trebuia să termin developatul fotografiei. Peste
10 minute intră în dormitor, ca o furtună, adjutantul batalionului strigând: Alarmă, România la ora 10 a declarat război Austro-Ungariei.!”

A fost momentul în care comandantul plutonului în care Ion Luca era
caporal a reacţionat: “… m-am decis că e momentul să-mi realizez planul de trecere
la frați, fără a trage un foc şi fără a părea dezertor.” Porneşte spre graniţaă şi
ajunge la un moment în care nu mai ştia dacă era încă pe teritoriul
Ardealului sau depăşise graniţa şi se afla în România. Era ziua de Sfânta
Maria Mare, pe 15 august 1916. Talpeş trece de o pădure, de un deal, şi dă
peste un convoi de căruţe şi soldaţi. Erau avanposturi ale armatei române
care înaintau spre Ardeal. Povesteşte tânărul cadet:
“Am coborât jos, până la liziera pădurii, la 15 paşi de şoseaua pe care se
scurgea convoiul nesfârşit de căruțe. Din precauțiune, am pus batista în vârful
bastonului şi, păşind calm, am ieşit din pădure, mergând spre şosea. Fiind văzut,
deodată aud: ”Uitați-vă, un ungur cum vine din pădure spre noi!” Eu,
continuând mersul negrăbit, le răspund: ”Nu sunt ungur, ci român, frate cu voi!
Trăiască România Mare!.” “Auzi, mă, că e român!

Căruțele îşi continuă drumul, cu soldații însoțitori, iar Talpeş se alătură
de o căruță, lângă care mergea un caporal, căruia i se prezintă şi îi spune cum
a venit să se predea de bunăvoie, “fără să lupt contra lor, care vin să ne
dezrobească”. După o jumătate de oră de mers, la o cotitură a şoselei, se vede
venind un grup de soldați în uniforme austro-ungare, conduşi între baionete
de soldați români, în fruntea cărora era un sublocotenent. “Ungurii” îl văd pe
Talpeş, ajuns la cca 30 paşi de grupul lor, şi strigă, pe româneşte .”-Uitați,
acolo este comandantul nostru!”
“Şi între mulți din plutonul meu era sergentul de care v-am vorbit şi
colegul meu de liceu Ion Luca, caporal, ulterior în viață zicându-şi Bănățeanu,
artist emerit, şef de orchestră populară. Sublocotenentul român opreşte grupul, mă
ia în primire de la caporal, mă prezint, se prezintă şi el şi mă îmbrățişează”.
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Diploma de Artist Emerit semnată de Petru Groza

În seara aceleiaşi zile, prizonieri sau dezertori, soldaţii bănăţeni din
plutonul din care făcea pare şi caporalul Ion Luca Bănăţeanul sunt campaţi la
Nehoiu. A doua zi sunt îmbarcaţi în tren şi pornesc spre est. Trenul s-a oprit
în gara Rediu, situată cam la jumătate distanță pe linia Iaşi-Dorohoi. De aici,
pe jos, cale de 4 kilometri ajung ajuns în tabăra de prizonieri de lângă satul
Şipote, aproape de Prut, unde au fost predați administrației lagărului. Au
fost repartizați şi cazați “în bordeie de pământ, în lagăr neexistând decât o baracă
locuință pentru colonelul de cancelarie Lupu, care era comandantul lagărului, o altă
baracă, cu locuințe şi birouri pentru căpitanul administrator Botez şi subalternii lui
şi soldații de pază.”
Cum - necum, tânărul cadet Petru Talpeş este agreat de colonel
comandant Lupu şi ajunge să fie invitat la conacul din apropierea lagărului al
moşieresei Corjescu, acolo unde primeşte pentru a fi găzduit. Într-una din
zile, la conac se afla şi comandatul lagărului, colonelul Lupu. Fata căpitanulu
Botez, administratorul lagărului, se aşează la pianina din salon şi începe să
cânte. Madam Corjescu, gazda, îl întreabă pe tânărul cadet dacă nu ştie să
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cânte la vreun instrument. Da, ştia să cânte, la fluier şi la flaut. Zice colonelul:
“-Păcat că n-ai la dispoziție un flaut!” După care gazda îl întrebă pe Petru
dacă nu cunoaşte printre prizonieri pe cineva care ştie să cânte din vioară.
Bănăţeanul îi răspunde: “-Am un coleg de liceu care ar putea să acompanieze
cu succes pe Dra. Coca, dar nu are nici el vioară.” Le spune că e vorba de Ion
Luca, caporal, rămas în bordeiul din lagăr. La insistenţele gazdei, colonelul
Lupu acceptă ca a doua zi Luca să fie adus la conac. În ziua următoare, Ion sa prezentat la conac cu un caporal, pe la orele 15. “Moşiereasa l-a privit curioasă
pe Ion Luca, i-a dat vioara împrumutată din sat, Luca a început să cânte câteva
bucăți, după care gazda a rămas mulțumită.”.
La orele 17, apare la conac colonelul Lupu. Intră în odaia primită de
Talpeş de la gazdă. Acolo era şi Ion Luca pe care Petru îl prezintă, spunândui colonelului că, deşi este numai caporal, Luca este bacalaureat şi a fost unul
din cei mai buni elevi ai liceului din Caransebeş. La momentul potrivit, după
o trataţie oferită de gazdă, Ion Luca a cerut de la dra Coca, pianista, partitura
pe care vroia să o cânte domnişoara - câteva părţi din “Traviata” de Verdi şi, după câteva minute, a început, fără dificultate, să o acompanieze cu
vioara, cerându-şi scuze în prealabil că vioara era de calitate inferioară şi că
avea corzi simple. După terminarea primei bucăți - din Traviata - colonelul la felicitat pe viorist şi a aprobat, povesteşte Petru Talpeş,
“ca acesta să rămână cu mine la conac ca ajutor (!), deşi nici eu nu făceam altceva
decât tăiam frunzele la câini, în cea mai mare parte a timpului. După plecarea
musafirilor, Luca mi-a mulțumit că datorită mie a scăpat din lagăr şi mi-a spus că
m-am născut în zodia porcului, aşa noroc am. Peste zi, colegul Luca se ducea la
câmp cu administratorul. Când am rămas singur cu gazda, dna. Corjescu, aceasta
m-a întrebat dacă colegul nu este țigan, căci aşa arăta. Eu, deşi ştiam că e țigan, fiul
unui lăutar din Bozovici, i-am răspuns: -Dnă, la noi în Banat este o regiune la şes
unde locuitorii sunt foarte bruneți şi arată ca țiganii, dar nu sunt țigani. (…) Cu ce
convingere o fi rămas Dna nu ştiu (...) Peste câteva zile, gazda a plecat la Iaşi, la o
nepoată căsătorită cu un boier Negruzzi, pe care mai târziu am cunoscut-o, datorită
tot gazdei mele (…) La întoarcerea din Iaşi, gazda mi-a adus cadou cel mai frumos
flaut de concert, cu cap de abanos, şi colegului Ion Luca o vioară nouă….”
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Un fragment din povestea de acum 100 de ani a liceenilor Petru şi Ion
din Caransebeş din timpul primului război mondial, recrutaţi în vara lui 1915
în armata austro-ungar, trimişi pe front în Boemia, cu botezul focului în
Italia, urmat de permisia pentru susţinerea la Caransebeş a examenul de
bacalaureat, apoi de marşul către graniţa cu Regatul României, cu acea
noapte de 14 august 1916, când gândul trecerii la fraţii dezrobitori devine tot
mai puternic. Întâlnirea cu fraţii români, viaţa din lagărul de la Şipot a celor
doi tineri colegi de liceu, două destine care s-au întretăiat pe front: cel al lui
Petru Talpeş din Cornereva, ajuns prim procuror la Tribunalul din
Timişoara, până în 1948, şi cel al lui Ion Luca Bănăţeanul, fondatorul şi
dirijorul Orchestrei Populare Radio de la Bucureşti, un mic Paganini al
Banatului, Artist Emerit al României.
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Trăim vremuri în care magia sărbătorilor și emoțiile legate de
aniversarea Revoluției din 1989 se împletesc cu un alt eveniment istoric
important: Marea Unire de la Alba Iulia din 1918. Este un moment
semnificativ în care retrospectiva celor 100 de ani de unitate națională
românească ne amintește că istoria se împlinește prin noi și începe cu fiecare
dintre noi. Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și-a propus să
celebreze spiritul celor 100 de ani prin elemente identitare tari și să readucă
mintea și cugetul curat al începuturilor României, ca și națiune.

Festivalul Fanfarelor din Timișoara la ceas aniversar,
Ediția a XXX-a, 2018
Cândva corurile și fanfarele erau un adevărat „brand” al Banatului iar
astăzi ele rezistă doar datorită entuziasmului câtorva oameni și finanțărilor
din partea autorităților locale. Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș,
așezat strategic în centrul Timișoarei și cu o istorie înscrisă în zidurile sale (pe
fațada sa încă se poate observa un obuz rătăcit din timpul asediului orașului
din 1849 iar arcadele sale stau mărturie a vieții monahale din fosta mănăstire
franciscană, construită între 1733 - 1736) a dat un impuls vieții culturale din
zona Banatului și a celebrat anul acesta 30 de ediții neîntrerupte ale
Festivalului Fanfarelor.
Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara a fost gazda
Festivalului Fanfarelor, ediția XXX din 30 septembrie 2018. La festival au
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participat: Fanfara Garnizoanei Militare Timişoara, Fanfara „Pro Amicitia”
din Timişoara, Fanfara Populară din Grebenac – Serbia, Fanfarele populare
din Mercina, Lăpușnic şi Răcăşdia – Caraş Severin, Fanfara din Almaș și
Fanfara din Nădlac, județul Arad.
Invitații speciali ai evenimentului au fost: Ovidiu Lipan Țăndărică și
Fanfara 10 Prăjini și Fanfara Transilvania din Cugir, județul Alba.
După succesul de anul trecut, Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10
Prăjini s-au întors la Timișoara cu un spectacol incendiar în care piese
cunoscute cum ar fi: ”Margareta” sau ”Bătuta de la Iași” au entuziasmat
publicul.

Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini

Cu o carieră de peste 40 de ani de activitate artistică și experiențe
muzicale cu nume cunoscute cum ar fi formația Roșu și Negru și formația
Phoenix maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică creează pentru că ”dorul și
dragostea pentru pământul românesc au dat drumul unui foc și au început să
mă încarce cu o energie intensă. Nu e meritul meu, mă simt parcă dirijat să
creez". A inventat un nou stil ”balcano” însă, după cum mărturisea într-un
interviu ”oriunde mă duc, tot român mă simt.” A creat orchestrații în care își
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dau întâlnire folclorul românesc cu folclorul etniilor din România pentru că:
”m-am întors la rădăcini și am descoperit bogăția enormă a folclorului
românesc”, mărturisea maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică.

Fanfara Transilvania din Cugir, jud. Alba

Fanfara ”Transilvania” din Cugir este cunoscută în peisajul cultural
internațional pentru participarea la mari festivaluri de jazz și colaborări cu
artiști cunoscuți cum ar fi Goran Bregovici dar și prin interpretarea plină de
pasiune și talent a unor teme balcanice.
Festivalul Fanfarelor, ediția XXX-a, 2018 a debutat cu o paradă a
fanfarelor participante urmând traseul, ca în fiecare an, de la sediul Centrului
de Cultură și Artă al Județului Timiș, Piața Operei, unde a avut loc un recital
care a cuprins un program variat de la muzică „big band” la muzică
folclorică. Au participat peste 150 de interpreți iar în Piața Operei s-au
adunat peste 500 de spectatori. Evenimentul s-a încheiat la Sala Capitol, unde
publicul timișorean a admirat stiluri diferite de interpretare: de la muzica
slovacilor din Nădlac, la muzica fanfarelor țărănești din Almaș, din județul
Arad sau Mercina, Bănia și Lăpușnic, din județul Caraș – Severin.
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Premieră la Timișoara Ansamblul ”Lăutarii” din Chișinău
la Festivalul Național de Folclor ”Tradiții la Români”
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș a continuat seria
evenimentelor dedicate sărbătoririi celor 100 de ani de unitate națională
românească prin Festivalul Național de Folclor ”Tradiții la Români”, ediția a
V-a, din perioada 16 – 17 octombrie 2018.
Timișoara a devenit timp de două zile capitala folclorului românesc
printr-un eveniment în care spiritul românesc și-a găsit cea mai frumoasă
formă de exprimare artistică.
Prima zi a festivalului, 16 octombrie a adus în premieră la Timișoara
într-un spectacol de anvergură Ansamblul ”Lăutarii” din Chișinău, condus
de maestrul Nicolae Botgros, împreună cu invitatul special Ion Paladi.

Ansamblul ”Lăutarii” din Chișinău

Ansamblul „Timișul” împreună cu invitații săi: Andreea Voica, Petrică
Miulescu Irimică și Carmen Popovici-Dumbravă au adus pe scena sălii
Capitol din Timișoara folclor românesc de cea mai bună calitate.
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Carmen Popovici-Dumbravă împreună cu Ansamblul ”Timișul”

De la Târgu Mureș a fost invitat Ansamblul ”Mureșul” împreună cu
soliștii: Maria Sântean Faghiura, Dorina Grad, Dorina Oprea și Leontina
Pop.

Ansamblul ”Mureșul”
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Ziua a doua a festivalului, 17 septembrie a urcat pe scenă Ansamblul
Profesionist Banatul care a unit sufletele bănățenilor cu momente de muzică
și dansuri din zona Banatului.

Anasmblul Profesionist Banatul

Orchestra Ansamblului Profesionist Banatul și Felicia Stoian
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Orchestra Ansamblului Profesionist Banatul coordonată de dirijorul
Sebastian Roșca a pregătit o suită de orchestră care a pus în valoare tehnica
și pasiunea interpreților.

Ansamblul Profesionist Banatul

Liliana Laichici și Ansamblul Profesionist Banatul
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Corpul de balet, coordonat de maeștri coregrafi: Brândușa și Nicolae
Stănescu au adus pe scena sălii Capitol din Timișoara dansuri în premieră.
Jocuri vechi precum ”Carabele” sau ”Călușarul bănățean” celebrează
România 100 în figuri coregrafice care însoțesc marile evenimente din viața
comunității.
Voci emblematice pentru zona Banatului au oferit un recital: Mihaela
Petrovici, Liliana Laichici, Stana Stepănescu, Iasmina Iova, Nicu Novac,
Adrian Stanca, Ghiță Călțun Brancu, Daniel Scorobete, Ion Peptenar și Ioniță
Ienea. Spectatorii au oferit aplauze la scenă deschisă.

Timișoara devine capitala Centenarului
cu un spectacol dedicat Marii Uniri
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș cu ocazia aniversării celor
100 de ani de unitate națională românească a organizat în 29 Noiembrie 2018
la sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara un spectacol intitulat:
”Din Banat în toată țara”.
Folclorul face parte din identitatea noastră culturală, ne reprezintă, ne
aduce împreună, ne alină dorurile și ne cântă bucuriile. Spectatorii au simțit
românește curat și frumos ca și acum 100 de ani într-un spectacol deosebit în
care inimile românilor au vibrat la unison pe ritmurile folclorului românesc.
Din inima Ardealului invitatul special al serii a fost Nicolae Furdui
Iancu și Grupul instrumental ”Crai Nou” din Alba Iulia. Cântece în care
vibrează puternic sufletului neamului cum ar fi ”Noi suntem români” sau
”Hai să-ntindem hora mare” au răsunat cu tăria și entuziasmul celor 100 de
ani de unitate națională românească.
Pe scena sălii Capitol au fost reprezentate toate zonele folclorice ale
țării prin intermediul soliștilor vocali: Stana Stepanescu și Dumitru Teleagă,
reprezentând Banatul, Olguța Berbec - Oltenia, Ciprian Roman - Hunedoara
și Ancuța Corlățan - Moldova.
Acompaniamentul a fost asigurat de Orchestra Ansamblului Profesionist
Banatul, dirijor: Sebastian Roșca.
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Nicolae Furdui Iancu și Orchestra „Crai Nou” din județul Alba

Ansamblul Profesionist Banatul
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Corpul de balet al Ansamblului Profesionist Banatul a prezentat suite
de dansuri în care spiritul străbunilor s-a manifestat în mișcările dansatorilor.
Coregrafia a purtat semnătura cuplului de dansatori: Brândușa și Nicolae
Stănescu. Evenimentul a fost finanțat de Consiliul Județean Timiș.

