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REVIGORAREA CULTURII TRADIȚIONALE BĂNĂȚENE
ÎN CONDIȚIILE EREI DIGITALE
– FESTIVALUL CONCURS „LADA CU ZESTRE” –
O MODALITATE COERENTĂ DE VALORIFICARE
A PATRIMONIULUI CULTURAL ZONAL

Dr. Adela Marincu Popa
Șef Serviciu Cultură, Învățământ, Minorități, Sport și Culte
Consiliul Județean Timiș

Ideea organizării şi desfăşurării în spaţiul timişean a unui festival - de
folclor - a venit fără îndoială de la faptul că zona Banatului tezaurizează o
cultură ţărănească remarcabilă, distilată ca viaţă folclorică şi trăită astfel în
ultimul secol, (de la făurirea României Mari încoace),

care nu este în

totalitate și nici măcar în linii mari, esențiale, cunoscută publicului
contemporan, iar formaţiile de amatori care vehiculau fragmentar acest
patrimoniu au suferit după anul 1989 un recul cel puţin sub aspect cantitativ,
mai mult decât evident. S-a simţit, deci, nevoia unei revigorări cât mai
rezonabile – adică în conformitate cu tradiția și spiritul ei, – în acest domeniu.
Totodată, zona Banatului şi a judeţului Timiş adăposteşte o diversitate şi o
bogăţie uimitoare în ceea ce priveşte meşteşugurile ca parte încă vie de
civilizație rurală şi artă tradiţională. Astfel că, la începutul anului 2006, după
repetate și reluate observații, cercetări și analize în teritoriu, bazate îndeosebi
pe aspectele și constatările empirice ale faptelor, Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Timiş - sub îndrumarea Consiliului Judeţean Timiş, prin Serviciul
de Cultură, Învățământ și Sport, - decide înfiinţarea unui festival - concurs
care să dinamizeze activitatea culturală a judeţului. Printre aspectele
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principale avute în vedere se numără promovarea valorilor și a specificului
local (prin mărcile lui distinctive), cu raportare la domeniul muzical coregrafic, al artelor vizuale și al mesteșugurilor tradiționale, făuritoare a
unei civilizaţii rurale încă funcţionale şi chiar performante, al teatrului
popular – ca teatru sătesc - și al gastronomiei tradiționale, toate acestea
centrate cu precădere pe zonele și subzonele județului Timiș, iar festivalul
concurs a primit denumirea simbolică-metaforică de Lada cu zestre.
Manifestarea, gândită în mod deosebit ca o componentă de cadru, de
context, pentru dinamizarea socio-culturală a mediului rural bănățean, a fost
privită și chiar primită la început cu destul de multe rezerve de beneficiari,
de publicul - țintă, fiind considerată de specialiștii în domeniu în primejdia
de a fi „percepută” drept copia la o scară cantitativ mai redusă a festivalului
Cântarea României. Pe de altă parte, tot specialiștii au avertizat asupra
pericolului alterării și chiar deturnării scopului și obiectivelor specifice spre
„arta comercială”, precum și cu privire la respectarea criteriilor și
standardelor valorice și de autenticitate.
Prima ediţie a Festivalului Lada cu zestre (proiectat în ediții anuale) a
avut loc în anul 2007 şi a reprezentat un fel de ediţie pilot în care s-a
evidenţiat, prin analizarea pe acel eşantion, starea culturii tradiţionale din
judeţul Timiş, publicul, precum şi

interpreţii – creatori cât şi calitatea

prestaţiilor. S-a urmărit calitativ reprezentarea potrivită cu dezideratul
acurateții, ca expresie esențială a autenticității folclorului local, păstrarea
particularităților graiului local, tehnicile tradiţionale de lucru în domeniul
artelor plastice şi a meşteşugurilor, iar la alte genuri artistice desemnate
acceptate în competiţie pentru ediţiile viitoare, s-a avut în vedere
reprezentarea comunităţii prin selecția participanților capabili să realizeze
spectacolul ca act artistic de cultură şi educaţie spirituală.
Concursul s-a organizat și desfăşurat pe mai multe secţiuni și în trei
etape: etapa intercomunală, etapa zonală şi etapa judeţeană, operându-se,
implicit, selecţii/filtre succesive.
Rezultatele neașteptate înregistrate la prima ediție, când au participat
la Lada cu zestre peste 5000 de artiști amatori din întreg județul Timiș,
determină Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș să aprofundeze
8

regulamentul festivalului și concursului, operând modificări succesive și
binevenite, dând de la un an la altul o înfățișare nouă festivalului - concurs.
Ediția cu numărul XII a Lăzii cu zestre, desfășurată în anul 2018, a adus
modificări semnificative în structura festivalului. Au existat câteva modificări
majore, despre care putem afirma că au restructurat eficient întreg festivalul:
concursul a fost structurat pe două categorii, „Laureați” și „Zestrea
Timișului”, jurizarea s-a făcut la fiecare centru zonal desemnat, etapa
județeană a concursului fiind eliminată și au fost introduse premiile în bani.
Au fost desemnate șapte centre zonale: Traian Vuia, Sânnicolau Mare,
Jimbolia, Dumbrăvița, Gătaia, Buziaș, Giarmata Vii. S-au acordat premii în
bani după cum urmează: Marele premiu – 4500 de lei, Categoria „Laureați”
Premiul I – 4000 de lei, Premiul II – 3500 de lei, Premiul III – 2500 de lei. Au
participat formații și ansambluri folclorice de cântece și dansuri, orchestre,
tarafuri, soliști vocali și instrumentiști, coruri, fanfare, recitatori dialectali,
meșteșugari, colecționari și reprezentanți ai gastronomiei tradiționale la toate
secțiunile festivalului: muzică, coregrafie, gastronomie tradițională, expoziții,
colecții și meșteșugari și literatură dialectală. S-au acordat 275 de premii
dintre care 96 premii – Locul I, 85 premii – Locul II, 75 premii – Locul III, 18
premii speciale și marele premiu. Au avut loc 7 spectacole în cele 7 centre
zonale însemnând peste 50 de ore de spectacol și 63 de localități participante.
Ediția cu numărul XIII din acest an a Festivalului Lada cu zestre a
debutat în data de 16 martie 2019. Așa cum am arătat anterior, conform
noului regulament implementat în 2018, concursul este structurat pe două
categorii „Laureați” și „Zestrea Timișului” la toate secțiunile, pentru a oferi
posibilitatea acordării mai multor premii și pentru a realiza o jurizare pe
același nivel de pregătire. Localitățile care fac parte din categoria „Laureați”
sunt câștigătoarele din cele două ediții anterioare (2017 - 2018). Câștigătorii
marelui premiu și a locului I pe localități din ediția 2018 (Ghiroda și Giroc)
au participat la această ediție doar în calitate de invitați. De asemenea,
câștigătorii premiului I, II, și III pe localități din categoria „Zestrea Timișului”
din acest an, vor fi promovați la categoria „Laureați” din anul 2020. Pentru
următoarea ediție, a XIV – a din 2020, vor rămâne în concurs la categoria
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„Laureați” doar localitățile care s-au clasat pe locurile doi și trei, celelalte
(locurile 4, 5 și 6) urmând să treacă la categoria „Zestrea Timișului”.
Festivalul s-a desfășurat în șapte centre desemnate pentru găzduire,
conform următorului program:
CATEGORIA „Zestrea Timișului”:
I. Centrul zonal DUDEȘTII VECHI, Sâmbătă 16 martie 2019, ora: 14: 00
II. Centrul zonal PECIU NOU, Duminică 17 martie 2019, ora: 14: 00
III. Centrul zonal VARIAȘ, Sâmbătă 23 martie 2019, ora: 14: 00
IV. Centrul zonal TOMEȘTI, Duminică 24 martie 2019, ora: 14: 00
V. Centrul zonal NIȚCHIDORF, Sâmbătă 30 martie 2019, ora: 14: 00
CATEGORIA “Laureați”
Centrul zonal 1: DETA, Duminică 31.03.2019, ora: 14:00
Centrul Zonal 2: SÂNNICOLAU MARE, Duminică 07.04.2019, ora: 14:00
Gala festivalului „Lada cu zestre” a avut loc în data de 7 iunie 2019, la
Muzeul Satului Bănățean, unde câștigătorii ediției din acest an ai festivalului
au prezentat un spectacol care a adus în atenția publicului pasionat de
folclorul autentic, zestrea culturală a județului Timiș.
Concursul s-a desfășoară într-o singură etapă cu o jurizare unică în
toate cele șapte centre, juriul ediției cu numărul XIII având următoarea
componență:
Coregrafie: coregraf Toma Frențescu, coregraf Nicolae
Stănescu, coregraf Peri Vasile
Muzică: prof. Carmen Popovici – Dumbravă, prof. Marius
Cîrnu, prof. Remus Vălungan.
Poezie dialectală, teatru popular: dr. Adela Popa, Tania
Stavilă – Țunaș, Alina Mafa.
Gastronomie tradițională: maestru bucătar Uica Mihai,
maestru bucătar Nicolae Tomescu
Expoziții, colecții: dr. Maria Hadiji, dr. Marius Bacriu
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În anul 2016, în studiul purtând titlul Modalități de etalare a valorilor
patrimoniului cultural zonal – Festivalul Lada cu zestre – în care am analizat pe
larg desfășurarea pe parcursul a zece ani a acestui festival, semnalam „(...)
considerăm vitală din perspectiva durabilității viitoare în timp a Festivalului
Lada cu zestre (re)structurarea în două secțiuni mari a zonării și dispunerii
categoriale a comunelor participante, în funcție de potențialul lor economic
și cultural, în ideea în care de zece ani există două mereu (și alternativ)
câștigătoare ale Marelui premiu al festivalului: Comuna Giroc și Comuna
Ghiroda. Semnalăm astfel în lipsa unei bune diseminări și a unei publicități
culturale mediatice corespunzătoare, intense și continue, posibilitatea de
pierdere a interesului de către celelalte comune participante, în contextul în
care, în viitorul apropiat, nu se va efectua o departajare clară pe categorii
distincte de comune, cu secțiunile aferente, potrivit schiței de strategie și
reorganizare arătată aici ca direcție de optimizare”. Iată că structura
festivalului abordată după doi ani, în anul 2018, și menținută în continuare,
ne demonstrează că Lada cu zestre a devenit un adevărat model de confirmare
pentru rețeaua culturală la nivelul județului Timiș, dar și un model de bună
practică în ceea ce privește animarea vieții culturale locale. Mai mult, Lada cu
zestre a scos în evidență, de-a lungul celor 13 ani de existență, nu doar
moștenirea culturală locală comună, ci și aderența la spiritul ei viu.
Festivalul – Concurs „Lada cu zestre”, ediția a XIII-a, 2019 în imagini

Centrul zonal Sânnicolau Mare
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Centrul zonal Sânnicolau Mare

Centrul zonal Sânnicolau Mare

Centrul zonal Sânnicolau Mare
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Centrul zonal Sânnicolau Mare

Centrul zonal Sânnicolau Mare

Centrul zonal Sânnicolau Mare
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Centrul zonal Sânnicolau Mare

Centrul zonal Tomești

Centrul zonal Deta
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Centrul zonal Tomești

Centrul zonal Deta

Centrul zonal Deta
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Centrul zonal Peciu Nou

Centrul zonal zonal Nițchidorf

Centrul zonal Dudeștii Vechi
* Fotografii din arhiva Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș
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TRADIȚII LA ROMÂNI

Prof. univ. Dr. Habil. Veronica Laura Demenescu
Universitatea Aurel Vlaicu - Arad