Ansamblul Profesionist Banatul

În concluzie: ”muzica este un grai în care se oglindesc, fără posibilitate
de prefăcătorie însușirile psihologice ale omului, ale popoarelor. Prin ea,
sufletul blajin și visător al românului a devenit cunoscut lumii făcându-i pe
străini să exclame: un popor care cântă doina, atât de duios trebuie să fie
nobil și bun la inimă” după cum spunea George Enescu astfel că România
nobilă și bună la inimă va exista câtă vreme cântecul românesc va vibra în
sufletele oamenilor. La mulți ani România, frumoasă și curată!
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Fotografie – Ansamblul Profesionist Banatul

Fotografie – Ansamblul Profesionist Banatul
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Până nu de mult era la Făget o bună tradiţie de a se organiza de 2-3 ori
pe an întâlniri cu oameni de cultură, cu scriitori, istorici, artişti plastici,
muzicieni, constând în prezentări şi lansări de cărţi, expoziţii, recitaluri poetice
şi muzicale, diferite festivaluri şi concursuri, aniversări şi comemorări diverse,
şezători literare, având în vedere grupul de autori, cantautori şi cenaclişti
locali, dar şi publicul iubitor de asemenea manifestări cultural-artistice. S-a
cam pierdut entuziasmul pentru asemenea frumoase şi instructive emulaţii
spirituale, pe măsură ce gustul, cât şi atracţia pentru lectură au început să se
stingă, într-o perioadă a deculturalizării accentuate, în care prim-planul este
revendicat de mediocre interese şi manifestări, prea adesea de calitate
îndoielnică, dar bine garnisite pecuniar.
Totuşi, în ultimul an (respectiv, din iunie 2017 până în iulie 2018), în Făget
şi în câteva localităţi din apropiere (Margina, Mănăştiur, Poieni) s-au desfăşurat
unele activităţi de această factură, care merită să fie consemnate succint.
La Liceul Teoretic „Traian Vuia” din Făget s-a organizat (în iunie 2017)
un bogat salon al cărţii, manifestare în cadrul căreia au fost prezentate
următoarele volume: Ochiul neadormit al bufniţei (Ed. David Press Print,
Timişoara, 2016) şi Amintiri despre ţărani (Ed. Hestia/ David Press Print,
Timişoara, 2011), ambele având ca autor pe scriitorul etalon al literaturii
banatice, Ion Marin Almăjan; Umbra care mă însoţeşte (Ed.David Press Print,
Timişoara, 2016) şi Elegii (Bucureşti, 2009) de Teodor Bulza; cartea de versuri
Sintagme cu lacrimi (Ed. Mirton, Timişoara, 2017) de Ion Ghera. Prezentarea
celor cinci apariţii editoriale a fost făcută de Ion Căliman. S-au mai prezentat
cărţile: Am plecat să colindăm. Obiceiul colindatului cu dubele la Povergina (Ed.
Eurostampa, Timişoara, 2015) şi Cosmonautul Dumitru Prunariu în Ţara
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Făgetului şi în cosmos (Ed. Mirton, Timişoara, 2015) de Ioan Gh. Oltean (în
prezentarea autorului); volumele de poezie Solilocviile apocrife (Ed. Mirton,
Timişoara, 2017) şi Amiaza cuvintelor (Ed. Eurostampa, Timişoara, 2017), de Ion
Căliman (prezentarea fiind făcută de poetul Ion Ghera, de prozatorii Ion Marin
Almăjan şi Teodor Bulza). De asemenea, Ioan Gh. Oltean a făcut vorbire
despre cartea de versuri Laudă naturii (Ed. Mirton, Timişoara, 2016), a poetului
făgeţean Traian Iancu, recunoscut drept bard al Banatului. Au mai participat şi
alţi doi oameni însemnaţi ai culturii Banatului: dirijorul-muzicolog Diodor
Nicoară (fiu al zonei) şi prof. univ. dr. Trăilă Nicola. Recunoscuţii cantautori
Vasile Gondoci şi George Popovici au încântat asistenţa cu înmiresmate piese
de muzică folk. Moderatorul reuşitei întâmplări literar-muzicale a fost prof. dr.
Dumitru Tomoni. La această sărbătoare a cărţii au participat peste 40 de
localnici: preoţi (în frunte cu protopopul Făgetului, Bujor Păcurar), medici,
profesori (în frunte cu directorul liceului, prof. Victor Birău), alţi iubitori ai
cărţii şi culturii româneşti, întâlnirea îndrituind speranţa că preţuirea cărţii nu
a pierit şi că asemenea emulaţii de suflet pot redeveni tradiţie.
În toamna anului 2017, la Margina s-a desfăşurat Festivalul interjudeţean
de poezie dialectală „Radu Georgescu-Lică Lăzărescu”, ediţia a III-a, proiect
implementat din anul 2015 şi susţinut de Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul
local şi Primăria comunei Margina, cât şi Şcoala Gimnazială „Sorin Titel”. La
acesată ediţie au participat peste 50 de recitatori în grai bănăţean din judeţele
Timiş şi Caraş-Severin, cât şi creatori adulţi, membri ai Asociaţiei Scriitorilor în
Grai Bănăţean (Dan Liuţ, Dimitrie Acea, Nicolae Gheju, Ioan Manzur, Ionel
Peia, Gelu Cîmpeanu), membri ai Uniunii Scriitorilor din România, Filiala
Timişoara (Teodor Bulza, Ion Ghera, Ion Căliman), cât şi importante
personaliţăţi locale (Ioan Costa, Angelica Popovici) şi judeţene (Diodor
Nicoară, Adela Popa). Cu acest prilej s-a decernat titlul de Cetăţean de Onoare
al comunei Margina unor personalităţi în viaţă şi postum.
În ianuarie 2018, în organizarea Catedrei de limba şi literatura română, la
Liceul Teoretic „Traian Vuia” din Făget s-a desfăşurat ediţia a XVIII-a a
Concursului de recitări din poezia lui Mihai Eminescu „Dintre sute de catarge”,
la care au participat peste 30 de elevi din cele trei cicluri de învăţământ (primar,
gimnazial, liceal). De buna desfăşurare a manifestării s-a preocupat profesoara
Angelica Vida, şefa catedrei de română de la liceul făgeţean.
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În data de 25 mai 2018, tot la Făget, s-a desfăşurat ediţia a X-a a
Festivalului internaţional de poezie „Traian Iancu”, cât şi o nouă ediţie a
salonului de carte. Festivalul dedicat memoriei poetului făgeţean, a început cu
o slujbă de pomenire la mormântul acestuia din cimitirul ortodox, oficiată de
preoţii Făgetului (Ioan Jurj, Doru Milostean, Ioan Farcaş), în frunte cu părintele
protopop Bujor Păcurar, prin grija doamnei Maria Iancu, soţia poetului şi a lui
Ioan Gheorghe Oltean. S-a continuat la casa memorială „Traian Iancu”, din
partea românească a Făgetului, unde s-a decernat Marele premiu pentru
poezie lui Geo Galetaru, important poet contemporan, cu un laudatio entuziast
rostit de profesoara Rodica Pop. S-au mai acordat două diplome de excelenţă
doamnei Maria Iancu şi lui Ioan Gh. Oltean pentru grija arătată memoriei
poetului făgeţean de-a lungul a peste 20 de ani. Câţiva elevi îndrumaţi de
profesoarele Angelica Cernescu şi Adina Iova, au recitat poezii din creaţia lui
Traian Iancu. Încununarea manifestărilor a avut loc la Liceul Teoretic „Traian
Vuia”, unde s-a desfăşurat un reuşit salon al cărţii, cu lansarea şi prezentarea
următoarelor volume: Fotografia unei duminici amânate (Ed. Eurostampa,
Timişoara, 2018) de Geo Galetaru şi Eterna mea iubire (Ed. Mirton, Timişoara,
2018) de Ion Căliman, în prezentarea poetei Rodica Pop; volumul de versuri
Destin fluid (Ed. Mirton, Timişoara, 2018) de Ion Ghera, prezentat de Ion
Căliman; cartea cu caracter memorialistic Corul „Doina” şi dirijorul Radu
Gheorghe (Ed. Mirton, Timişoara, 2018) de Ion Căliman, aceasta fiind prezentată
cu nedisimulat entuziasm de Ioan Gh. Oltean, care a făcut remarcabile trimiteri
la

activitatea profesorului dirijor Radu Gheorghe, din perioada în care a

activat la liceul făgeţean (1979 – 1984). Au fost prezentate de asemenea
volumele antologice din poezia lui Traian Iancu: Cântec dulce din părinţi. Balade,
doine, cântece (Ed. Mirton, Timişoara, 2017) şi Laudă istoriei (Ed. Mirton,
Timişoara, 2018) de către Ioan Gh. Oltean. Ca un corolar al salonului cărţii a
fost prezentată Monografia Făgetului (Ed. Eurostampa, Timişoara, 2017), având
ca autori pe Dumitru Tomoni şi Ion Căliman, carte monumentală, cuprinzând
844 de pagini, prezentarea fiind făcută de către prof. univ. dr. Vasile Dudaş şi
etnograf Ion Traia. Un moment aparte al manifestării cultural-artistice l-a
constituit prestaţia muzicală deosebită a corului de fete al Liceului Teoretic
„Traian Vuia”, în cinstea profesorului Radu Gheorghe, sub bagheta dirijorală a
tânărului profesor de muzică Mircea Sturza de la liceul făgeţean. În final,
directorul liceului, prof. Victor Birău, a oferit o diplomă de excelenţă
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profesorului Radu Gheorghe, pentru merituoasa activitate cultural-artistică
desfăşurată de acesta cât a fost cadru didactic la Făget. A moderat inspirat şi
atractiv Ion Căliman.
În data de 3 iunie 2018 s-a desfăşurat la Mănăştiur, localitatea de naştere
a poetului dialectal George Gârda, Festivalul „George Gârda” – Recital de
poezie în grai bănăţean, ediţia a II-a, un proiect co-finanţat de Consiliul
Judeţean Timiş, prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, în
parteneriat cu Şcoala Gimnazială „George Gârda” Mănăştiur şi Asociaţia
Scriitorilor în Grai Bănăţean, la care au participat cu recitări în dialect peste 40
de elevi din mai multe şcoli din Banat, fiind îndrumaţi de cadre didactice
iubitoare ale fenomenului. Organizatorii: primar ing. Ionel Curuţi, responsabil
proiect Mihaela Dejica şi profesoara de limba română Georgeta Popa s-au
bucurat şi de prestaţia autentică a solistei de muzică populară Otilia Radu.
O altă întâlnire (muzical-literară), având ca interlocutori sătenii din Poieni
(comuna Pietroasa), s-a desfăşurat în data de 8 iulie 2018, în această localitate
montană, înconjurată, precum întreaga Ţară a Făgetului, de o natură ce dă
sentimentul prospeţimii şi întineririi, o natură binecuvântată de Dumnezeu, în
care şi-au găsit sălaş oameni simpli, modeşti, primitori şi respectuoşi, ca şi
primarul lor, Ioan Simoc. La invitaţia acestuia, s-au întâlnit cu localnicii, scriitori,
oameni de cultură, muzicieni, ocazie rarisimă pentru poienari. Prilejul
întâmplării l-a constituit lansarea volumului „Banatu-i fruncea” şi „Ardealul
mintea”, de Ionel Iacob-Bencei şi Eugen Albu, prezentarea fiind realizată de
Simion Dănilă şi Ion Marin Almăjan. La inedita (ca loc!) întâlnire au mai luat
parte prof. univ. dr. Trăilă Nicola şi scriitorii Teodor Bulza, Ion Ghera, Gelu
Cîmpeanu, Ionel Peia, Ion Căliman şi cantautorul Vasile Gondoci.
Meleagul legendar al poienilor şi natura înmiresmată au contribuit la
reuşita întâlnirii, care a prilejuit şi un recurs la memorie prin amintirea şi
enumerarea unor monumente ridicate în Banat întru cinstirea eroilor din
Primul Război Mondial, amintind astfel, la toate emulaţiile organizate în Ţara
Făgetului, pe parcursul unui an, anul magic al unirii neamului, 1918, cât şi
sacrificiile românilor pentru realizarea acestui ideal de veacuri.
Întru cinstirea cuvântului şi muzicii şi, mai ales, întru cinstirea
înaintaşilor, s-au scris şi aceste rânduri într-o modestă cronică de Centenar.
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În interesantă sa lucrare “Armânii din Serbia”, datată 13 martie 2018,
istoricul Pompilju Sfera spunea povestea interesantă a Domeniului Mavrodin
- după numele localităţii Mavrodin din judeţul Teleorman - localitatea aflată
între Roşiorii de Vede şi Alexandria. Respectivul domeniu, scrie Sfera, ar fi
primit numele de la un dregător de origine armână, stolnicul Constantin
Mavrodin. După anul 1825, când, în drum spre Constantinopol, stolnicul
Mavrodin moare, moşia Mavrodin intră în posesia baronului Hristofor
Sachelarie, un mare negustor de sare al vremii. De fapt, Sachelarie a profitat
de datoriile familiei Mavrodin, aşa că a cumpărat domeniul de la urmaşii
stolnicului (copii minori) pentru suma de 60 000 de galbeni.
De la baronul Sachelarie, domeniul ajunge în anul 1836 în posesia
principelui sârb Milos Obrenovici (1780-1860), şi acesta mare negustor de
sare şi stăpân a numeroase alte domenii în Ţara Românească (se pare că
nobilul sârb avea în Muntenia 11 moşii, cele mai importante fiind cea din
Hereşti (Ilfov, cumpărată în iunie 1830) şi cea din Poiana (Dolj, cumpărată de
la boierul Nicolae Brăiloiu în octombrie 1831). Acelaşi prinţ sârb cumpără şi
casa baronului Hristofor Sachelarie din Calea Mogoşoaia din Bucureşti pe
care o dăruieşte mai târziu împăratului Rusiei, pentru serviciile aduse de
acesta revoluţiei sârbe. Domeniul Mavrodinului era unul întins, format din
mai multe trupuri: Bleoturi, Mavrodin, Repezi, Comăneşti, Bărbăteşti şi
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Adămeşti. Suprafaţa totală a moşiei era de 12 000 hectare, din care 1600
hectare erau pădure.
Istoria dezvăluie un moment care dovedeşte o neaşteptată legătură
între domeniul de la Rudna din judeţul Timiş şi domeniul Mavrodin din
judeţul Teleorman. Numitorul comun este familia nobiliară Nicolici de
Rudna. După moartea cneazului Milos Obrenovici, domeniile din Ţara
Românească revin fiului celui decedat, Mihailo Obradovici, iar după decesul
acestuia din urmă, în anul 1868, moşia Mavrodin ajunge în posesia fiului de
soră al lui Mihailo, magnatul Feodor Nicolici de Rudna (1836 - 1903), deputat
de Jimbolia și apoi de Kikinda, guvernator al Bosniei și Herțegovinei.
Despre familia nobiliara Nicolici de Rudna, Pompiljiu Sfera susţine
că era deasemenea de origine armână, strămoşii purtând numele de
Karamata. De amintit, în context că, mult mai târziu, în 1 februarie 1902, la
Zagreb, se naşte Jovan Karamata într-o
familie de negustori din oraşul Zemun,
descendenţi ai unei vechi familii de
armânii cu rădăcini în Pyrgoi, Eordaia, în
vestul Macedonia. Tatăl lui Jovan, Ioannis
Karamatas, a fost preşedintele “Comunităţii
Greceşti” din Zemun. Jovan Karamata este
considerat unul dintre marii matematicieni
ai
Pompiliju Sfera

Serbiei,

unul

de

talie europeană:

membru al Academiei Iugoslave de Ştiinţe
(1933), al Societăţii Regale Cehe (1936), al

Academiei Regale Sârbe (1939), al Academiei Sârbe de Ştiinţe (1948). A fost
membru al Societăţilor de Matematică din Elveţia, Franţa, Germania,
membru al Asociaţiei Franceze de Dezvoltare şi Ştiinţe etc. A fost profesor la
Universitatea din Belgrad, iar din 1951 profesor la Universitatea din Geneva,
Elveţia, unde a rămas până la sfârşitul vieţii, 14 august 1967.
***
Revenind la averea din Muntenia a lui Feodor Nicolici de Rudna,
(comuna Giulvăz, judeţul Timiş de azi) de remarcat faptul că acesta nu a
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fost niciodată în Regatul României, administrarea moşiei Mavrodin fiind
lăsată în grija procuratorului Efta Tanasievici. (Fiul lui Feodor baron
Nikolici a vândut domeniul de la Rudna și a părăsit România în anul 1919,
stabilindu-se în Franţa).
Efta Tanasievici va rămâne în calitatea de administrator al moşiei
Mavrodin până la vânzarea domeniului, în anul 1904, când este încheiat la
Tribunalul din Alexandria actul de vânzare-cumpărare cu nr. 620, prin care
moşia Mavrodin intră în posesia Societăţii Naţionale de Asigurări din
Bucureşti. De remarcat faptul că împuterniciţi de către proprietari să vândă
moşia au fost doi avocaţi, Eduard de Vest şi Ignatz Rona, ambii din
Timişoara. Moşia deţinută de familia baronilor de Radna va fi vândut pentru
suma de 4 245 238 lei, nefiind grevată de nici o ipotecă. Exista însă o rentă
viageră a baronesei Wilhelmina Nicolici de Rudna, în valoare de 24 000
coroane austro-ungare, acordată anual din veniturile moşiei Mavrodin.

Conacul Capra, com. Mavrodin

Domeniul Mavrodin va fi cumpărat apoi de la SNAB de Necula Capra,
pe care Pompiliju Sfera îl consideră a fi şi el de origine armână. Familia
Capră, provenită din arendaşi, a ajuns proprietară de întinse domenii în
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Teleorman. Necula Capra a fost singurul moşier din zona Vlaşca al cărui
conac nu a fost jefuit de către ţărani în vremea marii răscoale din anul 1907.
Hambarele sale, pline ochi de grâne, au rămas şi ele neatinse, moşierul Capra
fiind agreat de localnici. Om cu frică de Dumnezeu, împreună cu soţia sa,
Ecaterina, Necula, a înălţat ori a restaurat mai multe biserici: la Alexandria,
Ţigăneşti, Mavrodin. A ridicat o casă a Domnului şi în Vâlcea, la Călimăneşti.
Conacul înălţat de fiul său, Anghel N. Capra, lângă Tufanii Grozii, la
Drăgăneşti-Vlaşca, în anul 1930, nu va fi locuit însă niciodată de către urmaşii
săi, din pricina instaurării regimului comunist. După stingerea ciumei roşii
(1989), nepotul Alexandrinei Capră (fiica lui Anghel N. Capra, căsătorită cu
Iacovache Noica - din familia renumitului filosof român Constantin Noica),
cedează drepturile sale de moştenitor asupra conacului de la Tufanii Grozii
în favoarea în-fiinţării unei mânăstiri cu hramul Sfânta Treime. Va fi cea de-a
treia mânăstire ridicată de P. S. Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, în
anul 1998, în nou înfiinţata eparhie din sudul ţării. (“Lumina credinţei”, 17
mai, 2010).
De amintit faptul că unul dintre strămoşii familiilor Noica şi Capra, şi
anume Iacovache Noica, s-a născut în anul 1828 în... Mavrodin, în casa
părintescă de lângă biserica târgului. El a fost un personaj dinamic și
întreprinzător. Proprietar al moșiilor Frăsinet și Schitu din județul Teleorman,
cumpărate de la boierul Mihail Bâțcoveanu, Iacovache Noica a fost ales în
Parlamentul țării, în Adunarea Deputaților, în sesiunea 1885–1887 și apoi în
cea dintre anii 1887–1889 etc. Dintre urmaşii lui Iacovache Noica cel născut în
Mavrodin, Dan Noica, avocat și campion balcanic la tir sportiv, a fost căsătorit
cu Elena Capra.
***
Nu doar Domeniul Mavrodin a ajuns în posesia unor bogaţi proprietari
de origine armână din Imperiul Habsburgic. Astfel, pe teritoriul aşezării
Putineiu aflată în plasa Călmăţuiului se găsea moşia numită „Stâlpul de
Piatră”, în suprafaţă de 1250 ha, a moşieresei Ana Dumba din bogata fmilie
a armânilor Dumba din Viena. Şi tot pe teritoriul Putineiului se afla şi moşia
lui Alexander de Vrany din Viena, cu o suprafaţă de 1200 ha.
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***
Ca o coincidenţă, în localitatea Jupa (Caransebeş, Caraş-Severin) a fost
construit în anul 1795 un conac impunător de familia...Capra. Dar cine au
fost proprietarii conacului? De unde se trage neamul acestora? Ca şi familia
Capra din Regat, şi cei din neamul Capra din Banat erau armâni. Şi aceasta
cu siguranţă! Foaia diecezană” din decembrie 1889 (anul IV, nr 49) publică
“Cuvântarea funebrală ţinută la înmormântarea marelui proprietariu Alesandru
Capra de Jupa, de protopresbiterul Andreiu Ghidiu”. Scria Andrei Ghidiu că
“Familia Capra, sub conducerea fericitului Constantin Capra, tatăl
răposatului, voind a continua şi ea la ridicarea prestigiului bisericeï şi
naţiunei române, a venit pe la finea veacului trecut din Muscopoli, capitala
Macedo-Valachiei, şi s'a aşezat în Ungaria, aquirând prin muncă dreaptă la
începutul veacului presinte domeniul de aici din Jupa dimpreună cu
nobilitatea ungurească. Ca român de naţie, ca ortodox după credinţă şi
mărinimos după simţăminte, a sciut să atragă asuprăşi atenţiunea
oamenilor binemeritaţi din cercurile mai înalte şi a ţinutului în care a trăit.”

Conacul Capra Jupa
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Alexandru Capra s-a născut în 23 Aprilie 1851. A făcut studii juridice la
Viena şi la Pojoni (Bratislava), dar calitatea sa de mare proprietar l-a
îndemnat şi spre preocupări de factură economică. Calităţile sale intelectuale
şi pregătirea sa deosebită l-au făcut pe Dr. Elemér Jakabbfy (istoric lugojan,
scriitor, academician, 1881-1962) să îl prezinte pe Alexandru Capra

în

publicaţia “Glasul Minorităţilor” (Anul II, Luna Oct.-Dec. 1924, Nr. 10–12), în
articolul “Tibiscum. Date referitoare la trecutul lui şi îndemn la scrutarea rămăşiţelor
istorice ale aceluia”, drept un “bărbat cult, care văzuse lumea mare”. În acelaşi
articol, dr. Dr. Elemér Jakabbfy face o trimitere la contribuţia armânului
Alexandru Capra de Jupa la definirea arheologică a vechii aşezări
romaneTibiscum, ridicată, aşa cum a stabilit învăţatul maghiar Dr. Ortvay
Teodor în anul 1875: “lângă vechea moară din Jupa, dealungul canalului morii, care
moară azi (1924, N.B.) asemenea s’a ruinat total şi numai fundamentul i-se vede.”
Despre ce contribuţie este vorba? Înainte de cercetările lui Teodor
Ortvay, pe la mijlocul veacului al XIXlea s-a petrecut la Jupa o întâmplare
care a trezit interesul arheo-logilor vremii. Iat-o, povestită de acelaşi Dr.
Elemér Jakabbfy:
“... ne-a făcut vizită dl Feodor Palik-Ucsevny, acest senior al societăţii
noastre (...) Mai ştie de un lucru găsit la Tibiscum, despre care i-a făcut
menţiune la timpul său Alexandru Capra. Capra a trimis un ţigan să-i prindă raci
la partea Timişului cu ţermure, unde pe vremea aceea se găseau încă raci din
abudanţă. Ţiganul a venit înapoi şi s’a plâns amar, că nu a prins nimic, dar
aproape şi-a tăiat mâna cu tabla de aramă adusă cu sine, care a găsit-o acolo sub
ţermure, unde a bănuit raci.”

Ce era acea tablă de aramă găsită în apa Timişului? În 23 aprilie 1851,
Alexandru Capra, însoţit de dr. Carol Nendtvich (profesor la Politehnica din
Budapesta, cel care în 1865 a făcut prima atestare a apei de la Moneasa,
dovedind că aceasta are efecte bune asupra organismului), s-a prezintat la
Ioan Érdy, custodele secţiei antichităţi a Muzeului Naţional din Budapesta, şi
i-a predat nu doar tabla de aramă găsită în apa Timişului de căutătorul de
raci, ci şi o alta, descoperită tot pe teritoriul Jupei. Cele două table predate
Muzeului budapestan de Alexandru Capra de Jupa se constituiau într-o
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diplomă săpată în aramă prin care “împăratul roman Antonius Pius cu onoare
concediază pe Barsimus, fiul lui Calliston, ca pedestraş emerit, care apoi s’a aşezat
aici în Tibiscum”, document datat anul 154 după Hr.
Scrisoarea peste timp a împăratului Antonius Pius, săpată în aramă,
conţinea informaţii clare despre veteranul lăsat la vatră la Tibiscum, cum ar fi
locul de naştere al veteranului, cât şi al celor şapte martori prezenţi la
dezlegarea de arme a lui Barsimus: “Din acestea se vede, că Barsimus era evreu
din Palestina şi la fel şasă dintre şapte martori. Totuşi Barsimus a primit „honestae
missio” drept de cetăţean şi imobil la Tibiscum.” (conform Dr. Elemér Jakabbfy)
Familia armânului Alexandru Capra de Jupa se înrudea cu alte mari
familii armâneşti din Imperiul Habsburgic (apoi austro-ungar). Aşa au fost
familia academicianului George Ioanoviciu de Duleu şi Valea Mare sau cea a
lui Nicolae Dumba (24 iulie 1830-23 martie 1900, consilier intim al împăratului
Francisc Iosif şi membru în Casa Magnaţilor, renumit comerciant). De altfel, la
înmormântarea lui Alexandru Capra din decembrie 1889 la căpătâiul unchiului
lor au stat nepoata Isabela Constantin Manno, născută Pagâlyi, strănepoţii
Alexandru şi Ştefan Manno, strănepoatele Irina Dumba, Ecatarina şi MariaLuisa Manno.
Urmal al lui Alexandru Capra, Alexandru Mano, se pare că a moştenit
pasiunea unchiului său pentru istorie, pentru arheologie. În anul 1914, nu cu
mult înainte de izbucnirea primului război
mondial, Alexandru Mano l-a învitat la Jupa pe
un învăţat de la Muzeul Naţional Maghiar pentru
a face anumite cercetări arheologice în sit-ul
Tibiscum. Vizita a avut un singur rezultat, spune
Dr. Elemér Jakabbfy: “...de sub puternicii castani ai
parcului din Jupa a ajuns în Muzeul Naţional
Maghiar piatra cu înscripţie romană, care încă cu zeci
de ani înainte a fost adusă aici pe un pietroiu puternic”
de un anume “Juon dela Jupa”. Care pietroi, s-a
constat la Budapesta, de fapt nu avea nici o
inscripţie romană, aşa cum se susţinea...
În schimb, în zidul conacului din Jupa a
fost remarcată existenţa unei stele funerare

Stela
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romane, mai bine reliefată după ce a început în ultimii ani restaurarea
conacului. Stela a fost studiată de Mariana Balaci Crînguş de la Universitatea
de Vest din Timişoara. Aceasta a constat că “stelă este una care poate fi
inclusă în categoria stelelor funerare arhitectonice, aniconică, singura de acest
fel dintre toate stelele aniconice din sud-vestul Daciei, cu frontonul
triunghiular liber şi cu acrotere de o parte şi de cealaltă a acestuia. Ca şi
material în realizarea ei s-a folosit un calcar alb-gălbui, piatră din care s-au
realizat la Tibiscum şi alte monumente şi mai ales piese arhitecturale care au
împodobit diferitele clădiri din aşezarea civilă sau din castru.“ Stela funerară,
conform aceleaşi cercetătoare, execuţia acesteia, “este una cu grijă realizată,
cu pricepere şi cu respectarea canoanelor artistice ale artei provinciale
romane.”

În anul 1949 conacul de la Jupa a fost naţionalizat de comunişti, iar
clădirea impunătoare de altădată s-a deteriorat în timp. În luna mai 1994,
conacul a intrat în administrarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă. În noiembrie 2002, clădirea, parcul dendrologic şi
terenul aferent, au trecut în administrarea Primăriei Caransebeş, fiind apoi
atribuite societăţii Gurgu ProdCom SRL (patron Mihai Gurgu) spre
restaurare. Primăria Caransebeş a decis ca strada care duce spre livada şi
curtea conacului să poarte numele proprietarului fostului conac, armânul
Alexandru Capra de Jupa.
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Reîntorcându-ne, de acum, numai la zona etnofolclorică a Făgetului,
facem observaţia că leul, cerbul şi boul sur de munte apar cel mai frecvent în
colindele de june, în cadrul motivului vânătorii şi este victimă a eroului
(feciorul de însurat), prin care acesta obţine consacrarea eroică, dar şi statutul
de tânăr potenţial candidat la însurătoare. În unele variante de colinde, prin
stricăciunile pe care le face, cerbul provoacă urmărirea şi vânarea sa de către
junele vânător, cu evidente conotaţii premaritale:
„Pân’ fu june-ntr-un vânatu,
Cerb la curte s-a băgatu,
Pradă mare ce-a prădatu:
Rupt-a stogul de tulpini
Şi-o columbiţă de măr dulce
Şi-ncă una de viuţă,
Şi le făcea cununiţă,
Şi-o aruncă-ntre corniţă.
Râde cerbul de-a zburdare,
Râde cerbu-n fală mare,
Că frică de june n-are”1.
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Adăugăm la acestea câteva versuri cuprinse în variante de colinde din
antologia de folclor literar Poezii populare româneşti. Folclor din Banat2, în care
cerbul primeşte elemente specifice spaţiului etnofolcloric făgeţean (vânarea,
gonirea şi gorgonirea cerbului „sur de munte”), cât şi descifrabile conotaţii
premaritale:
Ce-l întreabă mari boieri,
refr.: Junelui bunu
Ce-l întreabă mari boieri
Pe junel,
pe băluşel:
Ce i-i murgul asudat,
Asudat,
aşa-nspumat?!...
Dar june din grai grăia:
- De-aia-i murgul asudat,
C-am gonit,
de-am gorgonit,
C-am gonit pe cerbu-i sur
De la munţi
în jos la lunci,
Tot prin apă
şi prin gheaţă;
Prin apă de-a lungului,
Prin gheaţă de-a latului…
Nime-n lume nu vedea,
Făr’ de-o fiică-mpărăteasă,
De pe-o dalbă de fereastă;
Şi cum ea că mi-l vedea,
Ea din grai aşa-i grăia:
- Minţi tu, june,
ca un câne,
N-ai gonit,
n-ai gorgonit,
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N-ai gonit pe cerbu-i sur
De la munţi,
în jos la lunci,
Tot prin apă
şi prin gheaţă;
Prin apă de-a lungului,
Prin gheaţă de-a latului.
Dar june din grai grăia:
- Taci tu, fiică-mpărăteasă,
De pe-o dalbă de fereastă,
Că eu de m-oi mânia,
Eu cosiţa ţ-oi tăia
Şi-n susu te-oi arunca,
În turnul Sibiului,
Să te bată vânturile
Ca pe mine gândurile.
Însura-s-o,
ori lăsa-s-o?!...
Şi-ai fi, june, sănătos,
Că eşti mândru şi frumos!
Iar într-o colindă dedicată vătafilor colindătorilor, cerbul este fie „străinior”,
fie „străcinior”, fie „tretior”, adică de trei ani, fiind vânat în folosul material
al celor colindaţi sau al comunităţii:
Cine te-o rugatu,
refr.: George, ş-un voievodă
De tu să-i slobozî,
refr.: Jupâne Trăiene
De tu să-i slobozî?
Vânători de-ai tăi,
Prin câmpi de-a juca,
Prin codrii-a vâna.
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Că ei m-or aflat
Cerbu-i străcinior.
De l-om dupleci,
Zău, că bine-ar fi
Şi mai bine-ar sta
În curtea dumneavoastă…
Pentru stricăciuni şi prădăciuni asemănătoare făcute de cerb, dar şi cu
evidente conotaţii premaritale, cât şi cu anumite gesturi şi atitudini provocatoare
la adresa tânărului ajuns la vârsta căsătoriei, în unele colinde de june din zona
Făgetului sunt vânaţi de către mirele-vânător şi leul (un animal mai puţin
specific faunei spaţiului românesc) sau „boul sur de munte”, animale care au
comportamente asemănătoare cerbului, după cum rezultă din unele texte
cuprinse în antologia amintită, Poezii populare româneşti. Folclor din Banat:
Până-i mirea-ntr-un vânatu,
refr.: Junelui, junelui bunu
Până-i mirea-ntr-un vânatu,
Leu la curte s-o lăsatu,
Prada mare ce-o prădatu:
De cu sară-i
grâu de vară,
Miez de noapte-s
grâne coapte,
De cu zori
grădini cu flori…
În acelaşi text sunt evidente conotaţiile premaritale, cât şi provocarea
animalului la adresa mirelui vânător:
Rupse-un stabor din cunună
Şi sări în cea grădină,
Rupse-o viţă
şi-o mlădiţă
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Şi-o lozâţă
de viuţă
Şi-un firel
de aurel
Şi-o tablă
de măierană
Şi-o cruce de busuioc,
Cunună de le făceare,
Leu din talpe le-aruncare,
Drumul mare mi-l ieşare
Şi din ceard’ aşa-i grăiare:
- Rageţi, mulgeţi drumul mare,
Leu de mirea frică n-are…
Din aceeaşi culegere de folclor literar, reprezentativă pentru Banatul de
Nord-Est, redăm un fragment dintr-o colindă în care victima eroului (mirelui
vânător) este „bouţul sur”, scopul urmăririi şi vânării animalului reprezentând
una dintre probele la care este supus tânărul de însurat în demersul său
premarital:
Întreabă, întreabă mari boieri
refr.: Hai, lăromi, domnu-i bunu
Întreabă, întreabă mari boieri
Pe mirel,
pe tinerel,
Ce i-i murgul asudat,
Asudat,
tare-nspumat,
Pintenaşii-s rău călcaţi,
Peana lată-i
fluşturată,
Şoimii vânăţi,
feşteliţi,
Ogari buni
îs obosiţi.
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Grăia mirel
tinerel:
- Ce mă, boieri, ispitiţi,
Că voi, boieri, bine ştiţi
Că io-am fost într-un vânat,
De-am gonit,
de-am gorgonit,
De-am gonit un bouţ sur.
Bouţ dete cam pe vad,
Murgu’ dete-afar’ de vad,
De-aia-i murgul sudat,
Asudat,
tare-nspumat,
Pintenaşii-s rău călcaţi,
Peana lată-i
fluşturată,
Şoimii vânăţi feşteliţi,
Ogari buni
îs obosiţi…
În general, aceste variante au ca final urmărirea, prinderea, „încurelarea”
şi chiar uciderea animalului („cerbu-i sur de munte”, „leu”, „bouţ sur”), cu un
anumit scop pragmatic sau prenupţial, iar cercetătorul Mihai Coman atrage
atenţia asupra elementului care circumscrie funcţiile mitologice ale cerbului şi
prin faptul că uciderea acestuia aduce folosul personal în organizarea nunţii,
cât şi al întregii comunităţi:
„El din carnea lui
Nuntă şi-a nunti-o,
El din pielea lui
Casa şi-o înveliră,
El din sângele lui
Casa-şi zugrăviră,
Din oasele lui
Ferestre şi-o face,
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Ferestre lucite,
Cu aur poleite,
Din coarnele lui
Portiţe şi-o face,
Portiţe boltite
Jos la grădiniţe”3.
Acestei ipostaze a cerbului Ovidiu Bârlea4 îi consacră o interpretare
metaforică asociind-o cu ecouri ale sacrificiului cerbului pentru a asigura
dăinuirea construcţiilor şi cu vânarea cerbului, ca o etapă necesară (ca probă a
voinicului) în riturile de trecere nupţiale, prin care mirele are posibilitatea să îşi
dovedească aptitudinile de vânător, aşa cum rezultă şi din textul câtorva
colinde din zona etnofolclorică a Făgetului, cuprinse în antologia amintită5:
„De l-om dupleci,
Zău, că bine-ar fi
Şi mai bine-ar sta
În curtea dumneavoastă.
Dar este, mai este
La călcâni de-ai lui
Sunt pinteni rânsaţi,
Din argint scăldaţi,
Din aur suflaţi.
Dar este, mai este
La genunchi de-ai lui
Tăneri de argint,
Din argint scăldate,
În aur suflate.
Dar este, mai este
Sus, la şelea lui,
Curele ţintate,
Din argint scăldate,
În aur suflate.
Dar este, mai este
Sus, la ochii lui,
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Pahare de-argint,
Din argint scăldate,
În aur suflate.
Dar este, mai este
Sus, la fruntea lui,
Leagăn de mătasă,
Din argint scăldat,
Cu aur suflat,
De v-aţi legăna
Dumneavoastă doi…”
sau, precum în colinda Cerbu-i sur de munte, în care cerbul metamorfozat este
ademenit chiar de mama sa, pentru a coborî „de la munţi la lunci”, unde este
ucis cu scopul de a asigura construirea, întărirea şi dăinuirea construcţiilor,
după cum însuşi cerbul recunoaşte metaforic:
„Cerbul îmi grăia:
- Vai, măicuţa mea,
Pe cât m-ai păzit
Pe-atât m-ai avut.
Cu corniţele lui
Curţi încornurau;
Cu coastele lui
Curţi îşi lăţuiau;
Cu pelcuţa lui
Curţi acopereau;
Cu sângele lui
Curţi îşi văruiau…”
ori, cum rezultă din reproşul cerbului, căruia i-au fost sacrificaţi („săgetaţi”)
nouă fraţi:
„Cerb din ceard grăia:
- Stai, mireo, nu da,
Căci tu de vei da
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Şi nu vei zgodea
Şi nu-i nimeri,
La tine-oi veni;
Pe tin’ te-oi lua
În ăste două coarne,
În aste patru raze;
Sus te-oi arunca,
Peste nouă văi,
Peste nouă munţi,
La brazii cărunţi,
Unde iarba creşte,
În patru se-mpleteşte
Şi-aici-mi putrezeşte.
Avut-am nouă fraţi,
Toţi i-ai săgetat.
Cu coarnele lor
Curţi ţ-ai încornat;
Cu costiţa lor
Curţi ţ-ai lăţuit;
Cu pieile lor
Curţi ţ-ai şângilit;
Cu sângele lor
Curţi ţ-ai văruit;
Cu cărniţa lor
Goşti ai ospătat…”