Respectând tradiția - care se identifică printr-un ansamblu de concepții
și obiceiuri transmise din generație în generație prin viu grai - acest proiect
muzical realizat de Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș vine să
confirme valorile tradiționale și să afirme în același timp o nouă direcție de
abordare, din perspectiva folclorului românesc în context național și
internațional, cu titlu punctual la această ediție a Festivalului Național de
Folclor Tradiții la Români.
Ansamblul Profesionist Banatul a fost înființat în septembrie 1970 prin
comasarea a două colective artistice, respectiv Ansamblul "Doina Banatului"
din Caransebeș și Ansamblul Sârb de Stat din Timișoara, iar din anul 2000
funcționează ca și compartiment în cadrul Centrului de Cultură și Artă al
Județului Timiș.
Ansamblul Profesionist Banatul este unicul ansamblu folcloric
profesionist din Banat, care dispune atât de orchestră, cât și de dansatori
profesioniști. Această instituție valorifică deopotrivă folclorul din zona de
câmpie, cât și cel din zona de munte a Banatului, repertoriul fiind extrem de
vast.
Programele artistice ale Ansamblului Profesionist Banatul includ ca
principale manifestări: transpuneri scenice ale obiceiurilor specifice zonei
Banatului, tablouri muzical-coregrafice din folclorul etniilor din Banat,
montări coregrafice din toate zonele etno-folclorice ale României, și prezintă
viața satului prin tablouri coregrafice autentice.
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Ansamblul Profesionist Banatul

Activitatea anuală a Ansamblului Profesionist Banatul include două
premiere și un număr de aproximativ 100 de spectacole.
Până în acest an au fost prezentate peste 75 de premiere, dintre care
amintim: "La obârșie la izvor", "Veșnicia s-a născut la sat", "Nestemate
bănățene", "Dulce-i graiul românesc", "Din lada de zestre a neamului",
"Nunta cornilor", "Anotimpurile" "Floare din soare".
Ansamblul Profesionist Banatul este laureat la 3 ediții a Concursului
Național al Ansamblurilor Folclorice Profesioniste din România, a realizat
numeroase înregistrări la posturi de radio și televiziune naționale și
internaționale, precum și la casele de discuri Electrecord din București și
Novi Sad – Serbia, a realizat 3 materiale muzicale - Nestemate Bănățene,
Dincolo de Dor și Doina Cânt, Jocul mă Cheamă (2008) în calitate de producător,
a efectuat turnee în Italia, Spania, Serbia, Ungaria, Bulgaria, China, Cuba,
Mongolia, Rusia, Coreea, Polonia.
Folclorul muzical este una dintre formele conștiinței sociale. Plecând
de la cercetările celor mai importanți etnomuzicologi români, membri ai
Institutului Național de Folclor al Academiei Române, identificăm o serie de
direcții manifestate de-a lungul istoriei și până în zilele noastre, în folclorul
muzical românesc.
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Ansamblul Junii Sibiului

Ansamblul Timișul

Formele de conștiință socială aparținând de domeniul folclorului în
sens larg, prezintă trăsături comune, fiind comune atât modalitățile de
apariție, de practicare şi de transmitere, cât și elementele de evoluție.
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În cadrul culturii populare, totalitatea manifestărilor spirituale
(credințe, superstiții, obiceiuri, creații artistice - cunoștințe acumulate prin
practică) poartă denumirea de folclor. Pe tot parcursul vieții, de la naștere și
până la marea trecere, viața ne este însoțită de muzică. Fiecare eveniment
important al vieții este sărbătorit în mod festiv, iar ingredientul principal este
de fiecare dată fondul muzical.
Creațiile folclorice sunt păstrate şi vehiculate prin tradiţia orală.
Însușirea creațiilor nu urmează o formă organizată, învățarea fiind posibilă
la ocazii de comunicare socială, la muncile practicate în comun, în viaţa de
familie. Procesul de însuşire a creațiilor transmise pe această cale se
bazează doar pe memorie, iar învățarea este de cele mai multe ori spontană,
nu voită și se materializează prin audierea repetată a unei melodii pe care
în cele din urmă auditorul și-o însușește.
Creația folclorică nu este consemnată în scris. Singura sa modalitate de
existență este interpretarea. Interpretul are libertatea de transformare a acesteia
după plac, adică de recreare, astfel, momentul interpretării coincide cu cel al
actului creativ.
Faptul că interpreții nu creează piese total noi, ci doar variante ale
acestora, se explică prin caracterul spontan al actului creativ. Creatorul
popular foloseşte elementele întipărite în conştiinţa sa, pe care la rândul său
și le-a însuşit din tradiție. La acestea se pot adăuga elemente noi, în
combinații noi, dar cu păstrarea modelelor existente în conștiința colectivă,
aceasta fiind garanția pentru ca noua creație să supraviețuiască, să intre în
circulația practicii folclorice. Pe baza celor enunțate anterior, prin noțiunea de
caracter colectiv al creaţiei se înţelege şirul infinit al creaţiilor individuale.
În tradiţia folclorică se păstrează timp îndelungat elementele vechi, la
care se alătură permanent elemente mai noi. Tradiţia rezultă din tezaurul
producţiilor acumulate într-un lung proces istoric. Deşi tradiţia se
caracterizează prin capacitatea de conservare, sub influenţa unor factori
externi, în conştiinţa colectivă se produc schimbări treptate, care atrag după
sine modificări ale repertoriului tradiţional, iar producţiile care nu mai
corespund noilor concepţii, devin perimate şi dispar.
Cu toate că folclorul muzical are un statut social relativ izolat,
contaminarea acestuia cu elemente exterioare este detectabilă de-a lungul
timpului. Elementele noi, în sinteză cu elementele tradiționale, dau naștere
20

unor noi perspective de dezvoltare. În acest proces evolutiv, un rol important
îl au indivizii receptivi la nou, iar producțiile introduse de aceștia vor lua
calea circulaţiei folclorice numai dacă sunt acceptate de colectivitate.

Ansamblul Profesionist Banatul

Felicia Stoian și Frații Advahov
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Momentul muzical pregătit cu multă muncă și dăruire de dirijorul
Ansamblului Profesionist Banatul - prof. Sebastian Roșca, în colaborare cu
Vest Music, având-o ca solistă vocală pe cunoscuta și apreciata interpretă
Liliana Laichici, este o creație de gen, care nu are pretenția de reinventare a
folclorului și nici nu anunță vreo schimbare în conduita profesională a
acestor muzicieni.
Faptul că fiecare dintre secvențele muzicale ale suitei prezentate la
finalul spectacolului este cunoscută publicului, confirmă valoarea și
valabilitatea creației, în contextul folclorului urban, național și internațional.
Acest proiect îndrăzneț deschide o nouă etapă în abordarea creativă și
interpretativă, ca parte a confirmării evoluției sub toate aspectele.
Astăzi, când populația din mediul rural a migrat către mediul urban,
deplasările cu avionul sunt preferate în defavoarea celor cu automobilul
(căruțele fiind interzise în mediul urban), când folclorul muzical se practică
de către ansamblurile profesioniste – spre deosebire de tradiționalele bande
de lăutari din trecut, când petrecerile au loc în restaurante sau în săli de
evenimente sofisticate, iată că nevoia de divertisment a publicului rămâne
stabilă, iar interesul pentru tradițiile românești rămâne la fel de intens, fiind
confirmat de publicul numeros prezent la spectacolele organizate în cadrul
Festivalului Național de Folclor Tradiții la Români, ca de altfel la toate
spectacolele folclorice.
Două zile: 16 - 17 octombrie la Timișoara tradițiile au adus în sala
Capitol frumusețea cântecelor și jocurilor de odinioară în interpretări unice.
”Ne-am dorit ca această ediție a Festivalului Național de Folclor ”Tradiții la
români” să aducă ceva nou publicului timișorean iar programul a fost
conceput în așa fel încât să îmbine tradițiile cu interpretări inovatoare care
să fie pe măsura dorințelor unui public cât mai numeros,” a declarat prof.
Liliana Laichici, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului
Timiș.

22

Liliana Laichici și Vest Music

Liliana Laichici și Vest Music
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Orchestra Fraților Advahov

În prima zi a festivalului, au reprezentat cu măiestrie folclorul
românesc Dinu Iancu Sălăjanu, Carmen Popovici Dumbravă, Tinu
Vereșezan, Dumitru Teleagă, Stana Stepanescu, Liliana Laichici, Vest Music
și Ansamblul Profesionist Banatul. Un recital în premieră a oferit Liliana
Laichici și Vest Music și Orchestra Ansamblului Profesionist Banatul. Când
talentul și pasiunea pentru muzică se întâlnesc dialogul se naște spontan iar
publicul reacționează la fiecare acord. A două zi a festivalului pe scena sălii
Capitol au urcat: Ansamblul ”Junii Sibiului”, Ansamblul ”Timișul” și
Orchestra Fraților Advahov, care au oferit spectatorilor momente de neuitat.
Dacă în alte domenii confirmarea valorii unui produs se face prin
metode indirecte – care necesită timp în vederea certificării, confirmarea în
mediul artistic se face direct și rapid prin intermediul aplauzelor, așadar
aplauzele de la finalul momentului pregătit de Ansamblul Profesionist
Banatul, au confirmat impactul și valoarea programului artistic pregătit
pentru ediția a VI-a a Festivalului Național de Folclor Tradiții la Români,
pentru un public numeros, consecvent și critic.
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FESTIVALUL ETNIILOR SAU DESPRE BUCURIA
DE A FI ÎMPREUNĂ