Bibliografie şi note:
1 Mihai Coman, Bestiarul mitologic românesc, Ed. Fundaţiei culturale române, Bucureşti,
1996, p. 134
2 Ion Căliman, Cornel Veselău, Poezii populare româneşti. Folclor din Banat, Ed. „Grai şi
Suflet – Cultura Naţională”, Bucureşti, 1996, p. 48 – 83 şi 139 - 143
3 Mihai Coman, op cit., p. 135
4 Apud Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981, în Mihai
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Odată cu prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae, în ziua de 6 decembrie,
se deschide seria marilor sărbători din ultima lună a anului calendaristic.
Alături de Gheorghe şi Ioan, numele lui Nicolae este unul dintre cele mai
răspândite din onomastica românească tradiţională. La baza acestuia stă
numele compus grecesc Nicolaos, format din contopirea lui nike „victorie” (din
vb. nikao „a învinge”) şi laos „popor”, care înseamnă „victoria poporului”, iar
în sens figurat „biruinţa simplităţii, a blândeţii”. Acest prenume a fost atestat
încă înainte de creştinism, la istoricul atenian Tucidide (460 – 396 î. Chr.). Din
limba greacă a trecut în limba latină, la romani fiind varianta de Nicolaus,
formă care stă la baza numelor creştine moderne din onomastica europeană.
La popularitatea acestui nume şi la larga lui răspândire a contribuit şi Sf.
Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai însemnaţi apărători ai credinţei creştine.
Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut în anul 270, în localitatea Patara din
provincia Lichia, aflată în partea de răsărit a Asiei Mici, fiind nepot de
episcop. A trăit în vremea împăraţilor romani Marcus Aurelius Valerius
Maximianus (Maximian, 285 – 305) şi Caius Aurelius Valerius Diocletianus
(Diocleţian, 248 – 286), atunci când prigonirea creştinilor era în toi. Părinţii
săi sunt Teofan şi Mona, creştini înstăriţi, care au fost convertiţi la creştinism
de ucenicii Sfinţilor Apostoli. În familie, Nicolae se bucură de o creştere
aleasă, în deplină curăţie trupească şi sufletească, în duhul evlaviei creştine.
Frecventează şcolile vremii şi îşi însuşeşte o cultură aleasă şi o bogată
experienţă de viaţă, fiind atras şi îndrăgostit de învăţătura Sfintei Scripturi.
Unchiul său, Nicolae, fratele mamei, episcop în cetatea Mira (oraş înfloritor la
mijlocul secolului al IV-lea, situat în sud-vestul Asiei Mici), văzând atracţia
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tânărului pentru lucrurile dumnezeieşti, îl ia pe lângă el, pentru ca acesta să
adâncească învăţăturile sfinte.
La vârsta de 18 ani îşi pierde părinţii, seceraţi de ciumă şi de holeră,
epidemii care în epocă au făcut mii de victime. Nenorocirea aceasta îi
răscoleşte sufletul bântuit de marile întrebări despre zădărniciile lumii,
despre veşnicia cerului şi desăvârşirea omului, având revelaţia că adevărata
religie este creştinismul şi că milostenia, cinstea, bunătatea, evlavia,
neprihănirea constituie calea apropierii de Dumnezeu. Astfel, credinţa şi
înţelepciunea dovedite în viaţa de zi cu zi îl ridică pe treptele sfinte ale
preoţiei. Sub mâna cuviosului Nicolae, episcopul cetăţii Mira, este hirotonit
preot la vârsta de 23 de ani. Atunci când este hirotonit, unchiul său
prooroceşte: „Fericită va fi turma care va avea pe acest păstor, căci acesta va
paşte bine sufletele celor rătăciţi şi la păşunea bunei credinţe îi va duce pe
dânşii”. Sfânta Scriptură devine, în viziunea tânărului slujitor al bisericii, o
cale de îndreptare şi un izvor de înţelepciune pentru credincioşi, întrucât
acesta vede în preoţie un mijloc de înfrângere a puterilor Diavolului şi de
micşorare a răului în lume. Dar este victima unei întâmplări neplăcute,
deoarece câţiva tineri dezmăţaţi îl jefuiesc şi îl bat, iar el rămâne, în urma
incidentului, cu semne toată viaţa. Dar autoritatea sa creşte şi se fac
pelerinaje la biserica în care slujeşte.
Doreşte să se închine la Mormântul Domnului şi în acest sens îi cere
binecuvântarea unchiului său, vinde averile moştenite de la părinţi şi merge
la Ierusalim, unde rămâne mai mult timp. Unchiul său, episcopul Nicolae,
moare, iar în scaunul păstoresc din Mira este numit un ucenic de-al său, Ioan,
dar şi acesta, după câteva luni de păstorie, se săvârşeşte întru Domnul.
Cetatea, rămânând fără păstor duhovnicesc, după lungi discuţii şi amânări,
soseşte Nicolae din cetatea sfântă Ierusalim, care, la insistenţele Sf. Metodie
al Constantinopolului şi la rugăminţile credincioşilor, primeşte preluarea
scaunului episcopal, devenit vacant. În această calitate, caută să-i înlăture pe
aceia care nu înţeleg preoţia ca pe o jertfă pentru binele aproapelui, oferind
ca exemplu propriile fapte.
În timpul prigoanei împotriva creştinilor a împăraţilor Maximian şi
Diocleţian îşi mărturiseşte cu mult curaj credinţa în Christos. Este arestat,
bătut, supus la chinuri şi aruncat în temniţă. Cetatea se revoltă, dar mulţimea
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este reprimată de romani. Un credincios pătrunde în temniţă, pentru a-l
elibera pe Nicolae, dar acesta refuză. După moartea asupritorilor,
creştinismul devine religie de stat sub împăratul Constantin cel Mare, în anul
313. Se restabileşte unitatea Bisericii şi mitropolitul Nicolae revine în mijlocul
credincioşilor. Face multe minuni, aşa încât vestea i se duce până la împăraţii
Constantin şi Elena. Tot prin osârdia şi străduinţa sa, se înalţă din nou
bisericile dărâmate de păgâni.
Întâiul Sinod ecumenic de la Niceea, din anul 325, condamnă erezia lui
Arie, preotul din Alexandria, care susţinea că a doua persoană din Sfânta
Treime, adică Dumnezeu Fiul, n-ar fi de aceeaşi fiinţă cu Dumnezeu Tatăl.
Printre cei 318 părinţi care au votat condamnarea s-a numărat şi mitropolitul
Nicolae, despre care se spune că l-a şi pălmuit pe Arie. Reîntorcându-se
acasă, îşi reia apostolatul şi continuă să facă mai multe minuni şi binefaceri,
consemnate de biografii săi, dintre care amintim:


izbăveşte de la foamete, de mai multe ori, cetatea Mirei;



salvează de la înec un creştin şi o corabie;



scapă de la moarte trei tineri ostaşi din cetate, condamnaţi pe nedrept
de guvernatorul provinciei;



aplanează revolta şi instigaţia bogătaşilor împotriva celor nevoiaşi;



este cunoscut, în acest sens, şi cazul unui tată văduv sărac, cu trei fete
frumoase, care, aflat în pragul disperării, pentru că nu avea din ce trăi,
hotărăşte să-şi arunce fetele în braţele desfrâului, dar Sfântul Nicolae îi
ajută, aruncând noaptea, în camera fetelor, la trei intervale de timp, trei
pungi pline cu aur, astfel încât tatăl reuşeşte să-şi mărite fetele şi să le
salveze de la păcatul desfrâului;



cumpără covorul unui sărac şi-l dăruieşte soţiei acestuia sub chip de
moşneag etc.
În toate aceste acţiuni de caritate şi dreptate este ajutat de ucenici
devotaţi – Pavel din Rodos şi Teodor Ascalonitul, care îi urmează credinţa şi
faptele. Arhiepiscopul Nicolae ajunge astfel spaima nelegiuiţilor şi etalon de
cinste pentru doritorii de viaţă curată şi căsătorie sfântă.
Dar multele suferinţe îndurate, posturile îndelungate şi nesfârşitele
rugăciuni i-au slăbit puterile trupeşti arhiepiscopului Nicolae, care hotărăşte
să se retragă la mănăstirea Sionului, ctitorie a unchiului său, unde, după o
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suferinţă scurtă, trece la Domnul în ziua de 6 decembrie 340 (după unii
biografi, în 342 sau 348). Virtuţile sale rămân: credinţa curată şi puternică în
Dumnezeu, o viaţă trăită în desăvârşită curăţie trupească şi marea milostenie
de care a dat dovadă, calităţi pentru care a fost învrednicit de Isus Christos
cu harul de a face minuni şi cu acela al vindecării suferinţelor omeneşti.
Trupul său a fost depus în lăcaşul slujirii din Mira, iar, cu binecuvântarea
Bisericii şi îngăduinţa Sfinţilor Părinţi, moaştele i-au fost împărţite şi altora,
pe care n-a reuşit să-i ajute în viaţă. În timpul năvălirii perşilor, moaştele au
fost duse la Constantinopol, de unde, în 1087, câteva au fost luate de cruciaţi
şi duse în Italia, la Veneţia şi apoi la Bari. Aici au fost aşezate în biserica „Sf.
Ştefan”, la 9 mai 1087. În anul 1967, după vizita patriarhului Atenagora al
Constantinopolului la Roma, moaştele au fost readuse în vechea cetate Halki.
Domnitorul Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714) a cumpărat mâna
dreaptă a Sfântului Nicolae, cu care a făcut o mulţime de daruri şi
binecuvântări, şi a depus-o în biserica „Sf. Gheorghe” din Bucureşti, unde se
află şi astăzi, alături de mormintele lui Constantin Brâncoveanu şi ale fiilor
săi, martirizaţi la Constantinopol prin tăierea capului şi deveniţi sfinţi martiri
ai bisericii noastre.
Mitropolitul Antim Ivireanul (1660 – 1716) spunea despre Sfântul
Nicolae că a fost dascăl şi învăţător ales, întreind aceste calităţi prin harul de
a face minuni în folosul turmei încredinţate (după cum arată în Didahii). Prin
faptele sale generoase: vindecă mulţi bolnavi, îi scapă de la moarte pe cei
condamnaţi, ocroteşte călătorii pe mare, cât şi prin acţiunile sale caritabile
(hrăneşte şi îmbracă oameni orfani, săraci şi văduve), a pătruns definitiv în
tradiţia spiritual-creştină a tuturor popoarelor. Bunătatea Sfântului îi uneşte
în cuget pe toţi copiii lumii, iar milostenia sa, manifestată în timpul vieţii,
destramă graniţele sociale şi naţionale. În acest sens, este considerat patronul
şi ocrotitorul mai multor categorii sociale şi vârste umane.
În toată lumea, Sfântul Nicolae este cunoscut ca ocrotitor al copiilor şi
tinerilor, cărora le aduce, în ziua lui de prăznuire (6 decembrie), daruri
bogate şi mult aşteptate. Este considerat, totodată, patronul familiei
neîntinate, al celor care călătoresc pe mare, pe uscat şi în văzduh, protectorul
fecioarelor şi al călugărilor, ocrotitorul săracilor, al celor nedreptăţiţi şi al
tuturor creştinilor, în necazurile şi nevoile lor.
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Evlavia şi dragostea credincioşilor faţă de acest sfânt se exprimă în
numeroasele biserici, manifestări şi icoane care i-au fost închinate. De
asemenea, în cinstea lui s-au ridicat azile şi orfelinate, s-au constituit societăţi
caritabile şi s-au creat adăposturi pentru nevoiaşii de toate categoriile şi
vârstele. În conştiinţa creştinilor de pretutindeni, Sfântul Nicolae a rămas un
model de credinţă, de iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni. Este, de aceea,
unul dintre sfinţii cei mai mari şi mai iubiţi de credincioşi, aşa cum atât de
inspirat spune Eugen Dorcescu în versurile:
„1. Eu, Doamne, n-am o inimă-ngâmfată,
Privirea mea nu-i crudă şi trufaşă,
M-am aşezat, în sacra Ta guaşă,
Departe de-a orgoliilor ceată.
Tot ce-mi întrece firea nu mă-mbată,
Nu vreau să fiu nici principe, nici paşă.
2. Sufletul meu e pur. El Ţi se-arată
Ca pruncul înţărcat ce doarme-n faşă…
Ca de copil sunt gândurile mele,
Ca un copil doresc, vorbesc şi tac.
3. Încrede-te în Domnul, Israele!
Încrede-te de-acum şi până-n veac”.
(Psalmi, 131)
Luna decembrie, considerată luna cadourilor, în tradiţia creştină
(ortodoxă) este patronată de Sfântul Nicolae, cel care începe împărţirea
darurilor. Folclorul românesc i-a închinat Sfântului colinde, imne, datini,
acesta fiind considerat mesagerul lui Moş Ajun şi Înaintemergătorul lui Moş
Crăciun.
În Martirologiul catolic, pomenirea Sfântului Nicolae se face la 9 mai,
adică în ziua în care i-au fost transferate moaştele din Mira Lichiei la Bari.
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Sânnicoară. Moş Nicolae
Sfântul Nicolae este cunoscut în mito-folclorul românesc (cu precădere
în legende, credinţe, colinde, descântece etc.) cu mai multe denumiri:
Sânnicoară, Sân-Nicoară, Sâmicoară, Sfântul Neculai, Crăciunul Copiilor, Moş
Nicolae şi se sărbătoreşte în noaptea de 5 spre 6 decembrie, când aduce daruri
copiilor. El reprezintă, la origini, o divinitate precreştină, care patronează
pământul şi apele. Ca în multe alte cazuri, Biserica a suprapus peste cultul
acestei zeităţi păgâne prăznuirea şi atributele Sfântului Ierarh Nicolae,
episcopul din Mira Lichiei, iar denumirea de Sânnicoară (provenită din lat.
Sanctus Nicolaus) reprezintă personajul rezultat din acest sincretism, având
atât însuşiri profane, uneori malefice, cât şi însuşiri sacre.
Din biografia Sfântului, legendele populare româneşti au reţinut
misiunile care i-au fost încredinţate, dar şi acţiunile şi faptele caritabile pe
care le-a întreprins. Astfel, la începutul lumii se năştea zilnic un copil, primul
dintre aceştia fiind Nicolae, iar al doilea Sfânta Barbara. După numai şapte
zile de la naştere, Nicolae ştia deja să citească, devenind învăţătorul celor
bătrâni. Dumnezeu l-a luat la cer şi i-a încredinţat mai multe misiuni, în locul
său numindu-l pe Sfântul Pavel. Domeniul pe care îl patronează Sfântul
Nicolae sunt apele, el fiind cel care a pus capăt potopului şi, deopotrivă, cel
care salvează de la înec navigatorii şi, de aceea, în ziua sa de sărbătoare sunt
pomeniţi cei care au murit înecaţi sau ucişi de animale. Întârzie uneori la
adunarea sfinţilor, deoarece trebuie să arate drumul spre Rai corăbierilor cu
suflete bune, iar spre Iad, al celor cu suflete rele. Pe timp de război,
călătoreşte pe un tun, fiind astfel ocrotitorul soldaţilor care îi cer sprijinul, iar
în luptele maritime ajută navele creştinilor contra corăbiilor păgânilor.
În legende se mai arată că Sfântul Nicolae (Sânnicoară) este iscoada lui
Dumnezeu pe lângă Diavol. În acest sens, Dumnezeu i-a încredinţat sarcina
de a afla cum s-ar putea anula Contractul lui Adam cu Diavolul. Sfântul a
aşteptat timp de 30 de ani la intrarea în Iad, pentru a afla, ulterior, că numai
cel născut din spirit sfânt ar putea anula acest contract.
De asemenea, împreună cu Sfântul Toader are misiunea de a
supraveghea Soarele, pentru a nu devia din drum şi a lăsa, astfel, lumea fără
lumină şi căldură. Tocmai în acest scop, la miazănoapte străjuieşte Sfântul
Nicolae, iar la miazăzi străjuieşte Sfântul Toader. Folcloristul Ion Taloş arată
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că, în unele texte, însărcinările acestui sfânt au fost extrapolate de la alţi sfinţi
sau personaje istorice, fiind prezentat şi ca stăpân al lupilor, menire
caracteristică Sfinţilor Petru şi Andrei. De asemenea, se mai spune că, odată,
fiind bolnav, a primit un leac pe care l-au băut cele trei slujnice ale lui şi s-au
transformat în spirite, la fel cum servitoarele lui Alexandru cel Mare s-au
metamorfozat în iele.
Cercetătorul Ion Ghinoiu arată că Moş Nicolae, ca personificare a
timpului îmbătrânit la vârsta senectuţii, vine, în ziua sa de sărbătoare (6
decembrie), pe un cal alb şi îşi scutură barba, aducând astfel prima zăpadă.
În nopţile marilor sărbători, când cerul se deschide, se crede în popor că
oamenii pot să îl vadă pe Moş Nicolae stând la Masa Împărătească, în
dreapta lui Dumnezeu. În această ipostază, şi-a păstrat o mare parte din
însuşirile sfântului:
-

este patronul multor case de creştini;

-

icoana lui este ţinută sau purtată ca talisman;

-

ajută negustorii, văduvele şi orfanii;

-

ajută fetele sărace să se mărite;
apără oamenii şi vitele de diferite boli.