Tania Stavilă – Țunaș

Multiculturalitatea Banatului este o Poveste fascinantă, care se scrie cu
slovele respectului și ale bunei înțelegeri. O foarte importantă pagină a
acestei caracteristici, multiculturalitatea, se întrupează într-un eveniment
devenit tradiție: Festivalul Etniilor. Cea de-a XIX-a ediție a avut loc în vara
asta, la Muzeul Satului Bănățean – spațiul perfect pentru aducerea laolaltă a
reprezentanților celor zece etnii participante: sârbă, maghiară, germană,
bulgară, slovacă, rromă, evreiască, ucraineană, cehă și aromână.
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș (cu susținerea nemijlocită
a Consiliului Județean Timiș) a înțeles, de mulți ani încoace, că fiecare dintre
etniile conlocuitoare are un rol important în economia acestui spațiu. Fiecare
bucățică de tradiție – rod al durerilor și bucuriilor multor sute de ani - a
contribuit la creșterea spirituală și la deschiderea inimilor fiecăruia dintre
noi. Costumele tradiționale, cântecele și incantațiile, obiectele meșteșugite cu
grijă și migală, rețetele culinare specifice și neprețuite – toate acestea
reprezintă o zestre incontestabilă care merită a fi păstrată și transmisă peste
generații. Acest festival are succes și este mult-așteptat. Fiecare ediție sembracă-n portul Celebrării. Și toate etniile participante se-ngrijesc ca
programul pe care îl prezintă să aibă iz de sărbătoare.
Este păstrat, cu sfințenie, tipicul unei rugi bănățene: la fiecare casă
tradițională (și sunt suficiente, har Domnului) din incinta Muzeului Satului
are loc un dans cu voie bună, iar la finalul periplului începe spectacolul la
scenă deschisă. Acolo, pe scenă - scândura magică pe care se plămădesc
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visuri – artiștii amatori sau profesioniști dau întreaga măsură a talentului lor.
Însă nu doar despre talent este acest eveniment. Ingrediente principale îi sunt
iubirea față de tradițiile seculare ale etniei lor, dorința neîntinată de a
împărtăși frumusețea acestora și voința nestrămutată de a le transmite mai
departe. Pentru toate acestea, fiecare dintre participanții activi la programul
spectacolului merită felicitări din toată inima.
„Kekibolya”, formația de dansuri populare maghiare din Sânnicolau
Mare aniversează șapte ani de existență. Au participat la peste o sută de
spectacole în Serbia, Ungaria și România și au câștigat de trei ori locul I la
concursul „Lada cu zestre” (organizat de Centrul de Cultură și Artă al
Județului Timiș). Peste patruzeci de copii, împărțiți în două grupuri de
vârstă, dau seamă a entuziasmului asezonat cu muncă și talent.
Forumul Democrat German – filiala Deta a fost reprezentat de
Ansamblul ”Edelweiss”, care este alcătuit din persoane cu vârste cuprinse
între 4 și 65 de ani. Cântecele, dansurile și tradițiile șvabilor din Banatul de
Câmpie și din Banatul de Munte sunt excelent puse în scenă de către micii și
marii artiști.
Comunitatea ucraineană a fost reprezentată de grupul „Zabava” din
localitatea Știuca. În județul Timiș trăiesc peste șapte mii de ucraineni, cu
toții entuziasmați de succesul celor de la „Zabava”. Grupul a fost înființat în
urmă cu doi ani, dar are la activ, deja, participări la evenimente importante
dedicate etniei ucrainene.
Aromânii ne-au făcut cadou, în premieră pe scena Muzeului Satului
Bănățean, un dans specific etniei lor: pamporea. Tinerii germani din Deta,
parte a Ansamblului „Edelweiss”, au fost impecabili în ceea ce privește
transmiterea artistică a dansului sus-numit. Am trăit un moment exemplar
care a demonstrat (pentru a câta oară?) faptul că sensibilitatea umană și
talentul, așijderea, nu au nicio legătură cu etnia căreia îi aparținem.
Momentul literar-artistic al membrilor grupului „Vocea Pindului” din
București a fost, și de data asta, o explozie de dragoste nețărmurită a
reprezentanților aromânilor.
Bulgarii din Dudeștii Vechi au făcut senzație, din nou. Ansamblul
”Palucenka”, sub coordonarea directă a domnului Pali Velciov, a fascinat
Europa. Cei 80 de tineri care alcătuiesc ansamblul își poartă cu mare mândrie
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costumele tradiționale – unele dintre cele mai spectaculoase de pe scena
Festivalului Etniilor. Nici bulgarii din Timișoara nu s-au lăsat mai prejos.
Ansamblul ”Slavjak” (în traducere românească, Privighetoarea) s-a prezentat
cu cea mai nouă generație a sa, vajnici continuatori și păstrători ai tradițiilor
neamului lor.

Ansamblul Palucenka din Dudeștii Vechi

Ansamblul de dansuri din Chevereșu Mare
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Festivalul Etniilor, Ediția a XIX-a, 2019

Festivalul Etniilor, Ediția a XIX-a, 2019

Recital Damian & Brothers
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Foc de tabără tradițional – Muzeul Satului Bănățean

Etnia rromă, Festivalul Etniilor, ediția a XIX-a, 2019

Ansamblul „Edelweiss” din Deta
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Grupul „Vocea Pindului” din București

Dacă sunteți interesați de tradiția slovacă, Nădlacul este cel mai bun
loc pentru a vă întâlni cu ea. Folclorul acestei etnii, dar și poveștile ei
transmise peste generații, și-au găsit acolo casă bună. Fanfara „Nadlacanka”
există din anul 1855 și, încă de pe atunci, a colindat marile orașe ale Europei:
Viena, Praga, Bratislava, Budapesta. Astăzi, membrii fanfarei sunt parte a
paradelor și a sărbătorilor culturale sau religioase din Slovacia, Serbia,
Ungaria, Germania, Elveția. Iar acest fapt se datorează nu doar vechimii sau
trecutului glorios, ci și profesionalismului desăvârșit.
Reprezentanții etniei cehe au venit tocmai din Sfânta Elena, județul
Caraș-Severin. Ansamblul „Modracek” este format din copii fascinați de
istoria, portul și dansul înaintașilor.
„Shalom”, corul Comunității Evreilor din Timișoara este nelipsit de la
Festivalul Etniilor. A fost creat de către regretatul rabin Ernst Neumann și, de
zeci de ani, este structura în care tineri și vârstnici, deopotrivă, se întrunesc
pentru a-și cânta iubirea față de poporul lor. Conducătorul și dirijorul
corului, Alexandru Fischer, se îngrijește ca în repertoriul acestuia să se
regăsească piese în limbile ebraică, idish, ladino și română.
Prietenii noștri sârbi ne-au bucurat prin prestația Ansamblului de
dansuri „Cenadske Zvezdice” din comuna Cenad. Deși este o echipă tânără,
a obținut locul al II-lea la Festivalul Internațional de Folclor din Macedonia
(2017) și un premiu special la Festivalul Balkan Folk Fest din Bulgaria.
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Ei, bine, am ajuns și la nașii acestei ediții a Festivalului Etniilor. Rromii,
fiindcă despre ei este vorba, s-au organizat impecabil. Iar pentru asta e
necesar să îi adresăm calde mulțumiri și infinite felicitări domnului Adrian
Mirescu, președintele Asociației Centrul de Resurse pentru Regenerare
Urbană. Rețetele tradiționale, dansurile pline de viață și muzica pe ritmuri
care nu te lasă să stai pe scaun, au făcut furori în rândul spectatorilor. Nu s-au
mai pomenit în lume lăutari care să aibă talentul rromilor. Sunt renumiți
pentru veselia contagioasă și pentru pofta de viață pe care o răspândesc fără
pic de egoism.
Și pentru că fiecare ediție a festivalului are un cap de afiș ales dintre cei
mai buni reprezentanți ai etniei care o nășește, am avut șansa de a-i avea, la
Timișoara, pe cei care alcătuiesc formația „Damian and Brothers”. Damian
Drăghici, inima trupei, a colindat lumea în lung și-n lat. A cântat alături de Joe
Cocker, James Brown sau Nigel Kennedy. A ajuns celebru pe mapamond
datorită măiestriei sale și a felului în care a știut să pună pe note nealteratul
spirit liber și nomad al etniei sale. După o carieră fulminantă pe alte meleaguri,
a revenit în țară, în anul 2006. S-a întors la rădăcini fiindcă, după spusele sale,
există un singur loc unde energia muzicii lui poate exploda cu adevărat, iar
locul acela se numește România.

Festivalul Etniilor, ediția a XIX-a, 2019
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Fascinantul muzician Damian Drăghici cântă jazz, rock sau muzică
lăutărească – cu același firesc -, a cerșit în Grecia, a făcut studii de muzică în
America, a fost politician și duce o permanentă luptă cu destinul. Filosofia lui
de viață este aceea că „Dumnezeu îți dă o misiune, te naști într-un anumit
context și tu trebuie să lucrezi cu ceea ce ai.” Nu mi-e greu defel să adaptez
vorbele lui la ceea ce se întâmplă, an de an, pe scena Festivalului Etniilor din
Timișoara. Organizatorii, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș,
consideră o misiune importantă revelarea pentru publicul larg a zestrei
fantastice pe care o are fiecare etnie trăitoare în Banat. Evenimentul s-a
născut aici și nu în altă parte fiindcă Timișoara chiar poate fi considerată o
capitală a multiculturalității și a interculturalității. Din punct de vedere
cultural (și nu numai), acest oraș este spectaculos și mulțumită contribuției
pe care o are fiecare dintre etniile care îl locuiesc. Fapt valabil, de altfel,
pentru întreg județul Timiș. Fiecare costum tradițional păstrat cu sfințenie,
fiecare dans popular vechi repus în scenă, fiecare cântec încărcat de simțire
profundă și toate poveștile cu bunici și străbunici sunt parte a unei lăzi de
zestre care este deschisă, cu emoție și nemăsurată recunoștință, la fiecare
ediție a Festivalului Etniilor.

Festivalul Etniilor, ediția a XIX-a, 2019
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Expoziție – Ansamblul „Kekibolya” din Sânnicolau Mare

Expoziție – Ansamblul „Cenadske Zvezdice” din Cenad
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FESTIVALUL FANFARELOR DIN TIMIȘOARA,
REVIGORAREA UNUI VECHI FENOMEN BĂNĂȚEAN

Alina Mafa

Fenomenul muzicii corale și al fanfarelor din zona Banatului a
cunoscut apogeul în perioada interbelică iar la începutul secolului al XX-lea
în Banat existau peste 100 de coruri și peste 35 de fanfare țărănești. Aici „a
fost multă înțelegere pentru cântare, s-a cântat cu drag și s-a cântat frumos”
semnala Tiberiu Brediceanu în 1943. Între timp numărul corurilor și al
fanfarelor din Banat s-a diminuat considerabil iar astăzi mai găsim doar
câteva.
Poate că muzica de fanfară se adresează unui segment de public foarte
bine delimitat iar interesul publicului să fie în acest sens mai scăzut însă
ediția a XXXI-a a Festivalului Fanfarelor din Timișoara a dovedit că publicul
timișorean apreciază muzica de calitate. Anul acesta au fost invitate 10
fanfare cu stiluri de interpretare diferite, de la cântece ”big band”, muzică
populară, la ritmuri cu influențe balcanice. Toate acestea au fost ingredientele
care au condimentat un eveniment care a adus în atenția publicului „muzica
de fanfară”.
Sute de alămuri și costume populare au colorat peisajul Timișoarei
odată cu parada fanfarelor: Brigada 18 Cercetare, Supraveghere Decebal din
Timişoara, „Pro Amicitia” din Timişoara, Banaten Musikanten din Timișoara
Fanfara Populară din Grebenac – Serbia, Fanfarele populare din Mercina și
Bănia – Caraş Severin, Fanfara din Almaș și Fanfara din Nădlac, jud. Arad.
Invitatul special al evenimentului a fost îndrăgitul interpret de muzică
populară Vasile Conea, care împreună cu Fanfara din Grebenc a oferit un
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recital care a primit aplauze la scenă deschisă. A urmat Fanfara Dejan Ilic din
Serbia și Fanfara Transilvania din Cugir care au îmbinat tradiția cu
interpretări moderne și inovatoare.

Fanfara din Almaș, județul Arad

Fanfara Țărănească a Căminului Cultural din Bănia
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Fanfara Transilvania este un nume cunoscut în peisajul cultural
românesc dar și internațional. Au participat de-a lungul celor peste 10 ani de
carieră la cele mai cunoscute festivaluri de jazz din Europa dar și în
deschiderea concertelor lui Goran Bregovici. Au concertat pe mari scene din
Europa cum ar fi: Luxemburg, Austria, Romania, Franța, Cehia, Slovacia,
Ungaria, Polonia, Italia, Grecia, Lituania, Spania și Germania.

Fanfara Transilvania

Vasile Conea și Fanfara din Grebenac, Serbia
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Festivalul Fanfarelor din Timișoara de peste 30 de ani aduce în atenția
publicului ”muzica de fanfară”, un fenomen aproape pe cale de dispariție,
dacă ne raportăm la perioada de glorie iar succesul de care se bucură în
ultimii ani este mărturie a interesului tot mai mare pentru acest festival atât
din perspectiva publicului, cât și a participanților.

Fanfara Societății Culturale Doinitorii Carașului din satul Mercina, comuna Vărădia

Fanfara „Nadlacanka” din Nădlac
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Fanfara Dejan Ilic din Serbia

Fanfara Dejan Ilic din Serbia
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Banater Musikanten

Banater Musikanten

* Fotografii din arhiva Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș
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ȘCOALA DE ARTE DIN TIMIȘOARA

Tania Stavilă – Țunaș

Școala este locul în care învățăcelul se-ntâlnește cu diverse tipuri de
cunoaștere. Dar aceeași școală este și spațiul binecuvântat care asigură aripile
potrivite unui zbor reușit. O școală de Arte este chiar mai mult decât atât: e
alegerea liber consimțită de a te dărui (profesorii se dăruiesc elevilor lor, iar
elevii se lasă cu totul în voia artei pe care o îmbrățișează).