Ziua sfântului Nicolae (Moş Nicolae) se serbează pentru ca oamenii să
fie feriţi de boli sau lovituri şi pentru a fi ocrotiţi în diverse situaţii
primejdioase. De asemenea, această zi este prielnică unor pronosticuri
meteorologice sau altor previziuni. Rodul livezilor poate fi apreciat după
crenguţele de pomi fructiferi puse, de Moş Nicolae, în apă, să înflorească
până la Anul Nou. Se mai crede că dacă Sânnicoară a venit pe un cal alb şi
şi-a scuturat barba, aducând prima zăpadă, iarna va fi scurtă, iar dacă a
venit pe un cal negru, iarna va fi lungă.
Asemenea lui Moş Crăciun, în seara de ajun a sărbătorii (5 spre 6
decembrie), Moş Nicolae pune în încălţăminte darurile celor mici, buni şi
ascultători, iar pe copiii răi şi neascultători îi pedepseşte, lăsându-le, în
încălţări, nuieluşa poreclită şi „Sfântul Nicolae”.
Tradiţia populară mai consemnează, dintre acţiunile punitive sau
blamabile, şi pedepsirea celor care se abat de la dreapta credinţă, prin lovirea
lor cu nuiaua peste mână, dar şi faptul că îi sprijină pe hoţii şi tâlharii care se
roagă să-i sprijine în isprăvile lor.
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Conceptul de identitate, cândva stabil, pliat unui rol prestabilit,
condamnat la fixitate, a devenit, în decor postmodern, fragil, în disoluţie,
supus unei permanente reconstrucţii. Contestată virulent, identitatea se
defineşte azi ca fiind multiplă, concentrică, mobilă, autoreflexivă, chemând –
pentru omologare (validare socială) – şi prezenţa celuilalt, ca element
constitutiv. Această recunoaştere priveşte, desigur, şi identităţile colective,
zgomotos afirmate în postmodernitate sub flamura autonomiei (etnice,
religioase, regionale) sau a ofensivelor politici de grup (feminism,
homosexualism ş.a.). În acest context, regândirea identităţii devine, să
recunoaştem, o problemă presantă; de la individualismul identitar, clamânduşi dreptul de a-şi exprima diferenţa în condiţiile înţelegerii egalitare moderne şi
a hipermasificării comportamentelor până la identificarea mimetică, sub
pulsiunea consumului (întreţinând, totuşi, rivalitatea) chestiunea îmbracă,
spuneam, un aspect relaţional, judecat emblematic-valorizator (prestigiu,
recunoaştere). Deşi vizează excelenţa, inducţia nevoilor de consum suportă
acea „constrângere la repetiţie”, denunţată de Stiegler (2004) prin suprasocializare. În capitalismul de consum identitatea este un construct care ţine de
„imagine, stil, înfăţişare”, propunând un eu mereu înnoit, atractiv, performant,
prestigios, bucurându-se de succes, supus capriciilor modei şi îndoctrinării
subtile, prin publicitate şi cultură populară. Evident, un rol major, poate
decisiv, în construirea / deconstruirea şi perceperea identităţii revine culturii
media, cea care azi destabilizează identitatea. Ca „mediu cultural înşelător”
cum afirma, repetat, Douglas Kellner, cultura media este un „centru al
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imploziei identităţii”. Examinând producţia de imagini, livrată în flux
continuu şi, pe acest suport, dinamica identităţii (imagine, stil, modă, în cazul
unor personalităţi mediatice), sociologul texan, fie că discută, de pildă, cazul
Madona (ca „maşină de produs identităţi”) ori videoclipurile lui Michael
Jackson nu oboseşte a cere, imperativ, „alfabetizarea” publicului, doar astfel
apt a sesiza codificarea ideologică şi capabil a se distanţa reflexiv, luând
atitudine critică. Nevoia de identificare şi, pe de altă parte, dorinţa de
satisfacţie asigură o largă audienţă ofertei media, propunând, prin emisiuni TV
de mare popularitate, modele de identitate. Dezinteresată de natura polisemică a
codurilor narative ori a colajelor imagistice, forma comercială (hegemonică,
azi) cultivă „efectul de real”, prioritatea imaginii (de la fascinaţie la saturaţie)
copleşind prin accesibilitate, flux şi viteză. Supusă acestei simplificări,
decodarea rămâne la „suprafaţa textului”, asigurând, prin zapping, o distracţie
frivolă (vezi emisiunile télé-poubelle). Cultura, observa Gilles Lipovetsky, este
„fagocitată de mass-media” şi trăieşte / supravieţuieşte sub dictatura
ratingului. Iar omul mediu, cel care, pentru o naţiune, ar fi „ceea ce este centrul
gravitaţional pentru un corp” (cum afirma Adolphe Quételet), rămâne, prin
mentalităţi, atitudini, interese, nivel cultural, chiar centru gravitaţional,
favorizând manipularea cererii de consum. Or, publicitatea, înglobând rafinate
strategii de marketing, eforturi de cercetare, devorând resurse financiare şi
artistice ne „colonizează” existenţa; a devenit, în condiţiile contemporaneităţii,
o matrice socio-culturală, licitând un anumit stil de viaţă, implicit identităţi
sociale dezirabile, admirate contagios. Douglas Kellner nota că, actualmente,
publicitatea reprezintă „echivalentul funcţional al mitului”, de la bărbatul
Marlboro (ca simbol cultural, intrat în folclorul american) la „noua femeie”
Virginia Slims (încurajând fumatul ca gest „progresist” şi acceptând, ulterior,
varianta „mentol lights”, pentru a răspunde prompt sensibilităţii ecologice).
Reclamele rămân, aşadar, „texte sociale”.
Chiar dacă lipsesc riguroase anchete de teren pentru evaluarea
impactului este de ordinul evidenţei că societatea de azi nu poate fi
imaginată în absenţa publicităţii, că dezvoltarea fenomenului publicitar
cunoaşte o nebănuită extensie şi că efectele (promovare, persuadare) nu pot fi
ignorate. Mai mult, pe urmele lui André Akoun, şi Rémy Rieffel pare a fi de
acord că după faza mecanicistă (creând, prin repetitivitate, sentimentul
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evidenţei) şi după cea sugestivă (manevrând motivaţii economice şi simbolice),
publicitatea sociologică acţionează insertiv, oferind „stiluri de viaţă” (valori,
gesturi, atitudini). Altfel spus, dacă funcţia economică este evidentă, cea
culturală se manifestă latent, încât publicitatea funcţionează propagandistic.
Bineînţeles, nu în sensul unei suprapuneri cu cea politică. Dar publicitatea ca
„propagandă sociologică” acţionează comunicaţional (unidirecţional), are un
indiscutabil scop comercial, dar şi unul politic (apologia societăţii de consum)
şi vrea, finalmente, să convingă receptorul, inducând un anumit tip de
comportament, străin de tezismul doctrinar ori brutalitatea ideologică de tip
clasial (paradigma conflictualistă). Dimpotrivă, analiza psiho-sociologică a
publicităţii dezvăluie că această presiune se exercită prin condiţionare
subliminală (pub invisible), că este activat circuitul A.I.D.A. (atenţie → interes →
dorinţă → achiziţie), că, în fine, asediul mediatic vizează, prin campanii de
persuasiune, un comportament „programabil”.
Realitate confortabilă pe la mijlocul veacului trecut în societăţile
vestice, sintagma de societate de consum / a „bunăstării” (affluent society) a intrat
rapid în vocabularul curent. Homo consumericus a devenit vectorul noului
imaginar al bunăstării. „Civilizaţia dorinţei”, promovată ostentativpropagandistic de capitalismul de consum însemna, în primul rând,
multiplicarea nevoilor. Metafora dionisiacă, impusă de trend-ul hedonizării în
anii' 60, promitea o beţie de senzaţii, extatism şi psihedelism, furia
consumului, emoţii colective nimbate orgiastic şi, finalmente, evadarea din
sine. Mai încoace, noul narcisism adaugă grija pentru modelare corporală şi
estetizare, susţinând publicitar „supralicitarea anatomică” (cf. Gilles
Lipovetsky): pe linie macho, promovarea unui Superman irezistibil şi, în
replică, „norma tiranică a siluetei”. Totul, de fapt, subjugat hiperconsumului.
Fiindcă trăim într-un univers concurenţial hipermodern, într-un „context
sportivofil”, într-o societate a performanţei animată de „turboconsumerism”. Competiţia, performanţa, recordul, dorinţa obsesivă de a
atinge excelenţa impun ideea tiranică de a câştiga. De unde şi atracţia pentru
practicile excesive, pentru optimizarea performanţelor într-o societate pe care
Gilles Lipovestsky nu ezita a o califica drept „dopantă”.
Captiv al unei societăţi care încurajează proliferarea obiectelor şi a
divertismentelor,

pendulând

între

mercantilizare

şi

frustrare

(în
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„confruntarea” cu standardele dominante), omul acestui început de mileniu
acuză, inevitabil, preţul bunăstării materiale (în decont intră, desigur, şi
singurătatea, anxietatea, instabilitatea). Cursa achizitivă, stimulată de
impactul publicitar este, se spune (şi nu fără temei), o parte a identităţii.
Spirala consumativităţii ne defineşte (parţial) câtă vreme studierea
motivaţiilor în privinţa nevoilor de consum evidenţiază ostentativismul,
„tirania mărcilor” (Naomi Klein), vânzarea de simboluri, prezenţa acelor
fashion victims. Ar fi eronat să restrângem impactul fenomenului publicitar
doar la seducţia tehnicilor comerciale, să punem în relief doar efectele
economice, ignorând latenţa celor culturale. În fond, publicitatea – avertiza
André Akoun – înseamnă „matricea unui anumit tip de sociabilitate”. Ea,
negreşit, are şi o funcţie de integrare; valorizând produsele, creând legături
emoţionale, publicitatea propune şi impune o viziune asupra lumii. Or, Edenul
consumerist manipulează ideologia fericirii în sensul realizării de sine prin
consum. Hedonismul individualist, mitologia fericirii personale se leagă de
logica pieţei şi difuzarea de masă a obiectelor râvnite. Responsabilitatea, scrie
Gilles Lipovestsky, nu este doar a producătorilor, ci şi a consumatorilor; dar
lucidul sociolog francez ne previne, întristat, că „nu există nicio soluţie de
schimbare”.
Supra-consumul a inculcat datoria plăcerii şi principiul „dovezii
sociale” (urmându-i, mimetic, pe ceilalţi), o falsă democraţie prin standing şi
dorinţa ascensiunii sociale, trezind nevoi „ascunse”, inclusiv vânzarea
apartenenţei. Dresajul publicitar face din pulsiunea de cumpărare o relaţie
erotică (persoana fiind posedată de produs); obsesia consumeristă,
imperativul hedonist, exaltând abundenţa şi inventând nevoi artificiale,
acţionează, totuşi, constrângător, impunând un ideal de conformitate în „raiul”
terestru (supermarket-ul). Totuşi, să nu ignorăm că fenomenul publicitar
„acoperă” nu doar nevoile individului, ci şi pe cele ale societăţii, ambulând
motorul economic într-o „piaţă înfometată”. Ideologia consumului în
„civilizaţia destinderii” acţionează pentru o intensificare a cererii prin
accelerări artificiale, elogiind forţa consumatoare a masei.
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Îmboldită de neastâmpăratul Vasile Barbu, omul-orchestră din Uzdin,
veritabil ferment al vieţii culturale româneşti din Vojvodina, Marinela
Panţiru cutează să iasă în lume. Şi bine face, învingându-şi, astfel, temerile şi
ezitările, sub oblăduirea aceluiaşi „baron” uzdinean.
Semnatara volumului se alătură, astfel, unui şir de „bravi bărbaţi”, ar
spune Cornel Ungureanu, cei care, prin poezia în grai, au pus umărul la
redescoperirea satului bănăţean, vestind întoarcerea acasă. Cu deosebire azi,
când tăvălugul globalizării ne aruncă în alertă identitară, astfel de iniţiative,
prezervând zestrea locală sub flamura regionalismului cultural, se cuvin
salutate şi apărate. Chiar dacă, ştim prea bine, literatura dialectală nu este/nu
poate fi una „de piscuri”, constata demult Gabriel Ţepelea. Dar popularitatea
lui Victor Vlad Delamarina, de pildă, a spart „graniţele” localismului; e drept,
el fusese certificat ca cel dintâi poet dialectal bănăţean de însuşi Titu
Maiorescu, acelaşi care oferise cognomenul „Bănăţeanul” lui Ioan Popovici,
supralicitând valoarea prozelor sale. Şi pomenit (comparat cu Pascarella) de
„divinul critic”, G. Călinescu văzând în Delamarina pe exponentul „dialectului
lugojean”.
Banatul, ca zonă de contact etnic, a trezit mari energii locale, afişând
mândria diferenţierii. Viaţa comunitară emulativă, fenomenul ţăranilor
condeieri, mişcarea corală etc. au impus, cu ocoşenie, bănăţenismul. Să fie
vorba doar de un „concept himeric”? Există, negreşit, un specific bănăţean, ca
fenomen singular, orgolios, tangent „gasconismului”, dincolo de pronunţia
pitorească sau moralizarea şăgalnică. Graiul local presupune comuniunea
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directă şi poate fi, nota tot Gabriel Ţepelea, prin savoare şi culoare, un
„excelent instrument de realizare a umorului”. Şi poate oferi o ofrandă
duminicală, sărbătorească, prezervând rânduielile locului (ameninţate, să
recunoaştem).
Să amintim apoi că o tranşantă afirmaţie, anunţând, aproape
apocaliptic, că „zilele literaturii în grai sunt numărate”, nu s-a confirmat (din
fericire!). Mai mult, numeroase iniţiative probează vitalitatea fenomenului.
Am putea oferi o listă bogată a celor dedicaţi (cu har variabil, fireşte) poeziei
în grai. Să pomenim, însă, fie şi în treacăt, de Cenaclul radiofonic Gura
Satului de la Radio Timişoara, cu o audienţă incredibilă. Pornită, în 1990, de
Marius Munteanu (Ceacea Marius) împreună cu Ion Micu, emisiunea a
reunit nume sonore precum Ionel Iacob Bencei (cu ale sale stihuri iacobine),
Virgil Şchiopescu (Uica Vică fiind, în principal, epigramist) şi Ioan Viorel
Boldureanu, zis şi Colă lu’ Tutubă, eminent cercetător al fenomenului. Au
apărut volume de autor, antologii (întocmite de Ştefan Pătruţ, Dorina şi
Constantin Şovre, Aurel Turcuş). Din Banatul sârbesc nu-i putem uita pe
Vasile Barbu şi Ionel Stoiţ, animatori contagioşi, fără odihnă, asigurând o
continuitate benefică şi protejând o identitate recuperatoare. O figură aparte,
de pregnant relief a fost, neîndoielnic, Marius Munteanu; poet adevărat, el
aducea rostirea bănăţeană „înăuntrul poeziei”, cum se pronunţase,
memorabil, I.V. Boldureanu.
Iată că Marinela Panţiru, uşor temătoare, intră în competiţie. Sunt
convins că se va impune, înfrângându-şi toate inhibiţiile şi sfiiciunile care o
împresoară. Oricum, mai oferise, îndeosebi pe linie etnomuzicologică,
articole şi poezii. A fost prezentă şi în acel prim volum Poezie în grai
bănăţean, ediţie întocmită de regretatul Aurel Turcuş (Editura Orizonturi
Universitare, Timişoara, 2009). Încât acest debut vine ca un gest firesc,
îndemnând-o, sper, să pună, cu inspiraţie, „plevaisu pră hărcie”. Are multe
de spus şi va consemna, desigur, câte îi vin „în mince”. Cu îndemnul „nu
zuitaţi să vă-nchinaţi”, cum ne reaminteşte, cu tact pedagogic, Marinela
Panţiru, înţelegând că neuitarea va însoţi bogata zestre bănăţeană, inclusiv
glorioasa poezie în grai. În peisajul liric dialectal, dincolo de tatonări, apare
un nume nou, o „măistoriţă” viersuind cu har şi spor.
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Nu zuitaţi...
Motto: Şine crege-n Dumnedzău
Nu şcie să facă rău!

Şine s-o ruga dă mic
N-o fi un om dă nimic,
Eu dă mică m-am rugat
Ş-Al dă Sus m-o ajiutat!
Oaminilor, masa plină
Radză sfântă-i dă lumină,
Nu luaţi dîn şe-i pă ea
’Năince d-a vă-nchina!
Nu zuitaţi, la pita coaptă,
Să îi faşeţi cruşe dreaptă
Şî să spuneţi, oamini buni,
Rugăşiunea dîn străbuni!
Înăince dă culcare
Rugaţî-vă cu glas tare
Şî d-acasă, când plecaţi,
Nu zuitaţi să vă-nchinaţi!
Nu sminciţi cu vorbe răle
Să trajeţi păcace grele,
Lu-al dă gura-i ca o coasă
Nu i-o fi viaţa frumoasă!
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Hoarăli ăle potcaşă
Pîn foştomoaşe dă iarbă
Să gorgoane doauă hoare,
Butuşând cu cicurile
Dup-un călăpar d-ăl mare.
Îl dripesc până-l dăjghină
Şî p-un crâmpot să sfăgesc,
Îl astrucă, bleocind,
Ş-apoi iar să-nşiocălesc.
Le azvârl o ţâră mandră,
Nu cum-goge, d-a sucala,
'Neş-că nu le-am dat nimica,
Mă-mburic şi ţîp: Pră giala!
Bleocind pră limba lor,
Fug dă-ş dau d-a curişcapu
Şî sprânjăsc neşce albine
Dă trâcnesc şî iar dau trapu...
Ajiung unge-o marvă paşce,
Da' spăriece dă băgic,
Albinile-o iau d-a pârcu
Pân' să pierd în târşu mic.
Hoarăli ăle potcaşă,
Acu' nu să mai sfăgesc,
Mulţămice c-or scăpat,
Laolaltă picocesc.
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Doina-dor, dîn fluieraş
În memoria celui mai valoros poet în grai bănăţean
de la Victor Vlad Delamarina încoace,
CEAICA Marius Munteanu

Cântă-un greoruş pîn iarbă,
Cum dă inimă-i lăsat,
Ş-un băgic, când marva paşce,
Îi ţîne coantra-apăsat!
Dasupra, şeriu’ sănin,
Cu soarili-n pom p-o cracă,
Lumină, cu drag, s-ajiuce
O pasăre cuib să-şi facă.
Purtată uşor dă vânt,
Doina-dor, dîn fluieraş,
O aud, da’ ăl d-o dzîs-o
Nu-i cu turma pă imaş...
Bat arânjele, să cântă,
Şî cu ele plânje natu’,
Că îs ani dă când tânjăşce,
După CEAICA, tot Banatu’!
I-or bătut ortaşi la uşă,
CEAICA le-o răspuns... în lece:
„Nu-s acasă! Numa’ umbra
Mi-i-ngropată în părece”.*

* Citat din poezia „Numa’ umbra” – Marius Munteanu
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Iarna
Supt firang dă şeaţă, şeriu’
O picit soarili iară,
Vicodolu’, zăbunit,
S-o pornit nebun d-asară!
Cu pusliuşele dă neauă
O-nvălit căşîle toace,
Pomii-ncărunţîţ’ dă vreme
Să-nchină, să-i lasă-n paşe!
O pămucă albă poartă
Şî grăginile dîn sat
(Ostănice îs şî ele
Dă câge roage or dat!)
Socăşelele, baş toace,
Tac, da’ în gând sococesc
Câce urme au pă dună,
Câţ’ păpuşi le-o zotronesc.
Doauă hoare, negre tare,
Să gorgoane p’îng-un pom
Nu-şi află locu’ şî paşe,
Pân’ nu le zogoane-un om.
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Luminiţă pîn fereşci
S-arâtă dîn orişe casă,
Larma dă copii dîn drum
Să să stîngă nu le lasă.
Un miros dă pită coaptă
Ceamă-acasă p-ai plecaţ’,
Iar dîn crumpii dîn cipsîie
Fac cu ochiu’ tri cârnaţ’.
Zdrenţă dă ou, năstăvice,
Cu zama dă părădaică,
Saltă-n oala-nşinsă bine,
Dă sorocu’ parcă jioacă.
Scoasă-acuma dîn cuptori
Stă plăşinta cu ludaie,
Pă o parce-i rumănită,
Iar p-ailaltă îi bălaie.
După şina cu dă toace,
Căldura dîn soba mare
Moaie oasăli-ostănice
Şî le mână la culcare.
Rând pă rând, lumini să stîng,
Numa’ luna nu să culcă,
S-oglingeşce-n jap dă gheaţă
Ş-o apucă dor dă ducă...
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Pă gostîie
D-az-gimneaţă îs chicice
Gardurile dîn avlie,
Le-or vinit dricăli cu ghijă
Pă gostîie!
Tri perini să umflă-n pene,
Că-s ca spuma dă pră lapce!
Când ce uiţ la găzdăriţă –
Prune coapce!
Un măsai cu cipca lată,
Urşinat, astrucă bine
O poneavă şî, săraca,
Greu să ţîne...
Cu bujori în obrăjori,
Peşchiru fălos dîn cindă
S-o zuitat să să măi uice
În oglindă!
Dup-un şeas, givanu-i gata,
Toace-ajiung la locu lor.
Până mâne, când să văd,
Somn uşor!
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O bătut moarcea la uşă
O bătut moarcea la uşă
Şî i-o dăşchis o mătuşă,
Da’ muierea, mânioasă,
O lăsat-o fără coasă!
Az’-vară iar-o venit,
Da’ pră nime n-o găsît
(Când pământu’ şere trudă
Nu umblă lumea zăludă!)
Umbla moarcea, fără coasă,
Tot căutând dîn casă-n casă
Ş-o dat d-un moş blăstămat,
Şe socoata i-o-ncurcat...
Moarcea i-o dat dzîua bună,
Moşu – răchie dă prună,
Ca să-i facă lui pă plac,
O băut. Şî s-o-mbătat!
S-o dus ea, păşînd suşit,
(Dă ruşîne-ar fi fujit!)
Socăşelu-i părea mare
Şî-l vegea cu geal şî vale...
S-o-mbătat şî moşu' tare
Ş-o pornit-o pră cărare,
C-o lumină-n mână, noapcea,
Umbla să găsască moarcea!
N-o găsît-o şî s-o-ntors
Cătă casă, mânios,
Ş-o-aşceptat-o mult să vie,
S-aibă ortac la răchie!
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Poate că într-o lume mai bună şi mai aşezată pe făgaşul temeiniciei,
marile şi neastâmpăratele spirite, iubitoare şi făuritoare de cultură, ar fi avut
o soartă mai dreaptă şi o recunoaştere pe măsură. Dar, într-o vreme parcă tot
mai buimacă, traumatizată şi dezbinată de sărăcie şi ambiţii efemere, într-o
lume tot mai risipitoare şi mai indiferentă la valorile autentice, într-o tot mai
nebună şi absurdă vânare de vânt, care perverteşte şi reduce totul la ban şi
câştig material, nu mai avem substanţă sufletească să ne apreciem pe noi,
oamenii, ca fiinţă şi spirit, să ne domolim orgoliul cel pârdalnic, să (ne)
cumpănim şi să canalizăm rostul nostru, să-l apreciem şi să-l încurajăm pe
aproapele nostru.
În anii ce au trecut, în asemenea vremuri, şi, în totalitarismul
antedecembrist, mai crâncene, şi-a desfăşurat activitatea, cu entuziasm şi cu
multă risipire de sine, un adevărat model cultural şi moral pentru creatorii şi
iubitorii de grai bănăţean, un autentic „om instituţie” – cum i-au spus unii
cunoscători ai fenomenului scrierii în grai, sau „cărturarul de obşte” – cum
inspirat şi pe bună dreptate îl numeşte scriitorul şi publicistul Nicolae Sârbu,
recunoscându-i unchiului său polivalenţa şi performanţa, sintagme care îl
definesc şi care îl singularizează pe Ştefan Pătruţ ca personalitate remarcabilă
în cadrul culturii şi literaturii bănăţene.
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Memoria şi sufletul nostru îl reţin pe profesorul Ştefan Pătruţ ca pe un
asemenea reper întremător şi întemeietor, cercetător, cunoscător, ocrotitor şi
creator de zestre spirituală bănăţeană. În ultimii săi ani de viaţă, cât i-am fost
aproape, în numeroase activităţi, omul harnic, echilibrat şi drept, altruist,
bunul familist şi gospodar, dascălul dăruit (menit) luminării minţii copiilor şi
omul de cultură, ctitorul de şcoală sătească, creatorul de poezie şi
cercetătorul folclorului şi graiului bănăţean, mi-a lăsat impresii de neuitat, pe
care sper să am puterea să le adun în paginile unei micromonografii, pe care,
deopotrivă, omul, cărturarul şi poetul o merită cu prisosinţă.
Ştefan Pătruţ, aşa cum se arată în Antologia poeziei în grai bănăţean
(Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 13, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999, p. 76),
a venit în literatura dialectală „din rodul spicului de grâu, atunci când boaba
sărută brazda străbunului pământ spre a zămisli în viitorime pâinea de toate
zilele”. S-a născut în localitatea Ohana-Forgaci, judeţul Timiş, în 7 octombrie
1938, din părinţii ţărani Elena şi Nicolae Pătruţ. Urmează şcoala primară din
satul natal, apoi ciclul gimnazial la Belinţ, iar între anii 1952 – 1955 face
cursurile Şcolii Pedagogice din Timişoara, cu gândul curat şi nobil de a
deveni dascăl de ţară, pentru a-i învăţa carte pe copiii de paori bănăţeni. Între
anii 1956 – 1963 funcţionează ca învăţător în satul Drăgoieşti. Acolo o
cunoaşte şi pe Elena (Lena), viitoarea sa soţie, şi tot acolo se naşte unica sa
fiică, Doina, actualmente profesoară şi scriitoare în grai. În aceeaşi perioadă
urmează, la fără frecvenţă, Facultatea de Filologie a Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca. Începând din anul 1963 şi până în anul 2002 este
profesor de limba şi literatura română şi, în cea mai mare parte din perioadă,
director al Şcolii Generale cu clasele I – VIII din Sinersig, şcoală care astăzi îi
poartă numele, deşi din anul şcolar 2009 – 2010 a ajuns, din păcate, o simplă
şcoală primară.
Mai trebuie adăugat la succinta consemnare a biografiei lui Ştefan
Pătruţ şi faptul că el ar fi putut opta foarte bine pentru o carieră universitară,
ca asistent la catedra de Folclor a Facultăţii de Filologie a Universităţii
clujene, şi, desigur, viitor profesor universitar în metropola transilvăneană,
fiind, cum am mai arătat, un bun cunoscător al tradiţiilor şi vieţii satului, al
creaţiilor artistice din mediul rural, putând face performanţă

într-un

domeniu pe care îl cunoştea din interior. Pe lângă acestea, se putea bucura de
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sprijinul unui renumit consătean şi rudă, cunoscutul lingvist Ioan Pătruţ,
profesor în acea perioadă la Filologia clujeană. Dar Ştefan Pătruţ a ales cu
sufletul său curat, modelat la zariştea fenomenelor folclorice din vatra satului
tradiţional. A rămas, astfel, domnul profesor şi domnul director, între copii şi
părinţi, între corişti şi muzicanţi, între rapsozi şi bătrâni înţelepţi, cu credinţă
ataşat nevoinţelor şi năzuinţelor săteşti şi ascultat în multe privinţe, ca un
luminător al satului, dar nu a renunţat niciodată la propriile sale aspiraţii
creatoare. S-a stins din viaţă, după o grea suferinţă, datorată unei boli
necruţătoare, în data de 3 august 2003.
Toată priceperea şi puterea vieţii sale, atâta câtă i-a rânduit bunul
Dumnezeu, şi-a risipit-o într-o înflăcărată şi mistuitoare dăruire la catedră,
cât şi pe tărâm obştesc, în multiple preocupări, manifestări şi activităţi
creatoare, după cum vom încerca să sistematizăm şi să consemnăm în
următoarele rânduri:
•

A fost învăţător, profesor şi director de şcoală, de o aleasă ţinută

pedagogică şi intelectuală, timp de 46 de ani, educând şi formând zeci de
promoţii de tineri, contribuind din plin la construirea clădirii Şcolii Generale
cu clasele I – VIII Sinersig, care astăzi îi poartă numele.
•

S-a impus ca însufleţitor om de cultură al Banatului, entuziast

animator cultural, dirijor, compozitor şi instructor al mai multor formaţii
artistice de tineri şi adulţi din localităţi în care a funcţionat ca dascăl
(Drăgoieşti, Ohaba-Forgaci, Sinersig), cât şi al altor formaţii din comuna
Boldur şi municipiul Lugoj, obţinând cu acestea premii deosebite la nivel comunal, raional, regional, judeţean, interjudeţean şi naţional.
•

A preţuit, a cercetat şi a valorificat tradiţia populară, realizând

numeroase culegeri de folclor din lumea satelor dintre Lugoj şi Buziaş
(lucrarea sa de licenţă, de la Facultatea de Filologie a Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca, poartă titlul Schiţă monografică din folclorul comunei
Ohaba-Forgaci), a creat melodii în stil popular şi a întocmit diferite aranjamente muzicale (între altele, poate fi remarcat Imnul Asociaţiei Scriitorilor în
Grai Bănăţean, pe versuri de Ion Ghera), a interpretat cu mult har zeci de
melodii populare, pricesne şi cântări bisericeşti.
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•

A fost şi rămâne un valoros scriitor în grai bănăţean, cu peste 20 de

volume de autor şi în colaborare tipărite, înscriindu-se în galeria „poganilor”
poeziei dialectale bănăţene, alături de Victor Vlad Delamarina, George
Gârda, Tata Oancea, Nichifor Mihuţa, Virgil Şchiopescu, Marius Munteanu.
În acest sens, ne oprim la următoarele titluri de autor şi în colaborare:
- Paorii, Ed. Hestia, Timişoara, 1992;
- O lume de rai, versuri pentru copii, Ed. Hestia, Timişoara, 1993;
- Când vântu’ nu bace, Ed. Eubeea, Timişoara, 1996;
- Aşceptăm să fece vaca, Ed. Eubeea, Timişoara, 1997;
- Paori pogani sau bănăţan în ţoalili mele, Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 10,
Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999;
- Sacu, Cârpa şî Nădragu, Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 15, Ed. Dacia Europa
Nova, Lugoj, 2000;
- Şâr dă ani şî anotimpuri făr’ dă bani, Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 23, Ed.
Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003;
- Tata Oancea şi literatura dialectală a Banatului, Colecţia „Grai bănăţan”,
nr. 24, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003;
- Gura satului la Radio Timişoara, vol. I, Ed. Mirton, Timişoara, 1993;
- Gura satului la Radio Timişoara, vol. II, Ed. Mirton, Timişoara, 1994;
- Gura satului la Radio Timişoara, vol. III, Ed. Mirton, Timişoara, 1996;
- La givan, în colaborare cu Ioan Fărcaş, Ed. Europa Nova, Lugoj, 1995;
- Cu pociegu’ supt pişior, Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 1, în colaborare cu
Sorin Olariu şi Ioan Vodicean, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1998;
- Dî la Săbeş la Logoj, Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 6, în colaborare cu
Dorina Şovre şi Sorin Olariu, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1998;
- Săraşi bogaţ, Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 7, în colaborare cu Ion Ghera
şi Petru Andraş, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1998;
- Ca-n sat la noi, Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 12, în colaborare cu Ionel
Iacob-Bencei şi Petru Chira, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999;
- La poşmândre, trei volume colective editate de cenaclul „La Poşmândre”
Caransebeş, la Ed. Ionescu, Caransebeş, şi Ed. S.L.A. „Tibiscus”, Serbia, între
anii 2000 – 2002;
- Monografia comunei Boldur, prefaţă de Nicolae Sârbu-Trăica, Ed.
Nagard, Lugoj, 2006, lucrare rămasă în manuscris şi tipărită post-mortem
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prin sprijinul material al Consiliului Local şi Primăriei comunei Boldur
(primar: ing. Constantin Cristian Stoi);
- alte antologii şi culegeri.
La acest capitol trebuie adăugat faptul că despre Ştefan Pătruţ, ca om
de cultură şi poet în grai bănăţean, scriitorul şi criticul literar Lucian Alexiu
afirma în prefaţa la volumul Paorii: „Cu Ştefan Pătruţ falanga poeţilor
dialectali bănăţeni sporeşte nu doar cu un nume. Rând pe rând grav, ironic,
mucalit, sentimental, înregistrând o netrucată trăire a sărbătorescului
tradiţiilor, autorul cărţii de faţă reprezintă o revanşă a ruralităţii, a
autenticului – e înainte de orice altceva un spirit viu, responsabil, capabil să
prelucreze informaţii dintre cele mai diverse”. La aceste considerente pot fi
adăugate şi gândurile lui Ştefan Pătruţ, care sună ca o adevărată profesiune
de credinţă: „Nu se putea să nu am graiul în mine, fiindcă întotdeauna
graiul a fost ceva sfânt, a fost limba mamei mele, a fost limba străbunilor
mei, a fost limba pământului pe care îl cinstesc”. Totodată, la aceste sumare
referinţe critice mai pot fi adăugate şi aprecierile altor doi scriitori, dintr-o
altă generaţie. Astfel, Ilie Chelariu afirmă cu relevantă consideraţie pentru
cel care s-a identificat cu fenomenul literaturii în grai prin tot ce a făcut şi
prin propria creaţie: „Hotărât lucru, Ştefan Pătruţ s-a născut prea târziu,
pentru că lumea lui, cea din vremea când Banatul era Ţara Corurilor, iar
Casa Naţională era centrul lumii pentru fiecare sat, s-a petrecut de mult.
Exilat într-un sfârşit de mileniu schizofrenic şi incult, neapreciat de
către pseudointelectualitatea cosmopolită, dar necompetitivă, Ştefan Pătruţ
se încăpăţânează şi acum, cu trei ani înainte de anul 2000 (rândurile au
apărut în anul 1997, după tipărirea volumului Când vântu’ nu bace – n.n.), să
dea măsura ancestralei noastre temeinicii, valori şi demnităţi”, pe când
Traian Podgoreanu enumeră câteva dintre temele general umane ale poeziei
acestuia: „Temele abordate de el ca poet sunt cele general umane: natura cu
anotimpurile ei, iubirea, relaţiile dintre oameni, datinile ş.a. O altă temă
obsedantă este soarta ţărănimii şi, legat de ea, a pământului”. Consideraţii
relevante şi adevărate despre o preocupare şi o operă care vor rezista
timpului.
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•

Cu întreaga lui energie şi pricepere a contribuit la cunoaşterea,

cercetarea, sistematizarea şi antologarea creaţiei poetice în grai bănăţean
(între altele, a girat apariţia a 25 de volume de poezie în Colecţia „Grai
bănăţan” de la Editura Dacia Europa Nova / Nagard, din Lugoj, până în anul
stingerii sale), prin alcătuirea unor antologii (Antologia poeziei în grai bănăţean,
Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 13, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999), glosare şi
dicţionare de cuvinte regionale (Dicţionar regional de cuvinte în grai, Colecţia
„Grai bănăţan”, nr. 20, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002) şi de autori
(Creatorii în grai bănăţean, condeierii plugari din Banat, personalităţi care scriu despre
graiul bănăţean, Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 24, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj,
2003), prin articole, cronici literare, consemnări, prefeţe, postfeţe, recenzii,
prezentări ale publicaţiilor scriitorilor în grai şi ale altora, în limbă literară,
care, adunate, ar putea constitui cuprinsul unei cărţi de peste 300 de pagini.
Concomitent, a publicat în următoarele ziare şi reviste: „Drapelul roşu”,
„Orizont, „Renaşterea bănăţeană”, „Redeşteptarea”, „Timisiensis”, „Foaia
bănăţenilor”, „Timpul”, „Semenicul”, „Lumina satului”, „Gazeta de Seleuş”,
„Cenaclul artelor”, „Tibiscus”, „Tăt Bănatu-i fruncea” etc.
•

A coordonat, a organizat, a colaborat şi a realizat, timp de mai mulţi

ani, după evenimentele din 1989, emisiuni permanente de radio şi televiziune
(„La givan cu paorii” şi „Bănăţan în ţoalili mele” – la Lugoj), a colaborat
constant şi entuziast la alte emisiuni şi studiouri: „Gura satului” – în Studioul
de Radio Timişoara, radio Reşiţa, Caransebeş, TVR Timişoara etc.
•

A contribuit la înfiinţarea (întemeierea) unor cercuri şi cenacluri de

creaţie şi de recitare în grai bănăţean, în Lugoj, în Bocşa şi în alte localităţi din
Banat, încurajând tinerii creatori şi recitatori, ambiţionându-i şi susţinându-i
să scrie, să publice şi să editeze volume de autor, revigorând acest fenomen
specific, care completează (împlineşte) barocul şi spiritualitatea bănăţeană în
general.
•

A iniţiat şi a îngrijit, până în anul morţii, la Editura Dacia Europa Nova,

din Lugoj, colecţia „Grai bănăţan”, sub sigla căreia s-au tipărit, în directa lui
responsabilitate, 25 de volume de poezie, cărţi care reprezintă tot pe atâtea
dovezi de apreciere şi prietenie pentru mulţi creatori şi de preţuire şi devotament faţă de subdialectul bănăţean, de graiul strămoşesc al părinţilor noştri.
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•

A îndeplinit cu cinste funcţia de preşedinte al Uniunii Scriitorilor în

Grai Bănăţean (înfiinţată, fără înscrisuri juridice, printr-un proces-verbal, la
Uzdin, în Banatul sârbesc, la data de 1 aprilie 2000), apoi al Asociaţiei
Scriitorilor în Grai Bănăţean (înfiinţată, cu statut juridic, cod fiscal şi cu toate
actele legale necesare, la 3 iulie 2003, în Făget), până la stingerea sa din viaţă,
rămânând un model de voinţă, însufleţire, loialitate şi devotament, cu un
benefic spirit de organizare şi predictibilitate.
•

A îndeplinit funcţia de redactor-şef şi de membru în colegiul director

al publicaţiei „Tăt Bănatu-i fruncea”, revistă trimestrială a Asociaţiei
Scriitorilor în Grai Bănăţean, din august 2000, când, în cadrul taberei de
creaţie de la Făget, s-a hotărât şi s-a realizat tipărirea primului număr al
revistei (la care au colaborat următorii creatori participanţi în tabără: Petru
Andraş, Ionel Iacob-Bencei, Sergiu Boian, Ion Căliman, Arcadie Chirşbaum,
Iosif Cireşan-Loga, Gelu Cîmpeanu, Teodor Groza Delacodru, Pătru FaraRăcolţ, Radu Georgescu, Adrian Gerhard, Ion Ghera, Ioan Jorz, Lică
Lăzărescu, Sorin Olariu, Ioan Gh. Oltean, Ştefan Pătruţ, Aurel Păuncu, Tibi
George Petrovici, George Popovici, Cătălin Suba, Constantin Şovre, Dorina
Şovre, Ioan Vodicean, sub patronajul spiritual al aceluiaşi entuziast om de
cultură Ştefan Pătruţ), şi până în iulie 2003, perioadă în care s-au tipărit 14
numere din această publicaţie dedicată graiului bănăţean, îngrijite de el.
•