Școala de Arte din Timișoara

Tocmai am descris un univers, iar mulți dintre dumneavoastră ați
recunoscut în rândurile de mai sus caracteristicile Școlii de Arte Timișoara.
Începând cu anul 2000, funcționează ca un compartiment distinct în cadrul
Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș. Oferta școlii este amplă și
diversă, cuprinzând muzică vocală și instrumentală, arte vizuale, coregrafie,
design vestimentar și cine-foto.
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Clasa de pictură

Clasa de pictură

Dacă e să aruncăm un ochi înspre istoria acestei Povești (am putea numi
și astfel Școala de Arte Timișoara), e nevoie să ne reîntoarcem în secolul al
XVIII-lea când, în documentele primăriei, e menționată existența unui teatru.
Ulterior, în anul 1847, presa vremii consemnează activitatea “Școlii de desen
orășenești”, iar la 1858, ziarul local „Temeswer Zeitung” informează despre
redeschiderea „Școlii de canto”. În secolul al XX-lea, instituția apare sub
denumiri diverse, precum Școala de muzică municipală (1907), Conservatorul
municipal (1922), Conservatorul superior (1945), Institutul de artă (1947).
Printre personalitățile de valoare incontestabilă care au condus destinele
instituției de învățământ artistic se află remarcabilul compozitor și pedagog
Sabin Drăgoi.
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Clasa de pictură

Școala de Arte Timișoara este, peste ani, un simbol al uneia dintre
necesitățile omului: aceea de a crea. Iar de 30 de ani încoace, libertatea de creație
a dat un extraordinar avânt instituției. N-a fost mereu așa. Intruziunile
politicului în fiecare fibră a neamului ăstuia ne-au afectat și pe noi. Am trăit
vremuri în care supraviețuirea școlii era mai importantă decât menirea ei. Din
fericire, Povestea merge mai departe și de peste un sfert de secol încoace, calea
este cea potrivită.

Clasa de pictură
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Clasa de sculptură și pictură - Expoziție

Aici, în cadrul Școlii de Arte Timișoara, orice persoană, indiferent de
vârstă, studii sau statut social, își poate îndeplini visul artistic. Și sunt atât de
mulți cei care o fac!... Corpul profesoral este alcătuit din personalități artistice
marcante ale Banatului, de la soliști de muzică populară sau ușoară, până la
instrumentiști sau artiști vizuali.
Mulți dintre cursanți vin aici cu inima îndoită. Nu mai sunt la prima
tinerețe, poate că au depășit-o și pe a doua. Este posibil, oare, ca un vis de o
viață să se transforme în realitate? Se poate învăța pictura, sculptura, dansul,
cântul sau instrumentul preferat după ce viața i-a purtat pe cu totul alte
cărări? Odată ce trec pragul școlii, răspunsul li se așează lin și firesc: da, se
poate. Fiindcă talentul nu cunoaște opreliștile vârstei și nici determinarea de
a-ți urma visul nu se măsoară în ani. E nevoie doar de curaj, de
disponibilitate și de răbdare, calități esențiale oricărui construct solid.
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Am să vă prezint, în cele ce urmează, oferta completă a instituției. Vă
poftesc să o parcurgeți cu atenție fiindcă se spune că nu există om pe lumea
asta care să nu posede un dram de talent artistic. Ne-am bucura tare să îl
regăsiți aici pe al dumneavoastră. Așadar, domeniile de competență sunt
următoarele: canto (muzică ușoară, populară și clasică, muzică religioasă și
cantori bisericești); instrumente (vioară, pian, acordeon, clarinet, saxofonsopran, saxofon-alto, taragot, chitară, orgă electronică, armonică sârbească);
arte vizuale (pictură, grafică, pictură pentru copii, tehnici în pictură, sculptură,
curs meșteșugari (cioplitori în lemn), artă decorativă, iconografie, design
vestimentar și de interior, cine-foto); coregrafie (instructori dans popular, dans
modern, dans sportiv, majorete, aerobic, balet pentru copii). Vorbim, așadar,
despre nu mai puțin de 19 de specializări, dintre care 8 sunt cu predare
colectivă, iar 11 cu predare individuală. Tarifele sunt fără de concurență pe
piața școlilor de artă: 850 de lei pe an de studiu la specializările cu predare
colectivă și 950 de lei pe an de studiu la cele cu predare individuală.
Pablo Picasso considera că “fiecare copil este un artist. Problema este
cum să rămână artist și după ce crește.” Ei, bine, Școala de Arte Timișoara
oferă șansa oricui de a accede pe drumul artei. Fie că e vorba despre copii,
tineri sau persoane adulte, cu toții își pot găsi loc pe băncile instituției. Este
fascinant felul în care Viața alege să ne-nvețe cum anume putem gestiona
mai bine lucrurile care contează cu adevărat. Aici, în incinta și la cursurile
Școlii de Arte Timișoara, se leagă prietenii, se creează conexiuni între oameni
și se formează echipe. Despre artă chiar așa se spune: “că este cel mai scurt
drum de la un om la altul. Probabil, tot ea este și cel mai scurt drum de la om
la el însuși.” (Octavian Paler)
O parte dintre absolvenții noștri își găsesc loc pe scenele profesioniste
și asta ne onorează. Profesionismul este o cale defel ușoară, care presupune
muncă susținută și rezistență la uzură. Dar succesul are la bază, întotdeauna,
mentori răbdători și dispuși să împărtășească din tainele artei lor. Îi avem
aici, în fiecare zi și le admirăm dăruirea, puterea de muncă și talentul de a
insufla optimism. Sunt și absolvenți care își doresc să învețe sau să
aprofundeze un anumit domeniu artistic, fără ținta de a-și schimba meseria.
Pentru aceia, odată ajunși în instituția noastră, arta preferată le descoperă
taine nebănuite.
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Este esențial să înțelegem faptul că e benefic să trăim în proximitatea
culturii. Contactul cu artiștii și cu operele de artă (de care-or fi fiind) ne asigură o
anumită igienă a minții și a sufletului – absolut necesară pentru a ne clădi,
sănătos și durabil, pe dinlăuntru. Rolul artei nu este acela de a construi un om
nou, ci de a ne ajuta să-l înțelegem ceva mai bine pe cel existent.

Clasa – instrumente de suflat în spectacol la Sala „Capitol”

Clasa de canto – muzică populară la Sala „Capitol”
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Clasa acordeon, armonică sârbească la Sala „Capitol”

Clasa de canto – muzică populară la Sala „Capitol”
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Clasa – coregrafie – dansuri populare

Clasa – coregrafie – dansuri populare
*Fotografii din arhiva Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș
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TABĂRA DE CREAȚIE DE LA FĂGET,
DRUMUL ARTEI DE LA GÂND LA FAPTĂ

Alina Mafa

Școala de Arte din Timișoara a găzduit a IV-a ediție a Taberei de
creație de la Făget, care a avut loc în perioada 23 – 27 septembrie 2019. Cei
mai talentați elevi ai Școlii de Arte din Timișoara de la clasele de pictură –
prof. Lucia Stoica și prof. Liliana Georgiades și sculptură – prof. Marius
Bacriu s-au lăsat inspirați de zona Făgetului pentru a-și desăvârși operele.
Poate că drumul pe care îl parcurge opera de artă de la materialul brut,
fie că vorbim despre lemn sau despre pânza albă care așteaptă forme și culori
răsărite din imaginația artistului, nu este totdeauna vizibil privitorului însă
truda artistului de a scoate forme și texturi își trimite reflexele spre noi prin
intermediul operei.
Dacă doriți să surprindeți ”facerea” unei opere de artă, aici la Școala
de Arte din Timișoara găsiți toate ingredientele necesare pentru a deveni,
printr-un exercițiu de imaginație, măcar și pentru o clipă, artiști.
Profesori recunoscuți pe scena artistică națională și internațională vă vor
descifra tainele artelor plastice. Prof. dr. Marius Bacriu, despre care criticul
de artă Ilie Chelariu spune că ”arta este modul în care el funcționează” iar
”o neliniște creatoare permanentă îl solicită neîncetat să pună în act visele
sale” transmite elevilor ”truda artistului” în a găsi cea mai potrivită formă de
exprimare artistică. Sculpturile sale poartă geometria intrinsecă a naturii iar
căutarea formei deschide perspectiva unor dimensiuni multiple.
Prof. dr. Lucia Kolla Stoica este ”un căutător neobosit și asiduu, ce își
lărgește permanent zona de persuasiune a actului artistic” (Ilie Chelariu).
Picturile sale prezintă o lume complexă în care viața se exprimă prin
intermediul formelor și al culorilor.
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Tabăra de creație de la Făget, ediția a IV-a, 2019
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*Fotografii din arhiva Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

52

TRADIȚII
ȘI
OBICEIURI

53

54

STRIGAREA PESTE SAT –
OBICEI JUSTIŢIAR TRADIŢIONAL (III)

prof. dr. Ion Căliman

În ceea ce priveşte longevitatea obiceiului Strigarea peste sat, la cei vechi
a mai existat şi credinţa că această perioadă este cea mai propice procreaţiei.
Astfel, la romani în data de 15 februarie se sărbătorea Lupercalia, iar în 15 – 17
februarie Stultorum feriae, amândouă sărbătorile având rostul ca, prin
efectuarea practicilor corespunzătoare şi mai ales prin lovirea femeilor cu
nişte faşii confecţionate din piele, numite februa, de către luperci, să fie
provocată fecunditatea femeilor, după cum arată Publius Ovidius Naso în
Fastele:
„Jună nevastă ce-aştepţi?”
„Rabdă a primi loviturile dreptei celei fecunde”…, pentru că astfel,
când:
„Luna-ntr-al zecelea drum îşi va lua noi coarne, pe dată
Taţi bărbaţii devin, soaţele mame se fac”
şi:
„Socru-ţi avea-va în grab’ nume dorit de bunic…”
După aceea, la 1 martie se sărbătorea Matronalia, când:
„Timpul fecund îl serbează pe drept latinele mame,
Cărora naşterea li-i oaste, dorinţă şi tot”1
Această credinţă a persistat îndelung, şi nu numai la popoarele
romanice, Lupercaliile şi Stultorum feriae contopindu-se cu vremea şi
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constituindu-se prin carnavalurile care cunosc în apus şi acum o mare
răspândire şi mult fast.
La noi, acestora le corespund Zilele nebunilor, obicei care se mai ţine şi
astăzi prin judeţul Caraş-Severin, la Bozovici (Ziua cornilor, Nunta cornilor sau
Ziua Măimucilor) şi Oraviţa (Fărşangul), la un interval de câteva zile faţă de
Strigarea peste sat. Se pare că şi în zona Făgetului, cel puţin la Gladna Română
şi Gladna Montană ar fi existat, până nu de mult, un obicei asemănător, după
cum îmi măturisea folcloristul şi rapsodul Cornel Veselău, şi era numit de
localnici Faşancalăii.
La această credinţă trebuie să se fi ajuns prin similitudinea cu ceea ce se
întâmplă în natură, întrucât este perioada din an cea mai prielnică
fecundităţii şi, cum în gândirea magică similarul naşte similar, deci
fecunditatea se poate manifesta şi la natura umană, prin această analogie cu
fenomenele care se petrec în natură, aşa cum arată şi anticul poet Ovidiu în
capitolul dedicat lui 1 martie:
„Câmpul e-acum fecund şi turma acum se prăseşte,
Pasărea-şi face acum cuib şi cămin pe copac…
…………………………………………………
Timpul fecund îl serbează pe drept latinele mame”2
În părţile apusene ale Europei s-a păstrat credinţa că în ziua Sfântului
Valentin, sărbătorit la 14 februarie, se căsătoresc păsările, iar în Italia şi
Franţa există obiceiuri similare cu ale noastre, după cum am mai menţionat
(vezi, în acest sens, şi Dragobetele). În Etymologicum Magnum Romaniae,
Bogdan Petriceicu Hasdeu ne dă următoarele detalii: „În partea italiană a
Tirolului tinerii se adună seara pe un deal sau o movilă, aprind un foc şi
încep a striga măritişurile, de exemplu:
In questo Marzo chi è più bella
Tra la putte da maritar?
La più bella è N.N.
A chi la vogliomo dar?
A chi non la vogliomo dar?
Diamola a N.N. che l’è un bel par!…
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şi la fiecare strigăt se face zgomot cu cornuri, fiere (unelte din fier – n.m. I. C.)
şi altele.”3
În Franţa se strigă:
„Qui donne? Qui donne?
Je donne! Je donne!
Qui marie? Qui marie?
Je marie! Je marie!
Monsieur N.N. avec Mademoiselle N. N.
iar în alte localităţi se cântă:
Brandons brulez
Pour les filles a marier…
la care se adaugă satiric:
Mais les vieilles n’en auront pas…”4
Este izbitoare asemănarea dintre obiceiul italian şi cel din sud-estul
Banatului. Dacă în Italia se strigă măritişurile, în preajma Bozoviciului se
strigă nunta fetelor şi a băieţilor, iar imediat după aceasta cea a văduvilor şi
văduvoanelor, spunându-se că pe cei care nu s-au căsătorit în Câşlegi, adică
până la Lăsatul Secului – dată când se pune postul Paştilor şi, deci, nu se mai
pot organiza nunţi, îi însoară sau mărită strigătorii obiceiului, prin aluziile
lor satirice strigate în gura mare.
Asemenea credinţe au persistat la români până în zilele noastre. Astfel,
în ziua care coincide cu Lăsatul Postului de Paşti, se practica un ritual care
avea drept scop asigurarea integrităţii culturilor de atacul păsărilor şi
rozătoarelor. Pentru cina din această zi se pregătea o masă bogată, iar cea mai
bătrână femeie din casă tăia o felie cât mai mare de pâine pe care punea câte
puţin din fiecare fel de mâncare servită la cină, apoi, cu ochii închişi, ieşea în
întunericul de afară şi mergea pe bâjbâite pe lângă peretele casei până la
pervazul unei ferestre, unde aşeza felia de pâine cu tot ce avea pe ea. Apoi,
femeia se adresa diverselor sălbăticiuni care ar fi putut să distrugă
semănăturile

gospodăriei.

După

această

practică

de

îmbunare

a

vieţuitoarelor, femeia în vârstă revenea în casă, tot cu ochii închişi, făcând
prin aceasta un act de magie, în sensul că aşa cum nu vede ea drumul din
casă până afară, la pervazul ferestrei, tot aşa şi păsările cerului, ori
rozătoarele să nu vadă holda cu semănături, pentru a-i aduce stricăciuni.
57

Obiceiul poartă denumirea de ciricăitul păsărilor, ritualul acesta constituind o
dovadă a vechimii practicării agriculturii în satele zonei Făgetului.
Cum aminteam, Dragobetele este un alt obicei al perioadei, în care se
zice că se împerechează toate păsările şi animalele. De aceea este bine ca
tinerii şi tinerele să ţină (facă) Dragobetele, adică să petreacă această zi
laolaltă, în veselie, ca să fie îndrăgostiţi tot restul anului. Dragobetele este
unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale mitologiei folclorice româneşti,
cunoscut şi sub numele de Sântion de primăvară, Ioan Dragobete, Dragomir,
Iovan Dragobete, Drăgostiţele, Cap de primăvară sau Logodna păsărilor, fiind
identificat cu Eros şi Cupidon, zeii iubirii în mitologia greacă şi romană. Ziua
Dragobetelui se sărbătoreşte, de obicei, la 24 februarie, când Biserica
Ortodoxă comemorează aflarea moaştelor Sfântului Ioan Botezătorul, de
unde şi numele de Ioan sau Iovan. Data ţinerii obiceiului variază în funcţie
de zonele etnografice ale ţării (24 sau 28 februarie, 1 sau 25 martie).
Biografia lui Dragobete este de natură legendară. Se spune că este fiul
Babei Dochia (personificare negativă a timpului îmbătrânit) şi reprezintă, în
opoziţie cu aceasta, principiul pozitiv. Soţia lui este sora lui Lăzărel (erou
vegetaţional). Ca înfăţişare, Dragobetele este un flăcău frumos, glumeţ şi
iubăreţ, care umblă prin păduri şi sărută fetele, de unde şi zicala
„Dragobetele sărută fetele”.
De Dragobete păsările se strâng în stoluri, ciripesc, se logodesc (se
împerechează) şi încep să-şi construiască cuiburile pentru pui. În ziua acestui
personaj mitologic nu se lucrează, de frică să nu ciricăie şi oamenii ca păsările
sau ca acestea să nu le strice semănăturile. Gospodinele aruncă hrană,
„erotogenă” (boabe de grâu, de mei sau de orez) atât păsărilor cerului, cât şi
celor de curte. „Logodna păsărilor devine modul pentru dragostea tinerilor.
Este momentul constituirii perechilor atât pentru păsări, cât şi pentru
oameni. În această zi, fetele şi băieţii, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, se
adunau în grupuri şi ieşeau la câmp sau pe dealurile din preajma satului
pentru a culege flori de primăvară (ghiocei, toporaşi, viorele, tămâioase sau
oglicei). Le făceau buchete şi le slobozeau pe apă. Gestul de a împreuna
florile surori, care n-au reuşit să se întâlnească în natură, echivala cu o faptă
bună reprezentând jumătate din sărindar, adică din plata preotului pentru
rugăciunile închinate morţilor. Fetele culegeau şi perechi de muguri
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(«dragobeţi») din arborii de pădure, pe care îi purtau la ureche ca simbol al
dragostei. Apoi se veseleau (chiuind şi hăulind) în jurul focurilor aprinse,
spunând tot felul de glume cu substrat erotic. La prânz se întorceau alergând
spre sat, fiecare băiat fugărindu-şi fata preferată. Dacă o prindea şi o săruta în
văzul tuturor era semn că se vor logodi şi vor face nuntă în vara sau în
toamna aceea.”5
În această legătură dintre logodirea primăvăratică a păsărilor şi
erotismul uman se regăsesc rămăşiţele cultului străvechi al totemismului
avimorf sau al strămoşilor păsări. Acesta a avut un rol important în existenţa
oamenilor, în vechime comportamentul zburătoarelor şi vieţuitoarelor
constituind un model de conduită umană, investit cu valenţe sacre. După
cum scrie şi remarcabilul poet religios Eugen Dorcescu în Ecclesiastul XI:
„Tu, tinere, te bucură cât încă
E vreme. Să te-nfrupţi pe săturate
Din cele-ngăduite, revelate.
Ascultă-ndemnul inimii. Adâncă
Să-ţi fie desfătarea. Şi bogată.
Să-ţi fie veghea clară. Paşnic somnul.
Dar ţine minte: Pentru toate Domnul
Te va chema-ntr-o zi la judecată!
În inimă să ai doar veselie
Alungă deci din ea orice necaz
Să nu ţi se-ncrusteze pe obraz
Crispări, îngrijorări, melancolie.
Şi nici pe trup vreun semn de uscăciune.
Căci tinereţe şi copilărie
Nimic nu sunt. Deşertăciune.”
Se poate spune că Dragobetele reprezintă ziua logodnei şi a dragostei,
precum şi ziua în care băieţii rostesc jurământul înfrăţirii, iar fetele
legământul însurăţirii şi că va rămâne în continuare ca una dintre sărbătorile
tradiţionale specifice neamului nostru, în care se împletesc osmotic
sentimentele fiinţei umane cu ritmurile naturii, şi că nu va fi înlocuită cu
varianta mercantilă a Sf. Valentin.
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În legătură cu rădăcinile din străvechime ale obiceiului Strigarea peste
sat unii cercetători s-au referit şi la o altă sărbătoare romană, Fornacalia,
închinată zeiţei Fornax, care se ţinea la 22 februarie, având la bază credinţe
asemănătoare. Rămăşiţe ale cultului zeiţei se găsesc în practica aprinderii de
paie, fie a celor prinse între spiţele „roţilor de foc”, care se rostogolesc pe
coasta dealurilor, fie a unor snopi de paie sau îmbrăcarea cu paie a unor
păpuşi închipuind o pereche de îndrăgostiţi. Geneza practicii poate fi
explicată prin asocierea, în cadrul acestui antic obicei agrar, a riturilor care
ţinteau spre determinarea fertilităţii ogoarelor cu acelea privind fecunditatea
femeilor, ca în cazul Lupercalia, în cadrul căruia practicile rituale aveau ca
scop de a obţine fertilitatea pământului (Zeiţa Geia) şi fecunditatea turmelor
de animale şi a femeilor. Acest cult al procreaţiunii, după afirmaţia lui Aron
Densusianu, se bazează pe constatarea că sărbătoarea se ţine la începutul
primăverii, se serbează pe dealuri şi cu roate sau pălălăi de foc.
Dar începutul primăverii marchează şi o altă sărbătoare, Blagoveştenia,
care păstrează denumirea slavonă a Bunei Vestiri, al cărei simbol, în satele
zonei Făgetului, cât şi în Ţinutul Pădurenilor, din imediata vecinătate, îl
constituie Vâlvătaia (bâlbătaia, bolbotaia), adică flăcările şi fumul care rezultă
din arderea unor grămezi formate din diferite crengi şi diferite resturi
vegetale (tulei, frunze, vrejure, tulpini de viţă-de-vie, resturi de paie, bercuri,
tufe şi altele) din grădina şi holda gospodarilor. În majoritatea situaţiilor era
mai mult fum decât foc, şi de aici rezultă şi funcţia apotropaică a obiceiului,
pentru apărarea mugurilor şi florilor de îngheţ, cât şi pentru că se credea că
trecerea prin fum (sau sărirea peste foc) prevenea muşcăturile de şarpe. Prin
fum treceau nu numai adulţii, ci şi copiii familiei, care săreau în joacă peste
grămezile ce ardeau şi fumegau. Chiar, în unele locuri, erau mânate şi vitele
şi oile să treacă prin fum, pentru ocrotire. Totodată, oamenii erau conştienţi
că fumul distruge ouăle omizilor cuibărite pe crengile şi în coaja pomilor
fructiferi. Acum se vedea şi care gospodar este mai harnic şi care femeie se
scula mai de dimineaţă pentru a da foc grămezilor adunate de cu seară. În
urma focului, a vâlvătaiei, incinta gospodăriei, grajdul, staulul oilor, holdele,
livezile şi grădina rămâneau mai curate (şi prin rostul purificator al focului),
dispărând astfel resturile vegetale şi gunoaiele, iar fumul ocrotea, conserva şi
preîntâmpina îngheţul eflorescenţei pomilor fructiferi.
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Cu un substrat atât de vechi, de bogat şi de eterogen, Strigarea peste sat
poate fi considerat obiceiul care reprezenta un fel de bilanţ social şi economic
al Câşlegilor şi care marchează rolul activ al colectivităţii în supravegherea
vieţii morale şi comportamentale a membrilor săi. Trebuie să recunoaştem,
însă, că practicile însoţitoare ale obiceiurilor s-au descărcat, în timp, de semnificaţiile lor magice, aşa încât prin strigările respective grupurile de tineri
dezvăluie motivele de ordin moral pentru care anumite fete au rămas
nemăritate, anumite căsătorii prevăzute în timpul şezătorilor, a horelor
duminicale din vatra satului, a obiceiului de colindat, de Crăciun şi de Anul
Nou, sau alte ocazii (târguri, petreceri), nu s-au încheiat, sau a motivelor care
dau naştere relaţiilor de dragoste neacceptate de comunitatea tradiţională, de
unde credem că s-ar trage şi primul tip de strigare. Acesta ar fi chiar primul
tip constituit al obiceiului, tipul de bază, de altfel, din care s-au desprins,
după părerea specialiştilor, celelalte două, deoarece el este cel mai răspândit
şi în el se cuprind o seamă de elemente străvechi, provenite din cultul unor
zeităţi, cât şi rămăşiţele unor rituri magice. Chiar mai mult, cel de al treilea
tip se înrudeşte prin finalitate cu primul, cu excepţia cazurilor în care se
satirizează oameni de vârstă mai înaintată. Vizează şi acesta căsătoria, doar
că o face mai indirect decât primul, în sensul că sunt satirizaţi tinerii care au
avut o comportare imorală, dovedindu-se nedemni de căsătorie. De altfel,
efectul strigării în comunităţile tradiţionale era unul de luat în seamă, întrucât o fată, care în aceeaşi zi din săptămâna Mare a Paştilor era de trei ori
strigată, nu se putea gândi la măritiş prea curând.
Desprinderea ultimelor două tipuri ale strigării din primul s-a făcut
prin fenomenul de extensiune şi prin similaritate, fenomene întâlnite adesea
în folclorul obiceiurilor. Extinderea obiceiului, de la identificarea prin
satirizare a celor ce nu s-au căsătorit până la o anumită vârstă, la ironizarea şi
a acelora care s-au făcut vinovaţi în ochii colectivităţii şi pentru alte fapte,
s-a putut face destul de natural şi lesnicios, mai ales că unele dintre credinţele
şi practicile corespunzătoare celui dintâi tip au existat şi în zonele în care s-au
constituit celelalte două tipuri, incorporându-se în ele.
S-au putut produce uşor şi contaminările şi suprapunerile unor
practici, semnificaţia unora trecând asupra altora, precum şi în cazul celui de
al doilea tip, în care, pentru trecerea de la vechea semnificaţie a focului, aceea
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de lustraţie, asociată cu alte semnificaţii şi funcţii vechi ale focului, aceea de
jertfă adusă diferitelor zeităţi şi de ofrandă (cum este priveghiul, privegiul în
unele localităţi din zona Făgetului) adusă spiritului străbunilor, la aceea de
împiedicare a apropierii „strigoaielor”, a „muroniţelor” de sat, nu a fost
nevoie de o cale prea lungă.
Din bibliografia sumară a obiceiului rezultă că Strigarea peste sat se
manifesta în zone ale ţării care au făcut parte din Dacia romană: Banat,
Transilvania, Oltenia şi chiar Muntenia (deşi această regiune nu intra în
teritoriul transformat în provincie romană, stând sub ocupaţie romană
jumătate de secol). O caracteristică fundamentală a acestui obicei este aceea
că s-a manifestat cu prisosinţă în aşezările deluroase (colinare) şi muntoase,
mai puţin în cele de şes. De asemenea, perioadei de implementare a
obiceiului i-au corespuns existenţa obştilor săteşti de tip românesc, atunci
când pământul arabil, păşunile, pădurile şi apele constituiau o proprietate
comună a acestora, numai o parte din pământ fiind dată în folosinţă privată,
prin repartizări periodice. În condiţiile acestea de viaţă economică şi
spirituală comună, manifestarea unor obiceiuri precum Strigarea peste sat
apărea ca firească. Inclusiv în ceea ce priveşte organizarea în comun a
priveghiului (privegiului) destinat cinstirii morţilor şi apărării de strigoi, în
privinţa prezenţei la baza (originea) obiceiului a credinţelor păgâne cu
privire la mana vitelor, dar şi impunerea de către comunitatea tradiţională a
obligaţiei căsătoriei, prin satirizarea celor care ocoleau această instituţie (a
căsătoriei), cât şi a unor norme de conduită morală, într-o vreme în care
aceste colectivităţi nu dispuneau de prea multe mijloace de control şi
represiune. Pentru că se ştie că dintotdeauna oprobriul public, în aceste
comunităţi rurale tradiţionale, a avut mai mare eficienţă decât alte mijloace
de coerciţie. Cu alte cuvinte, era mai multă ruşine, ruşinea fiind una dintre
cele mai vechi sentimente ale omului, dacă nu primul de la „izgonirea din
rai”. În aceste împrejurări, dar şi în multe altele, se aplica vechiul „drept
valah” despre care am mai amintit. A face pe cineva de ruşine în faţa lumii, a
comunităţii, era unul dintre cele mai mari necazuri.
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DESPRE ELABORAREA ATLASULUI ETNOGRAFIC
AL BANATULUI ISTORIC