A fost un soţ bun şi un părinte iubitor, ocrotind, sporind, prin trudă şi

hărnicie, gospodăria familiei, după modestele sale posibilităţi materiale ale
unui dascăl de ţară, din această perioadă grea, de tranziţie, în care valorile
sunt marginalizate.
•

Prietenos şi altruist, ca om, până dincolo de propria suferinţă, a dat

dovadă de energii nebănuite şi coerenţă în închegarea şi menţinerea în echipă
a unei grupări de iubitori şi creatori în dialect, făcând o adevărată risipă de
sine („Risipei se dedă florarul” – spune atât de expresiv şi adevărat, în acest
sens, Lucian Blaga) în servirea pătimaşă a culturii, artei şi literaturii, ca un
autentic luminător (iluminist) în matca străbună a satului bănăţean, în
zariştea şi cerul care hrănesc sentimentul veşniciei româneşti, alcătuind o
operă durabilă în toate domeniile abordate, pornită dintr-un nesecat
neastâmpăr creator şi dintr-o curată pasiune, devenind, în timp, fără nicio
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exagerare hiperbolică, un exemplu luminos, demn de urmat, un model de
om, de intelectual al satului, adică un autentic cărturar de obşte.
Deşi a suferit în ultimii ani din viaţă de o boală nemiloasă, s-a achitat
cu cinste de multiplele-i îndatoriri obşteşti, de creaţie şi cercetare, reuşind să
dea tiparului, numai în anul morţii, trei cărţi, iar în manuscris, gata de
publicare, a lăsat o Monografie a comunei Boldur (publicată de editura
lugojeană în anul 2006), carte model în domeniu, cât şi două volume de
versuri în limbă literară: Celule de soare şi Rondeluri.
În data de 2 septembrie 2006 Asociaţia Scriitorilor în Grai Bănăţean a
avut bucuria de a participa la o impresionantă manifestare de suflet în chiar
localitatea de naştere a dascălului Ştefan Pătruţ, Ohaba-Forgaci, prilej cu care,
în cadrul unei emoţionante întâlniri cu fiii satului, s-a lansat şi monografia
atât de aşteptată, tipărită la editura lugojeană „Nagard”, cu susţinerea
materială a Consiliului local şi Primăriei comunei Boldur, beneficiind de grija
editorială a lui Nicolae Sârbu, nepot al autorului, scriitor, publicist şi director
al Bibliotecii judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin, şi a profesoarei Doina
Pătruţ, fiica marelui dispărut. Un semn frumos şi demn, de preţuire, o
dovadă că acolo unde există interes şi respectuoasă apreciere pentru spiritul
satului şi personalităţile sale, pentru ceea ce mai poate dăinui în fiinţa
noastră românească dinspre rădăcini, se pot petrece şi întâmplări
emoţionante, care leagă sufletele şi adună fiii, risipiţi vremelnic sau pentru
totdeauna în cele patru zări, de lângă vatra lor străbună.
Emoţionanta întâlnire ne-a făcut să nădăjduim, totuşi, să devenim
optimişti şi să îndrăznim să credem că marelui iubitor al graiului bănăţean
posteritatea îi va fi recunoscătoare şi că râvnita linişte din crezul său va
însemna şi respectuosul nostru omagiu pentru abnegaţia sa neprecupeţită,
prin „sfântul vers prescură-n grai”, aşa cum se spune în stihurile săpate în
marmura rece a crucii criptei sale din cimitirul localităţii Sinersig, unde îşi
doarme somnul de veci prietenul Ştefan Pătruţ:
În liniştea ce mi s-a dat
Stau sub pământ îngândurat,
Mai trist că ploi, vânturi mă bat.
Gândind la fiică şi soţie,
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Că le-am lăsat la grea urgie;
La şcoală, colegi şi copii,
Între care n-oi mai fi;
La sfântul vers prescură-n grai,
Aur de gând şi spic de rai;
La dragii mei colegi de scris,
Sfinţiţi cu florile de vis;
La casă, neamuri, câte sunt,
La paşii cei bătuţi de vânt,
La sfântul meu trudit pământ!
Aşterne, Doamne, liniştea
Pe crezul meu, pe crucea mea!

Leac dă surd
Moşu Ginu lu Răpega,
beceag în şpitari la Bega,
trimece după Mărie
să vină cu vr-o coşie
şi să-l ie, să-l ducă-acas,
că o umbră-o măi rămas...
Cum vini Mărie-a surdă
cu-n căşut ş-un buş dă urdă,
girept la doftor la sobă
bace-n uşă ca-ntr-o dobă:
„Doftore! Ginuţ şe are?!”
„Ie-l acas iuce, că moare!”
Iesă Surda bucuroasă:
„Gine, gata! Merji acasă!
Am găsât leacu măi tare,
d-astădz ce-ai lins dă şpitare!”
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După vr-un an Surda vine
cu cotărişioare pline
la doftor pântru plăcit:
„Pră Ginuţ l-ai...zviduit!”
Doftoru, ca şloguit,
abe o măi gângăvit:
„Moşu şe am dzâs că moare?!”
„D-api, i-am dat numa moare!
Numa moare strecurată
prân sălie cumpărată,
tăman cum m-aişî pricit.
Da, să-l vedz! c-o-ncinerit!!”
„Unge-i? vijgălă pră babă”.
„Şine? Ginuţ? Îi la treabă!”
„Şî cu moare l-ai scăpat?!”
„Dacă-aşa m-ai învăţat...”

Şarga lu Cărămbăţ
Mosu Picu Cărămbăţ,
paore d-alu Corastă,
dă ieri nu-s măi zaflă locu,
că o dat prăstră năpastă!
Iapa lui aia, a sargă,
şe-o adus-o dân prinsoare,
i-o fătat un mândz cam oblu,
da’ prea lung prîla pişioare...
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Mosu Picu pune vina
pr-al cuşmitu, că-i potcaş,
dădat la năravuri răle
d-ăle-nvăţâce-n oraş.
„Numa el o putut fase
să îm fece aşa mândz,
când l-am lăsat în poiată
să-i baje la iapă spândz!
Şine şcie? dărinatu!
Se mindruţânuri i-o dat,
dă biata Sarga a me
aşa măscări m-o fătat!...”
Or probit iuce să-i spună
Orăşanu şî cu Brozbă,
dară Picu: nu şî nu,
vina-i el, fără vr-o vorbă...
Ris la birt, că-s daţ dă potcă!
Unu pune, altu ie.
Picu să născococeşce:
„Şe aveţ cu Sarga me?!
Şe vă trăbe dî la mândz?!
Şe dacă-i lung în pişioare?!
Ăl cuşmitu şcie bine
câce baiuri mândzu are!
Jiaba vreţ să mă prostâţ,
numa ăsta-i vinovat,
dacă el o fost în stare
să fiu dă miraz în sat!”
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Pufăie pră sub musteţă,
îi piparcă în obraz;
să spăţâre prântră mesă...
„Las’ că îi arăt io az!”
Cânduva-ş pierdu dân ţug,
după şe i-o spus Cârlig:
„Să ce mânii tu pră Sarga,
al cuşmitu nu-i armig!”

Aşteptăm să fece vaca
N-am măi fost dă mult prân sat,
o trecut o vreme, iaca!
M-o tăt opăşit muierea,
c-aşceptăm să fece vaca!
La şădinţuri să mă duc –
l-or trimes pră Costa Rioaca,
da muierea: ,,Nu ce duşi,
c-aşceptăm să fece vaca!’’
La şpengler musai s-ajiung,
îm’ cure d-o vreme troaca,
da’pot merje când vreau io,
dac-aşcept să fece vaca?!...
Aş măi ieşî la givan,
prî la clup, la a lu’ Boaca,
nu mă slăbeşce muierea,
c-aşceptăm să fece vaca!
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Dă fotbal nu măi pot dzâşe,
nişi dă târgu dân Prisaca
la poşiump mă ţâne Lena,
c-aşceptăm să fece vaca!...
Nişi la rugă, la Ohaba,
nu mă duc, treşe săraca!
Po’, d-acas’ unge să pleşi,
când aşcepţ’ să fece vaca …
Nopţ’ în şâr mă tot şpăţâr,
muierea îi dă cu placa:
,,- Scoală-ce, dă mozomaină!
Poace c-o fi fătat vaca!’’
Doamne mare ţî grăgina
unge-ai strâns oameni cu claca...
Cum o dat asta dă mine,
să străjăsc că fată vaca!...
D-o lună-ntruna mă fierbe,
nu-i măi ţaşe un strop fleanca:
,,- Să nu cucedz , iar s-o şcerji,
c-aşceptăm să fece vaca!”
Dă atâta şiudă cât mi-i
mă puşăi să-i scriu lu’ Vică,
şî mă jior: să mă ie potca,
dă măi duc vaca la … bică!
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“Tradiția nu înseamnă venerarea cenușii ci transmiterea focului.”
Gustav Mahler

Ansamblul de dansuri populare germane “Edelweiss” al Forumului
Democrat German filiala Deta, a luat ființa în anul 2014, cu scopul de a
păstra, de a promova și de a transmite mai departe tinerelor generații
cântecele, dansurile și tradițiile șvabilor din Banatul de Câmpie.
Ne aducem aminte cu nostalgie de primii pași. Practic, ne-am născut
odată cu ideea unei d-ne deosebite, Edith Portik, care a dorit să reunească în
cadrul unui proiect al “Asociației Timiș Torontal”, copii aparținând etniilor
acestei

regiuni a Banatului și care urmau să învețe dansuri specifice

minorităților. Ansamblul s-a numit “Ansamblul Multietnic Timiș - Torontal”
și pe toată durata desfășurării proiectului (1 an) a susținut numeroase
spectacole în localitățile din jur, dar și în Serbia.
Negăsindu-se la momentul respectiv instructori de dans german, am
avut curajul alături de soțul meu să ne implicam în alegerea unei coreografii.
Cu toate că profesiile noastre nu au nici o legătura cu dansul, eu asistent
medical, soțul inginer, entuziasmul creat a fost mare noi o făceam cu plăcere,
copiii la fel. Poate că un motiv în plus a fost și faptul că am dorit nespus ca
fiica noastră, Astrid (pe atunci având 10 ani), să învețe un dans german.
Soțul fiind de etnie germană, șvab născut în localitatea timișeana Ghilad a
trăit din plin momentul când în satele din jur se organizau acele frumoase
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Kirchweih-uri și baluri nemțești. În ceea ce mă privește, de când mă știu am
fost fascinată de cultura germană, de muzica germană, de responsabilitatea
cu care făceau lucrurile, indiferent de domeniu, Deta fiind cândva un oraș cu
populație majoritar germană. Iubesc valsul, polka

și am avut ocazia în

tinerețe să particip alături de soțul meu la numeroase evenimente culturale
organizate în comunitățile șvăbești.
După desființarea Ansamblului Multietnic Timiș Torontal, am
continuat să ținem legătura cu ceilalți coordonatori de ansambluri și astfel
am fost invitați la acele “rugi” ale satului. Practic, la Breștea, la o astfel de
invitație făcută de către bunii noștri prieteni, Maria și Petru Radulov (pe
atunci coordonatorii ansamblului BREST) ne-am prezentat ca și un grup. Țin
minte că se strigau diplomele și mă întreba ce să scrie pe diplomă ca și nume.
Primul lucru ce mi-a venit în minte a fost - Edelweiss (floare de colț). Și
atunci ne-am născut ca și denumire!
O altă doamnă deosebită care ne-a ajutat enorm și o face și în
continuare, este d-na Edith Singer, de la Forumul German din Timișoara.
Aflând de noi, m-a sunat și mi-a spus că ar dori să ne ajute. Pe vremea aceea
aveam niște porturi “puțin “ improvizate, cu care nu ne mândream noi tare,
dar a fost un început. Țin minte și acum modul în care a abordat Edith
problema, foarte hotărâta. Mi-a spus că dacă vreau să economisesc 20 de ani,
pot asculta sfaturile ei, ea fiind coordonatoarea ansamblului “Banater
Rosmarein “ din Timișoara. Pe atunci nu aveam de unde să știm, dar în scurt
timp am realizat ce “comoara” ni se oferea, Edith fiind o colecționara de
porturi șvăbești din toată zona Banatului de câmpie și de munte. La început
am avut porturi împrumutate de la Forumul german din Timișoara, apoi am
început încet să ne confecționăm primele porturi autentice șvăbești, cele de
Kirchweih. Tot Edith ne-a învățat să apretăm acele frumoase jupoane, treabă
care nu este deloc simplă, dar care face farmecul portului fetelor. A urmat
apoi ornarea pălăriilor la băieți, unde și-au adus aportul fetele din grup.
Încet, încet, ansamblul a crescut ca și număr. Apoi au venit surorile și
frații copiilor și astfel am mai creat un “Mini Edelweiss”. De anul trecut, ne
putem mândri și cu un grup de “Seniori Edelweiss”, constituit din părinți,
mătuși, surori, bunici, ai copiilor din ansamblu.
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Ansamblul „Edelweiss” din Deta

Ansamblul „Edelweiss” din Deta

În prezent, ansamblul este constituit din 40 de membri cu vârsta
cuprinsa între 4 - 65 de ani.
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Cu toate că este un ansamblu relativ tânăr, ansamblul a avut
numeroase reprezentații în țară și străinătate, făcând cunoscute obiceiurile și
tradițiile etniei germane.

Ansamblul „Edelweiss” din Deta la Muzeul Satului Bănățean

Suntem bucuroși și mândri că din anul 2014 am reușit sa reînviem
”Kirchweih-ul” , sărbătoarea hramului bisericii, o frumoasă tradiție a etniei
germane și la noi, la Deta, iar bucuria ne este cu atât mai mare deoarece în
fiecare an numărul participanților este în creștere.
În fiecare an organizăm ateliere, acțiuni și spectacole în preajma
sărbătorilor de Paște îi Crăciun, ocazii cu care prezentăm obiceiurile germane
legate de aceste sărbători importante. Sărbătorim în fiecare an ”Muttertag”
(Ziua mamei) și organizăm un pelerinaj al lampioanelor de ziua Sf. Martin.
Participăm cu copiii la seminarii de dans organizate de către Forumul
german de tineret din România, pe grupe de vârsta, unde copiii au ocazia să
se cunoască cu copii din întreaga țară.
Ne mândrim cu relații de prietenie care se consolidează an de an, cu
ansambluri din Arad, Timișoara, Satu-Mare, Sebeș și localități din Banat.
Avem legături strânse cu prietenii noștri din Banatul de munte: Reșița,
Anina, Bocșa. Anul acesta am avut onoarea să participăm la seminarul
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“Deutsch mit Spaß” care se desfășoară anual la Gărâna (Caraș-Severin) cu
sprijinul celor de la ”Alpenlandischen Kulturverband Osterreich” (Austria),
unde copiii învață prin joc limba germană și dansuri populare austriece. În
fiecare an participăm la Parada portului german la Reșița, în cadrul decadei
”Zilele culturale ale germanilor din Banatul de munte”.
Suntem onorați să avem legături cu organizații de tineret din două
localități din Ungaria, așezări cu populație majoritar șvăbeasca: Hartian și
Bonyhad. Aceste schimburi culturale frumoase durează de 3 ani. În
primăvara acestui an am participat la un eveniment deosebit organizat la
Hartian, și anume ”Nunta șvăbeasca”, unde am prezentat publicului “Nunta
șvăbească în Banat”, o coregrafie realizată de Karla și Felix Singer și pusă în
scenă de către Ansamblul ”Banater Rosmarein” pentru prima oară în anul
2002. Costumul de mireasă prezentat cu această ocazie, vechi de 100 de ani,
din Bentschek, restaurat cu multa dragoste și migală de către d-na Edith
Singer a întregit frumusețea evenimentului.
Un alt eveniment măreț a fost prezența noastră anul acesta, alături de
Ansamblul Banater Rosmarein din Timișoara, la Bruxelles, unde am
participat la evenimentul Minoritatea germană din Romania - Trecut și
prezent în Europa unită.
Am avut onoarea să participăm la numeroase evenimente culturale
care au avut loc la Timișoara, cum ar fi: Festivalul Inimilor, Festivalul
Etniilor.
Aș vrea să mulțumesc bunului Dumnezeu pentru toate aceste lucruri
frumoase ce ni se întâmpla și tuturor celor care ne sunt alături prin gând și
faptă. Mulțumim dumneavoastră pentru această șansă de a ne face
cunoscuți iubitorilor de cultură și vă așteptam cu drag la evenimentele
noastre viitoare.
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Ca aşezare la răspântie de drumuri neguţătoreşti, Cetatea de pe Bega a
căutat să asigure şi locuri de odihnă şi ospătare pentru călătorii ce-şi aveau
trecere pe aici, cu felurite treburi. Cronici din trecut pomenesc despre multe
astfel de aşezăminte de popas şi petrecere. Interesante detalii aflăm din
cartea “Prin Timişoara de altădată” a publicistului Aurel Cosma jr.. Cel mai
vechi şi totodată - în epocă - cel mai elegant hotel cunoscut în Timişoara era
“Trâmbiţaşul” (“Der Trompeter”). Hotelul funcţiona încă din secolul al
XVIII-lea, în actula clădire de pe strada Episcop Augustin Pacha (numărul 6),
colţ cu strada Eugeniu de Savoya. La început, edificiul avea un singur etaj;
spre sfârşitul secolului al XIX-lea, după desfiinţarea hotelului, a mai fost
construit un nivel. Hotelul “Der Trompeter” avea instalaţii de aprovizionare
cu apă şi condiţii bune de cazare, corespunzătoare nivelului de civilizaţie de
atunci. Aici trăgeau persoane din înalta societate şi oameni bogaţi. Marele
cotidian de limba germană “Temeswarer Zeitung”- (care apărea în acele
vremuri) avea o rubrică specială în care publica numele oaspeţilor care îşi
făceau sejur la “Der Trompeter” (cu menţionarea localităţii de unde vin şi a
motivului vizitei). În numărul din 7 martie 1866 al ziarului, la rubrica
respectivă, se consemna; “Excelenţa sa Prinţul Alexandru Cuza, din
Bucureşti, în trecere; F. Pissotzky, adjunct al prinţului Cuza, din Bucureşti”.
Într-adevăr, este cunoscut faptul că domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în
drumul său de exil, a făcut un scurt popas în Timişoara, în 7 şi 8 martie 1866.
Astăzi, întru neuitarea acelei împrejurări, pe clădirea din strada Episcop
Augustin Pacha este aşezată o placă memorială; cinstire, dar şi tristă aducere
aminte: erau ultimele zile trăite de Vodă Cuza pe pământul ţării...
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Trompetistul