Prof. dr. Ioan Viorel Boldureanu

Proiectul Atlasul Etnografic al Banatului Istoric a fost structurat și
etapizat și ”pus în operă” începând din 2011, derulându-se și desfășurându-se
sub egida Consiliului Județean Timiș prin Centrul de Cultură și Artă al
Județului Timiș.
Durata și volumul realizării acestui proiect se întind – etapizat – pe o
perioadă de 11 ani (2012 - 2022) finalizându-se prin 11 tomuri (fiecare în
medie de 200 de pagini, format A4), primul (apărut la Editura Eurostampa
din Timișoara în 2013) fiind unul de teorie și metodă iar al unsprezecelea
unul concluziv. După cele patru volume corespunzătoare zonelor etnografice
ale județului Timiș (Deta, Făget, Lugoj și Jimbolia) iar paralel și ”în oglindă” cu
zonele Lugoj și Jimbolia au fost elaborate și două volume pe două zone din
Voivodina [D. K. M. T. ] (Vârșeț și Zdrenianin). În continuarea proiectului am
extins cercetările în cele trei zone etnografice (determinate după criteriile
taxonomice și epistemice stabilite de noi în echipa de proiect) ale Banatului
montan (județul Caraș - Severin), astfel că - în lumina Deciziei Consiliului
Europei de a desemna ”Timișoara – Capitala Banatului Istoric” drept ”Capitală
Culturală a Europei în 2021”, deplinătatea proiectului nostru de a fi Atlasul
etnografic al Banatului Istoric este atinsă.
Echipa de cercetare și elaborare – pe care am onoarea să o coordonez
este alcătuită din specialiști în științele filologice, studii culturale (istoria
culturii, etnologie și antropologia culturii, etnomuzicologie), geografie umană cadre didactice și de cercetare de al Universitatea de Vest din Timișoara, toți
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având titlul de doctor în științele respective: șase profesori universitari
(dintre care patru conducători de doctorate), un conferențiar, doi lectori, un
asistent universitar, un cercetător etnograf (Muzeul Banatului), un muzeograf
(Muzeul Satului Bănățean), un specialist (doctor în Studii Culturale), secretar
științific și tehnic, un profesor secundar (doctor în geografie).
În toamna acestui an (2019) se finalizează, se tehnoredactează și se
editează volumul IX Zona Valea Bistrei – Culoarul Timiș – Cerna din Banatul
Montan (județul Caraș - Severin), volum care se profilează ca emblematic prin
noutatea și complexitatea lui în plan științific, dar și prin insolitul său, care-i
conferă o unicitate aparte între celelalte ”unicități” și ”singularități” ale
volumelor precedente (inclusiv raportat la precedentul volum VIII l Zonei
etnografice Almăj - Bozovici), așadar în comparație cu o zonă similară a
Banatului montan românesc. Acest insolit rezidă în maturitatea științifică și
complexitatea cercetării.
Luându-mi (în acest moment) misiunea să schițez o prezentare în
avanpremieră a acestui antepenultim volum, al IX-lea, voi enunța principiul
care orientează perspectiva teoretică și metodologică a proiectului (cizelată și
nuanțată pe parcurs cu fiecare volum), a întregului proiect și implicit șa
temelia realizării Atlasului.
Este principiul (și perspectiva generată

de acesta) numite ale

semnificativității. Aceasta nu este, la propriu, ”o creație” a noastră, nici
măcar o ”invenție” de la zero sau o ”creație” a noastră din fragmente,
ipostaze și idei ale altora sau de pe undeva; ci este o sinteză făcută de noi pe
un eșafondaj epistemic bine articulat (adică după rigorile disciplinei
epistemologice – o ”știință filosofică” a cunoașterii științifice) pe care am
asamblat-o prin coordonarea și joncțiunea dintre teoria sintetică a semnificației
(formulată, de fapt ”inventată” de logicianul contemporan argentinian Mario
Bunge în cartea sa intitulată ”Știință și filosofie”, publicată la noi (în traducere)
în 1984 la Editura Politică, teorie tradusă de Mircea Balaiș, profesorul meu de
logică de la Universitatea ”Babeș - Balyai” din Cluj, care mi-a și deslușit
respectiva teorie). Cu ea așa deslușită, mi-a venit ideea să o coroborez (în
”congruență”) cu un principiu hologramatic generalizat pe care un coleg mai
mare, semioticianul conferențiar Ilie Gyrscik de la Universitatea de Vest din
Timișoara l-a ”extras” (și mi l-a povestit) din teoria / tehnica hologramei a
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francezului Edgar Morin; principiu care sună cam așa: întregul este într-un
anume fel inclus (ingramat, am spune: făcut atât de mic, încât în micimea asta
să încapă, să se ”înscrie” sau să poată fi ”desenat” chipul lui întreg; iar dacă,
cu trecerea timpului, acea micime se mai sparge de alte multe ori sau devine
mai ștearsă, mai palidă) atunci în micimile alea tot mai mici și mai palide –
în fiecare dintre ele, oriunde s-ar rătăci, și cât de mult, oricare dintre ele dacă
este pusă sub o lupă, lunetă, microscop speciale și într-o lumină specială,
atunci în micimea aia, oricare ar fi și oriunde s-ar ivi, se vede și se recunoaște
imaginea întregului chip, formă și conținut de la care se trag toate micimile
alea. Așadar, oare nu se poate întâmpla tot așa, tot astfel, dacă în loc de un
chip pe care-l vedem cu ochii să punem acel chip în vorbe, adică să producem
o idee care să însemne ceva, adică ”imaginea în vorbe” sau într-un fel de
întruchipare a ideii. Să punem ideea – imaginea primă sub forma închipuită,
adică ”întruchipată” într-un anume chip a felului cum era în timpurile
străvechi și cum ea se ridică până la noi purtând ingramată imaginea
semnificației centrale, originare. Aceasta este teoria sintetică a semnificației
(a lui Mario Bunge), așadar semnificația centrală, originară, primordială, a cărei
imagine o putem desluși citind-o ”hologramatic” în orice altă formă sau
întruchipare ar apărea și oricând ar apărea.
Acum, în acest succint studiu de prezentare a Atlasului etnografic al
Banatului istoric, voi exemplifica una dintre cele mai speciale și inedite
modalități prin care se poate ajunge (și pe care am urmat-o în cercetările
noastre) la epifaniile semnificației centrale, adică la seminificativitatea unui
anume fapt, unei anume entități, adevăratei ei realități.
Vom exemplifica cu un fragment din cartea profesorului Nistor Iorga
din Teregova, intitulată: ”Teregova, incursiuni monografice și sentimentale”,
tipărită la Editura Gheorghe Magas din Reșița în 2019. Fragmentul este un
text, mai precis legendele a două fotografii (adică succinte și laconice
adnotări cu privire la ”conținuturile” acestor fotografii). Este vorba de foto
nr. 40 și Foto nr. 41, ambele la pagina 129, pagină la care începe capitolul VI
ce are titlul ”Primele incursiuni sentimentale . . .” .
Fraza de introducere este ”Viața la țară nu poate fi concepută fără o
aplecare asupra creațiilor artistice ale poporului român [sic], în toate etapele
vieții, de la bine și la rău, de la durere sau bucurie”, urmată de fraza a doua:
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”Începuturile activității artistice în Teregova sunt reliefate de câteva
fotografii ale vremii (anul 1930 și [anul] 1955)”, (op. Cit. p. 129).
Citită ca document epigrafic (cu inserțiile minime pe care ni le-am
permis), acest tip de documente sunt ”favoritele” istoricilor pentru că ”spun
tot” ceea ce trebuie ”fără echivoc” – sunt adică reprezentative în multiple
planuri și mai ales pentru anume aspecte reprezentative care sunt ”reliefate”
prin ele (zice textul epigrafic).
În exemplificarea ce o facem ai jos, noi însă nu vom citi pagina ca
document epigrafic, ci îl vom privi și-l vom aborda ca document etnologic. Sub
aspect teoretic ne permitem (pentru că trebuie!) să trimitem la evocarea unui
episod început din anii 90 când, la Facultatea de Litere, Istorie și Filozofie
(cum se numea atunci) s-a socotit a fi necesar un curs numit ”Romanitate și
aculturație”, pe care am fost solicitat să-l propun și în care am inclus (ca
neapărat trebuincioase trei prelegeri despre documentul etnologic). Spunând
aici doar că documentul etnologic nu diferă prin ”complexitate”, față de cel
epigrafic, nici pentru că spune (și) altceva, ci pentru că privit altfel, el spune
cam aceleași lucruri, însă cu înțelesuri inaparente, cu ”fațete” pe care numai
într-o atare perspectivă și lumină, acestea își descoperă relevanța specifică și
semnificativă.
Așadar, citit în perspectiva și lumina care l-a produs, mai mult în
cultura care l-a produs – cultura etnografică bănățeană, anume a microzonei
Teregova – Armeniș, acesta se cuvine a fi ”descifrat” ca document etnologic. Și
iată ce spune el în Atlasul nostru (volumul IX): titlul documentului etnologic
(adnotat manuscris de noi pe pagina 129: ”Rezistența istorică activă prin
inversarea (”retroconversiune” raportată la cele două repere 1930 și 1955, în
cadrul de geografie umană și mental comunitar al microzonei Teregova –
Armeniș, în care se include și autorul cărții citate). În 1930 – ”Costumul
Călușarilor arborează mândrul nostru tricolor atât de discret încât aproape că
nu se vede” ; ”în schimb în 1955, în plin internaționalism încă stalinist și
proletcultist ”mândrul nostru Tricolor este afișat ostentativ în costumul
Călușarilor, în jurul clăbățului (acum cu vârful înfundat – după modelul
sârbesc!);”în cruce” (în bandulieră), pe umeri și peste piept; cu nojițe la
obielele cu ciucuri / zurgălăi; tricolorul – în schimb lipsește la brâu. Mai mult,
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în centrul fotografiei, în rândul din față stând între călușari un ofițer în
uniformă ocupă locul, pe care în perioada interbelică apărea preotul.
Retroconversiunea ce dă titlul acestui document etnologic se reflectă
semnificativ și în geografia umană și mentalul comunitar al microzonei
Teregova – Armeniș: rezistența de partizani se translatează în rezistență la
colectivizare și se ”retroconvertește” în exacerbarea de paradă (de tip
Cântarea României în național – comunismul ceaușist). Iată cam ne spune
documentul etnologic de la pagina 129, coroborat cu documentul etnologic Foto
nr. 113 (p. 2019, op. cit.) dar în context mai cuprinzător în volumul IX al
Atlasului nostru.
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PATRIOTISMUL LIMBII
ŞI
„REALITATEA DISCURSIVĂ”

Adrian Dinu Rachieru

În cadrul Festivalului „Limba Română”, un recent colocviu brașovean,
adunând un buchet de personalități, punea în dezbatere Cultura limbii, supusă
– în Babelul nostru postmodern – agresiunilor de tot soiul. Cum limba este
„cartea de boierie a unui neam” (ne reamintea mustrător I.L. Caragiale),
invitația de a privi responsabil soarta ei (în impas, să recunoaștem) este
binevenită, cerând măsuri grabnice. Dar poate fi apărată limba? Fiindcă, în aste
vremuri potrivnice, forţe adverse, fie din exterior (tăvălugul globalizării, ca
proces inevitabil, și molima PC / Political Correctness), fie din interior (limba
însăși, maltratată, umilită, „funcţionând” ca „limbă străină” pentru atâţia
români!) sunt o ameninţare cât se poate de reală, primejduind fiinţa neamului.
Încât patriotismul limbii, clamat în atâtea ocazii, nu e vorbă goală!
Discutând cândva Despre obiectivitate în jurnalism, Andrei Pleşu ataca şi
„grava problemă a limbii române”, notând sarcastic că „patriotismul
sarmalelor” eclipsează, la noi, patriotismul limbii. Şi că asistăm la întronarea
unui nou limbaj de lemn (neologistic), chiar dacă, prin naturalizare,
neologismele, ca efect benefic, „dezmorţesc” limba. Suntem, însă, martorii
unui fenomen îngrijorător. Limba, un organism viu, în prefacere, suportă în
ultimele decenii, dincolo de invazia anglismelor, un alarmant proces de
sărăcire şi „birjărire”, acompaniind explozia vulgarofilă. Degradarea vieţii
societale, dezinhibarea limbajului odată cu erupţia libertară (întreţinând
iluzia permisivităţii) au încurajat acest atentat, impunând, pe vectorul globish,
o limbă corcită (aşa-zisa romgleză), împănată cu înjurături neoaşe. Încât, ne
întrebăm: o mai fi „dulce şi frumoasă” limba ce-o vorbim?
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Cum lumea a încăput „în mâinile media” (alarmanta profeţie
adeverindu-se cu asupra de măsură), soarta limbii nu poate fi desprinsă de
ceea ce, generic, numim discursul mediatic.Încât, sociologic judecând, pornind
de la constatarea că produsele culturii media nu sunt un „divertisment
nevinovat”, cum, îndreptăţit, observa Douglas Kellner, rezultă că dependenţa
de media, şi ea o evidenţă, favorizează, fie şi insidios, manipularea; iar
bombardamentul mediatic nu încurajează o atitudine critică.
Vom încerca să evidenţiem rolul limbajului de lemn în articularea şi
folosirea acestui mecanism. Cu o precizare: nu credem că limba de lemn ar fi
o exclusivitate a regimurilor comuniste, aşa cum sugerează Françoise Thom,
o expertă în sovietologie. Cartea sa (La Langue de bois, Julliard, Paris, 1987),
tradusă şi la noi, consideră că limba de lemn, cu fluxu-i malefic, ar fi „un
produs jalnic al ideologiei”; iar „ora perestroikăi” ar fi vestit o nouă fază a
limbii de lemn. Ca să fim drepţi, orice epocă îşi inventează limbajul de lemn
şi el însoţeşte fidel societatea umană. Altminteri, colapsul comunismului ar fi
condus şi la decesul acestui limbaj, ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat. Ca
dovadă, înfloritorul limbaj de lemn al tranziţiei, stimulat de societatea
mediatică.
Experienţa totalitară cultiva frenetic ficţiunile ideologice, folosind
abuziv discursul hegemonic şi tehnicile manipulatorii, „ascunzând” realul.
Sau considerând realitatea o entitate manipulabilă. Canoanele sovlimbii, de
pildă, ofereau confort clişeistic, divorţând de gândire şi alunecând în
vorbărie, fiind, de fapt, un mijloc de mascare a realităţii în numele
„logocraţiei populare”. Suntem în plină realitate discursivă (ca să preluăm
sintagma lui J. Baudrillard, sociologul francez denumind astfel societatea
mediatică de azi). În ultimă instanţă, prin limba de lemn înţelegem
frazeologia stereotipă, acea „vorbire încremenită” impunând un stil
standard, conducând la pasivitate, şi disimulare, rod al intoxicării şi osificării.
Această Newspeak (G. Orwell), trăgându-se din „limba de stejar” (greoaie,
figurativ) a lui Usakov (1935) şi cunoscând, prin anii '70, consacrarea sub
eticheta de langue de bois, intră, negreşit, prin efecte, în lista stratagemelor de
comunicaţionale, impunând „tăvălugirea stilistică” (cf. Tatiana – Slama
Cazacu). Fiindcă limba de lemn, ca „opium ideologic”, întreţine un gol
ideatic. Hiperbolică, repetitivă, îmbibată cu îndemnuri mobilizatoare, ruptă
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de real şi pândită de parodie, ea serveşte manipulării, realizând o comunicare
deturnată. Fiind o particularitate lingvistică existentă în orice dogmă /
ideologie, limbajul de lemn şi-a descoperit potenţialităţile politice ale
ideologiei prin conducerile totalitare.
Să ne amintim că, în chingile totalitarismului, la adăpostul limbii de
lemn, mimând obedienţa, înflorea acea double think (Orwell), ambiguitatea
morală, schizofrenia la scară naţională, cultivând ambivalenţa şi dedublarea,
limbajul esopic. Noua „limbă” (newspeak) întreţinea vorbirea cu dublu sens
(doublespeak), procedând orwellian: manevrând propagandistic „cuvinte
hipnogene” şi minciuni fundamentale, acceptate cu rol protector (adaptare,
apărare), cosmetizând realitatea; conştientizând, însă, falia care despărţea
arsenalul propagandistic de adevărurile inconfortabile. Încât Sinele fals, trecut
printr-un proces terapeutic, trebuie să recupereze în spaţiul public memoria
autentică a epocii, regenerându-se moral, lepădându-se de memoria
„laminată” a propagandei şi de poncifele ei. Sau cum spunea Paul Goma,
cartograful universului carceral: o limbă sovietizată, scânteizată, şedinţizată,
devenind jargon politic, îmbrăţişând frenetic, după ’89, autocolonizarea.
Noua limbă de lemn, îndatorată „realităţii discursive” a lui Baudrillard,
ascunde, de fapt, realul, tot sub ambalajul unor ficţiuni ideologice (e drept,
mascate). Devenind un imperiu mediatic, SUA îşi exportă triumfalist modul de
viaţă. Din păcate, preluările se fac pe latura superficialităţii, a infantilizării, în
numele unui integrism nivelator, servil, gata de a sufoca diversitatea,
alungând spiritul critic. De unde şi alerta identitară, încercând, fals-salvator,
un refugiu în etno-cultură, reanimând arhaicitatea în faţa tăvălugului
globalizării. Culturile „tari”, în prelungirea relaţiilor inegale de putere,
omologate politic, nu mai folosesc azi tezismul ideologic, de brutalitate
doctrinară (precum coercitiva sovietizare), ci provoacă insidios, subliminal,
reflexele consumeriste, de succes populist, câştigând bătălia. Nu mai e vorba,
fireşte, de retorica dictaturilor ori de găunoasele clişee propagandistice ale
învăţământului politic. Limba de lemn nu a dispărut odată cu prăbuşirea
regimurilor comuniste (cum credea Fr. Thom, cea care oprea analiza la
„epoca gorbacioviană”). Abia acum cultura media dobândeşte un caracter
universal şi îndreptăţeşte o privire critică, prin revigorarea unei ramuri în
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eclipsă: pedagogia media. Aşa cum, dealtfel, îndeamnă unii analişti îngrijoraţi,
invitând, repetat, la efortul de alfabetizare a criticii media, impunând un
control social responsabil, inclusiv asupra limbii ca tezaur inestimabil. Educația
rămâne reazemul acestei ofensive.
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RADU GEORGESCU ŞI GRAIUL BĂNĂŢEAN
DIN ZONA FĂGET