Alte hoteluri (având şi restaurant), în “Cetate”, au fost “Cerbul de aur”
(în Piaţa Sf. Gheorghe) şi “La şapte electori” în actuala Piaţă a Unirii (pe
atunci “Domplatz”, “Piaţa Domului”). Primul era cunoscut prin restaurantul
său, loc de întâlnire a intelectualilor români ai satelor timişene. Hotelul şi
restaurantul “Cerbul de Aur” funcţionau încă din 1740, dăinuind până în
perioada dintre cele două războaie mondiale. După cea de-a doua
conflagraţie mondială, a fost - un timp - cămin studenţesc; în zilele noastre
cuprinde locuinţe pentru câteva familii. Clădirea este situată pe aceeaşi
stradă cu “Trâmbiţaşul”, pe colţul făcut cu Piaţa Sf. Gheorghe, peste drum de
actualul sediu al revistei “Orizont”. Hotelul “La şapte electori” era considerat
- cu mai bine de un secol în urmă - ca fiind de lux. El se afla în clădirea de pe
latura nordică a Pieţii Unirii (“Domplatz”), faţă în faţă cu palatul fostei
prefecturi (în curs de transformare în muzeu, cunoscut sub numele de
“Palatul Baroc”).
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Hotel Carlton
Un animat centru al vieţii politice şi culturale din secolul trecut era mai ales pentru populaţia românească - vechiul cartier “Fabric”. Ca “centre”
de întâlnire a timişorenilor din această zonă, erau cunoscute localurile “ La
trei regi”, pe actuala stradă Bicaz (local restaurat după inspiratele proiecte ale
cunoscutului arhitect timişorean Şerban Sturdza şi redeschis sub denumirea
“Trei regi”), percum şi “La trei roze”, din piaţa ce poartă astăzi numele de
“Aurel Vlaicu”. Cele două localuri sunt legate de acţiunile ce s-au iniţiat în
1866 pentru întâmpinarea fostului domnitor Alexandru Ioan Cuza, în drumul
său spre exil. Au participat atunci nu numai români, ci şi timişoreni de alte
naţionalităţi. Oraşul de pe Bega mai cuprinde şi un alt cartier cu viaţă social
culturală intensă: cartierul “Maiere” (denumit mai târziu “Elisabetin”). Aici, în
actuala piaţă “Bălcescu” (fostă “Lahovari”) exista - până la construirea
ansamblului de blocuri - clădirea ce adăpostea odinioară renumitul restaurant
“Novotny”, pe locul cinematografului “Victoria”. La “Novotny” obişnuiau să
se întâlnească şi să comunice între ei cei ce trăiau în această zonă. Dar
vremurile treceau; se schimbau oamenii, se schimbau locurile. Alte hoteluri,
alte restaurante aveau să se deschidă în Timişoara...
Spre sfârşitul veacului al XIX-lea, după cum se cunoaşte, oraşul intra
într-un amplu proces de modernizare şi extindere, prin înlăturarea centurii
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de ziduri şi fortificaţii. În mod firesc, dezvoltarea vieţii culturale, a vieţii
mondene,

în

general,

impuneau

şi

ele

ridicarea

unor

aşezăminte

corespunzătoare. Este epoca în care se construieşte (în anii 1874-1875)
impozanta clădire, în stil renascentist, a Teatrului (pe atunci denumit “Teatrul
orăşenesc”, în limba germană “Stadttheater”). Pe latura dinspre actuala stradă
Alba Iulia, etajele şi mansarda edificiului adăposteau cel mai elegant complex
hotelier din oraş (hotel şi restaurant-cafenea), denumit la început “Kronprinz
Rudolf” (“Prinţul moştenitor Rudolf”; este vorba de Rudolf de Habsburg).
După moartea lui Rudolf (sunt cunoscute evenimentele dramatice petrecute în
localitatea austriacă Mayerling, în anul 1889), hotelul şi cafeneaua primesc
numele de “Kronprinz Ferdinand” (după numele celui care devenise
moştenitor al tronului chezaro-crăiesc, arhiducele Franz-Ferdinand, - care, de
asemenea, avea să sfârşească în mod tragic, la Sarajevo, în 1914). Prin dotările
sale şi prin condiţiile oferite, noul ansamblu hotelier (numit de localnici
“Kronprinz” sau uneori “Ferdinand”) eclipsa, în acea epocă, absolut toate
construcţiile cu spaţii de găzduire din Timişoara.
Centrul animat al Cetăţii era “Domplatz” (astăzi Piaţa Unirii),
cafeneaua hotelului de la Teatru devenind, în decursul timpului, un loc
preferat de întâlnire al artiştilor şi al oamenilor de litere. Astfel, de pildă, în
perioada imendiat următoare Unirii de la 1918, o figură marcantă în viaţa
culturală a Timişoarei a fost scriitorul Camil Petrescu (deşi nu avea, pe
atunci, decât 26-27 de ani). El îşi lua dejunul şi cina la diverse restaurante, de
obicei la Cazinoul Militar (astăzi “Cercul Militar”) din Piaţa Libertăţii. După
dejun, Camil Petrescu era nelipsit la “masa presei” din cafeneaua
“Ferdinand”. Aici se strângeau ziarişti de la gazetele bănăţene, indiferent de
orientarea lor politică. Era un loc neutru de întâlnire, un fel de “oază”
colegială, unde se dezbăteau probleme profesionale, la discutarea cărora le
plăcea să asiste şi altor oameni de cultură. În anul 1920, la 8 octombrie, la
Timişoara şi-a început seria de reprezentaţii compania de operetă
Maximilian-Leonard. Artiştii teatrului, locuind în hotelul “Kronprinz” din
aceeaşi clădire, veneau să-şi bea cafeaua la “masa presei” - pe care o patrona
Camil Petrescu, căruia îi făcea plăcere să poată purta conversaţii cu ziariştii
timişoreni; totodată, Camil Petrescu se simţea, ca dramaturg, în mediul său...
Astăzi, vitrinele celebrei cafenele de altă dată de la “Kronprinz”, cuprind
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panouri cu afişe şi fotografii, ce fac cunoscute iubitorilor de teatru piesele
care sunt programate în stagiune.
În imediata apropiere a Teatrului se află impunătoarea clădire care
adăposteşte, la parter, restaurantul “Bulevard”, şi el un local renumit încă din
anii începutului de veac. Având saloanele decorate în stil “Art nouveau”, era
cunoscut până prin anii ‘50-’60 sub numele de “Lloyd” (denumire reluată
astăzi), după cum desigur îşi amintesc mulţi timişoreni. Întreaga clădire se
numea “Palatul Lloyd”, fiind de fapt un complex hotelier, cuprinzând şi sedii
ale unor firme comerciale şi bancare. Acest mare local a constituit un bine
cunoscut loc de întâlnire al “high-life”-ului vremii. La începuturile existenţei
sale era cunoscut şi sub numele de “Café-Wien”. Rămânând în cartierul
“Cetate”, prin anii premergători primei conflagraţii mondiale

era în

funcţiune un hotel ceva mai modest, vizavi de actuala Bibliotecă a Academiei
(pe strada Episcop Augustin Pacha). Hotelul se numea “Arany Őkör” (în
traducere liberă “Boul de Aur”). Şi-a dobândit un renume datorită unui
celebru poet simbolist, pe care l-a găzduit câteva zile: Ady Endre (1877-1919),
originar din comuna ce îi poartă astăzi numele (fostă Mocenţiu), în judeţul
Satu-Mare. Întorcându-ne încă puţin în vreme, găsim în cartierul timişorean
“Fabrică” hotelul “Regina Angliei”. Era amplasat într-o clădire (existentă şi
azi) de pe latura nordică a actualei pieţe a Romanilor, peste drum de biserica
romano-catolică. Un aspect demn de reţinut este faptul că în faţa acestui hotel
se află staţia terminus pentru linia tramvaiului cu cai, (dată în funcţiune în
1857); linia lega astfel cartierul “Fabrică” cu Gara Mare (din “Josefin”),
lungimea totală fiind de peste 7,5 km. Era astfel asigurat unul dintre
avantajele căutate de proprietarii de hoteluri din marile oraşe: existenţa unui
acces cât mai convenabil şi rapid al clienţilor dinspre şi către gară. (Pe aceeaşi
linie se găsea şi hotelul “Cerbul de Aur).
(Nostalgii timişorene, Editura „Almanahul Banatului”, Timişoara, 1995.
Publicarea textului s-a făcut cu acceptul dnei avocat Alexandra Răzvan Mihalcea,
fiica autorului)
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Spiritul Phoenix nu a murit. Nu are cum să moară. Phoenix este destinat,
prin nume, eternității. Phoenix înseamnă Renaștere, înseamnă Exprimare,
înseamnă Libertate!
Lumea s-a schimbat, valorile rămân. Phoenix a făcut istorie şi va
rămâne în istorie.
Phoenix pare o legendă din anii șaizeci. Legenda pasării al cărei nume îl
poartă, dar renasc la fiecare concert ,,din cenușa-i proprie și din propirul
scrum”…
Phoenix ridică în picioare săli arhipline, îi fac să cânte laolaltă pe copiii
de gimnaziu, pe adolescenții cu plete, pe oamenii de 30, 40 sau 50 de ani, dar
și pe cei cu păr alb, electrizează mulțimi, așa cum reușesc să o facă doar
marile vedete.
Nicolae Covaci a creat un fenomen în muzica românească în momentul
în care a pus bazele trupei ,,Sfinții” – din care făceau parte studenți și elevi
din Timișoara, orașul său natal. În 1961, Nicu Covaci și Kamocsa Camo Bela,
elevi la Școala Generală nr. 2 din Timișoara, au făcut o ,,formație de chitare
electrice” – inspirați de cum se cânta ,,afară”. I-au pus numele ,,Sfinții”, care
ulterior avea să devină ,,Phoenix”. Și asta pentru că activiștii culturali nu
puteau să lase ca o trupa de tineri să ,,performeze” în cadrul festivalurilor
organizate de Uniunea Tineretului Comunist, sub un nume care avea de-a
face cu religia.

138

139

În 1965, în componența trupei au intrat Florinel ,,Moni” Bordeianu
(n.1948 la Dudeștii Noi, student IEFS), Claudiu Rotaru, Ioan “Pilu”
Ștefanovici (n.1946, student Politehnică) si Günter “Șpitzi” Reininger (n.1950,
elev la școala de muzică). Repertoriul era compus din cover-uri celebre ale
trupelor Beatles, Rolling Stones, Animals etc. În acea perioada au lansat
piesele celebre “Vremuri” și “Canarul”.
Cerul albastru al tinereții componenților Phoenix s-a întunecat pentru
prima dată în 1971, când Nicolae Ceaușescu s-a întors din Coreea de Nord.
Dictatorul a interzis atunci influențele occidentale în cultură, ordonând ca
toate producțiile culturale să aibă filon folcloric. Ori Timișoara în aceea vreme
însemna vestul, frate cu occidentul. Cum s-a repercutat această situație în
viața lui Nicu Covaci și a trupei Phoenix? La început a fost o stare de șoc. Ei,
care făcuseră o extraordinară școală de cover-uri și cântau doar muzichie din
Vest, s-au trezit că nu mai aveau voie să cânte nici la mare, nici în cârciumi,
nici măcar în sate, la căminele culturale. Ce au făcut atunci? Au avut
inspirația de a scotoci câteva luni bune arhiva Electrecordului, unde au găsit
niște discuri vechi cu datini și obiceiuri precreștine din Balcani. L-au luat pe
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Ioji Kappl, s-au încuiat în casă și, azi așa, mâine așa, a prins viață albumul Cei
ce ne-au dat nume, care, datorită cenzurii comuniste, a ajuns dintr-un dublu LP,
unul simplu:
„Discul de față, conținând pe fața A selecțiuni dintr-un spectacol original al
grupului (intitulat „Cei ce ne-au dat nume”), își propune să valorifice o serie de
obiceiuri tradiționale, datini și aspirații ale străbunilor ce ne-au dat nume. Avem dea face nu cu o simplă mutație de armonii în registrul modern, ci cu o structurare
contemporană a datinilor legate de ciclul anotimpurilor. Atenția membrilor formației
a fost îndreptată spre îmbinarea liniei melodice populare cu ritmul arhaic românesc,
spre o actualizare și valorificare a înțelepciunii versurilor populare. Partea de început
a discului introduce în atmosfera folclorică sugerând înmormântarea ciclului vechi al
anotimpurilor. Este vorba de preludiul instrumental „A oilor” (prelucrare a unei
datini de oierit din Oaș-Maramureș), completat cu prelucrarea unui bocet (executat
la fluier). Urmează „Jocul timpului”, lucrare originală ce utilizează măsurile
alternative tipic folclorice, înviorând atmosfera de trecere la noul ciclu, ce debutează
cu prelucrarea unei datini de primăvară, din Valea Almăjului – Banat: „Păpăruga”,
păstrându-se dialectul arhaic bănățean. Urmează, în succesiune firească, celelalte
anotimpuri: compozițiile proprii „Vara” (utilizând măsurile mixte) și „Toamna”,
precum și „Iarna” – prelucrarea unei datini de iarnă („Leroloi”) din Valea Almăjului
– Banat, utilizând măsurile alternative. Piesa instrumentală ce urmează, „Jocul
caprelor”, este prelucrarea unei alte datini de iarnă, de astă dată originară din
Câmpulung – Suceava. Remarcabilă este în această lucrare reproducerea sunetelor
produse de instrumente populare (cimpoi, buhai), precum și utilizarea unor capre de
lemn construite de membrii formației. În sfârșit, fața A a discului se încheie cu
„Nunta”, compoziție originală cu tentă modernă, ce păstrează însă culoarea
folclorică datorită întrebuințării măsurilor alternative. Fața B a discului găzduiește
doar două piese, scrise în aceeași perioadă. Prima dintre ele, piesă de rezistență din
repertoriul grupului este compoziția ciclică „Negru-Vodă”, lucrare de o deosebită
valoare muzicală. Intervențiile viorii divizează spațiul sonor-istoric într-o serie de
succesiuni ciclice în basorelief. Balansul ritmic al piesei pune în valoare și
actualizează textul, cunoscuta baladă istorică populară. Ultima piesă a discului,
compoziția instrumentală „Pseudo-morgana”, evidențiază ușoare influențe orientale,
încheind meditativ atmosfera discului”. (Octavian Ursulescu)
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De fapt, a fost certificatul de naștere al unui nou gen muzical: etno-rock!
Pe atunci, erau unici în lume. Au îmbinat cu succes elementele de folclor cu
acorduri complexe de rock. Pe această linie a urmat, la un an distanță, Mugur
de fluier, apoi Cantafabule. Au doborât toate recordurile în materie de vânzări,
umpleau stadioanele. Și asta în condițiile în care nu aveau ,,liber” la televizor!
,,Phoenix a fost deschizătoare de drumuri în muzica adresată publicului
larg în România celei de a doua jumătăți a secolului XX. Membrii formației
au abordat numeroase subgenuri ale rock-ului, de la muzică beat, evoluând
spre rock psihedelic și de aici către hard rock, cu un număr de experimente
de rock progresiv. În anii 1970, efectele schimbărilor politice din țară asupra
vieții culturale au adus la destrămarea multor formații de gen. Între cele care
au continuat prin adoptarea unui stil nou, Phoenix a avut una dintre cele mai
neașteptate evoluții, dând naștere subgenului rock numit etno rock (inspirat
din folclorul românesc autentic).”(Wikipedia)
În Occident ca Transsylvania-Phoenix, este cunoscută ca o formație
românească de muzică rock, înființată în 1962, la Timișoara.
În primele zile ale lui ianuarie 1990 Nicu Covaci se reîntoarce cu trenul
în România, la Timișoara: ,,Vai ce bine, vai ce bine/ Timișoara, Timișoara/
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Sunt acasă, sunt cu tine/ Timișoara, hei!”. Liderul formației dezvăluie pentru
prima dată în mod public câteva din simbolurile ascunse de textierii
formației în piesele perioadei 1967 - 1976. În aceeași lună, Moni Bordeianu și
Erlend Krauser — foști membri ai formației — înregistrează „Păsări albe”, o
piesă dedicată Revoluției și românilor ce au participat la înfăptuirea acesteia.
„Phoenix, însă eu...” a fost apreciată de Uniunea Scriitorilor ca una
dintre puținele mărturii autentice de la jumatătea anilor '90 despre viața
tineretului în România anilor '60-'70.
Pe data de 4 aprilie 2003, cu prilejul celor 40 de ani de activitate, Nicolae
Covaci primește de la Eugen Simion, președintele Academiei Române,
diploma „Distincția culturală”. Florian Pittiș a menționat în repetate rânduri
faptul că l-a propus pe Nicu Covaci pentru a fi ales membru al academiei.
Pe data de 12 noiembrie 2007, Nicu Covaci, Florin Bordeianu, Josef
Kappl, Manfred Neumann, Bogdan Bradu, Ionuț Contraș și Cristi Gram au
fost decorați de către președintele Traian Băsescu cu Meritul cultural în grad
de cavaler, în vreme ce Ovidiu Lipan Țăndărică, având deja această
distincție, a fost înaintat la gradul de ofițer.
Lumea s-a schimbat, valorile rămân. Chiar dacă uneori par pierdute în
umbra unor stele de-o clipă. Phoenix a făcut istorie şi va rămâne în istorie.
Nicu Covaci va rămâne în istorie ca un personaj tragic, un rebel al
tuturor vremilor. Un haiduc: ,,Nu vreau să fiu o legendă! Ştiu că îmi asum riscul
de a dărâma un mit, dar eu nu vreau să fiu un mit. Sunt un om viu şi vreau să fiu pe
scenă, chiar dacă trebuie să lupt pentru asta. În Timișoara, când am cântat acel
cântec-imn pentru Timișoara, tot stadionul au aprins lumânări... și s-au pus în
genunchi... Cântam, și aud că sună tot mai prost: n-am mai auzit aia, n-am mai
auzit aia. Când mă întorc, băieții plângeau. Pe scenă nu se mai putea cânta. Iar eu,
cu noduri în gât până aici, m-am chinuit să termin piesa, trebuia terminată cumva,
indiferent cum…”
Cu sau fără voia lui, Nicolae Covaci este o legendă. El îi inspiră pe
tinerii care s-au alăturat formaţiei pentru a duce povestea mai departe: ,, Am
pornit/ Cu roua-n picioare/ Ca să cânt/ Un cântec de soare/ Pentru zilele/ Ce
au să vie../ Pentru nopțile/ Cu iasomie…”. Phoenix merge înainte, legenda
merge mai departe...
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