prof. dr. Ion Căliman

Scriitorul Radu Georgescu s-a născut la 6
octombrie 1942, în satul Zorani, comuna Margina,
judeţul Timiş, din părinţi ţărani, şi a decedat la 9
ianuarie 2002, fiind înmormântat la Marginea.
Studiile: Şcoala primară o face la Zorani, satul
natal, gimnaziul la Margina şi urmează nişte cursuri
de contabilitate agricolă cu durată scurtă. A fost toată
viaţa autodidact.
S-a ocupat cu agricultura, lucrând la C.A.P. ca
economist şi apoi ca muncitor la Margina.
Debutează în caietele Cenaclului literar
„George Gârda” din Făget, al cărui membru fondator a fost din 1967, fiind un
adevărat poet dialectal de luat în consideraţie.
Opera acestui scriitor nu este voluminoasă, dar foarte valoroasă: Ilior
Voinicul, basm versificat, în limba literară; Viaţa pământeană a Mântuitorului
Iisus Hristos, scriere versificată, o carte a credinţei şi a dragostei noastre faţă
de Creator şi Mântuitor şi ultima operă, Scrie, Ioane!, un volum de poezii în
grai bănăţean.
A colaborat, de asemenea, la „Redeşteptarea” (Lugoj), „Tăt Bănatu-i
fruncea”, Caietele Cenaclului din Făget, a susţinut recitaluri de poezie în grai
la posturile de radio şi televiziune din Timişoara, Caransebeş şi Lugoj. Radu
Georgescu a participat la concursurile de poezie în grai, a luat multe premii
şi s-a impus ca un talentat poet în grai, cu numeroase contribuţii de lexic din
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zona Făgetului, pentru prestigiul şi frumuseţea graiului bănăţean. Este un
reprezentant al cuvântului neaoş bănăţean, iar versul său este plin de umor,
de care neamul nostru are nevoie.
Dar, să ne oprim asupra volumului de poezie Scrie, Ioane!.Titlul cărţii
este un motivat şi pilduitor mesaj ales nu întâmplător: este alcătuit dintr-un
verb la imperativ „scrie” şi un substantiv propriu în vocativ, un anonim
(ţăranul român s-a identificat din totdeauna cu Ion!). Ion este nu numai
anonimul, ci şi suferindul ţăran, sluga pământului, de care nu se poate
despărţi cu uşurinţă. Pentru el glia este mai importantă. În acest volum de
poezii (34 la număr), Ion este şi cel care are menirea de a observa, de a
reflecta şi cântări, de a consemna şi exprima judecăţi de valoare asupra
realităţilor din lumea satului şi nu numai, dincolo de vremea şi locul său. În
ciuda condiţiei sale modeste, în el e conservată energia rostirii poetice şi
conştiinţa misiunii celui care, în mediul rural, poate transfera timpul trăirii în
timp al mărturisirii: „Am spus asta nu gin ură şî nişi duşmănie n-am”
(Partidu’ Vânătorilor); „Acu’, când scriu ahaşcea rânduri...” (Ţăranul român).
Ion nu este un ţăran oarecare, ci un om inteligent şi avizat cititor de
gazete, ziare şi reviste, ascultă radio, priveşte la televizor, este înregistrat şi
filmat, se informează permanent. Şi din aceste mijloace moderne se inspiră
uneori, mai ales când temele reprezintă şi preferinţele sale:
«Am şecit într-o găzetă, mică zâc, da’ foarce bună,
On articol la care-i zâşie „Sărăşie şî minşiună”.»
(Sărăşie şî minşiună)

«Iau „Agenda săptămânii”, on ziar gin Cimişoara,
(...) Pă o coală scrisă-n galbien şî cu litere rotungie,
Să găseşce şî rubrica „Săxologu’ vă răspungie”.»
(Mâncare după meniu)

Observăm în poeziile sale imaginea comunităţii rurale, poetul Radu
Georgescu iubind valorile tradiţionale, pe care încearcă să le valorifice. Satul
său, adică satul românesc, se află într-o perioadă de tranziţie („Libărtacea az’
îi marie, că aşa priecum votiez’, / Tăt aşa, uşor şî simplu, poţ’ să ce
privatizăz’...”), timp în care şi bruma de valori autentice, rămase ca prin
minune, se fărămiţează iremediabil.
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Îmbătrânirea şi descurajarea ţăranului sunt evidente, dincolo de hazul
pe care poetul din Zorani încearcă să-l aşeze în prim-plan. Autorul încearcă
prin eforturi să recompună chipul de altădată al satului bănăţean colinar.
Autorul surprinde obiceiurile şi evenimentele (precum colindatul, ruga, jocul,
pomana porcului, anunţarea cetăţenilor cu toba, alte sărbători şi munci de
peste an), riturile de trecere ce măsoară viaţa omului (naşterea, nunta,
înmormântarea), toate acestea surprinzând nedumeriri, nemulţumiri, necazuri
şi bucurii. Descrie totodată şi câteva întâmplări mai puţin obişnuite, cum ar fi:
scăparea bicului comunal din supraveghere, căderea unui avion MIG în
apropierea satului, plecarea la băi, primirea cupoanelor de privatizare, la
gimnastică etc. Peste tot este prezent spectacularul, fastul, ce dau fala specifică
bănăţeanului: „Astăz’ îi o nuntă marie cum cam rar s-o întâmplat, / Ge-aşcea,
fracie, s-aibe locu pi la noi pi la Bănat!” (Uspeţu gi la Bănat).
Creatorul volumului Scrie, Ioane! este un împătimit iubitor al lumii
satului colinar şi se simte fericit acolo, unde cerul e mai aproape de lacrimă şi
rădăcina mai aproape de inimă. Rostirea sa le uneşte într-o dragoste unică şi
veşnică: „Satu meu, feri-l-ar focu’, îi plăntat aşa subt geal, / Iară ca vânat gi
bază vulpea-i primu animal...” (Vulpea).
În poezia Bureţî se observă vizualizarea şi hiperbolizarea imaginilor ce
reprezintă calităţi de marcă ale poeziei în grai a lui Radu Georgescu, stârnind
poftele şi chemând indirect la mişcare în mijlocul naturii şi delicii culinare pe
măsură:
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„Dacă socăşiţa-i bună şî la cap cum îi la mână
Şî huzdoare în friptură doauă oauă şî smântână,
Bată-vă nărocu` vost, deie sănătacea-n voi,
Gi nu staţ` lângă hârbeică pă cum iepurii-n trifoi.”
(Bureţî)

Poetul nu se poate desprinde de social, el scrie şi plânge totodată, fiind
un mărturisitor al realităţii. Dincolo de nevoile stringente ale vieţii şi de
necazurile proprii, Radu Georgescu îşi doreşte ca cititorul să râdă, să se simtă
bine, să uite şi să se bucure, prin aceasta poetul intuind funcţia purificatoare
a poeziei:
„Vreau ca lumea să să râdă, că necazuri îs gistule,
Bucurii îs măi puţâne şî aproape că îs nulie.”
(Nasurile)

Poezia lui Radu Georgescu este şi una modernă, dând dovadă de
inflexiuni ale creaţiei culte, la nivel de versificaţie şi prozodie (versuri lungi şi
măsura de 15-16 silabe), sintaxă ori lexic, cât şi în constituirea imaginii
artistice, aşa cum o demonstrează şi versurile:
„Năsâpu’ gin ogradă, fierbincie gi la soare,
Îi sfârcicat gi linii subţîri, orizontale.”
(Măicuţa)

ca dovadă că vibraţia trăirilor sale este cea a unui poet modern, chiar dacă
spaţiul meditaţiei şi datele cadrului sunt patriarhale (ograda casei natale).
Sintagma „slăvieşce ea cu mincea”, din aceeaşi poezie, chiar dacă poartă un
aer livresc, aduce un elogiu mamei, dar şi memoriei subiective şi colective a
satului şi ţăranului.
O altă particularitate a poezie sale este folosirea neologismelor, pe care
nu încearcă să le ocolească, dând dovadă că nu se află la marginea lumii, nici
la periferia fenomenului lingvistic, ci doar într-un sat care, pentru el,
echivalează cu o întreagă lume sau este chiar lumea. Cuvintele noi sunt
preluate şi adaptate potrivit regulilor impuse de pronunţia dialectală locală,
precum în strofa:
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„Am intrat p-o vălişoară, cu mişcări aşa măi lencie,
Unge vulpile bătrâne ş-or făcut apărtămencie,
Vizuini săpace-n râpă, cu intrări fălsificace,
Lucruri tare cu migală şî prişepere lucrace.”
(Vulpea)

Această îmbinare a formelor dialectale şi a neologismelor apare nu numai
în strofa de mai sus, ci şi în alte poezii, arătând că ele se pot simţi bine împreună
şi dau posibilitatea deschiderii ţăranului spre cultură, dar arată şi măiestria
autorului în alegerea şi potrivirea cuvântului. Radu Georgescu are o întreagă
poezie bazată pe înţelegerea unui neologism – „evident”, chiar dacă în acest caz
porneşte de la interpretările şi receptările echivoce ale unor bancuri cu un
oarecare impact şi în mediul rural. Alte neologisme folosite de poetul dialectal
sunt: „armonie”, „basculă”, „a constrânge”, „copleşit”, „cumpătat”, „dinamită”,
„deputat”, „discuit”, „a executa”, „elicopter”, „legislatură”, „automobil”,
„autobuz” etc.
O altă caracteristică a poeziei dialectale este comicul fermecător. Un
exemplu ar fi poezia Lecţia gi gimnastică, în care doi bătrâni, Vică şi Marea, se
apucă, după indicaţiile primite la radio, să facă mişcări de întreţinere a
corpului, încercând să execute diferite figuri de gimnastică aerobică
nerecomandate vârstei lor. După comanda radioului, mişcările bătrânilor, în
loc să fie graţioase, ajung să fie jenante, aproape groteşti, reuşind până spre
final să cadă amândoi „folomoc” în mijlocul camerei. Poetul încearcă să repare
„dezastrul” şi îl face pe bătrânul Vică să schimbe postul „pă Cimişoara”, unde
se difuza un program de muzică populară bănăţeană, pe tactul căreia cei doi
„înceiară lecţia gi gimnastică”, inducând cititorului un zâmbet ironic, dar
înţelegător:
„-Hoo, stimată domnişoară, las-o dracului odată,
Zâsă Vică, că şî Marea păstă minie îi picată.
Stai, că-i tai io răsuflarea ciar acu lu domnişoara,
Ş-atunşi Vică o schimbat radio pă Cimişoara.
Doamnie, şî să viez’ muzică gi să zgândăra Bănatu,
Moşu Vică, baba Marea să-ncleştară la jiucatu,
Argeleană, jioc gi doi, or făcut şî una „mică”,
Ş-uce-aşa ei înceiară lecţia gi gimnăstică.”
(Lecţia gi gimnastică)
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A face haz de necaz devine o calitate a poeziei lui Radu Georgescu,
autorul recuperând realitatea prin mărturisire, eliberându-se şi bucurându-se
el însuşi. După cum observăm vocabularul utilizat de poet atestă
particularităţile fonetice, dar şi lexicale ale graiului specific Banatului de
nord-est.
În finalul volumului poetul se înseninează şi manifestă încredere în
neam şi ţară, în valorile eternei sale iubiri: satul, părinţii, nutrind speranţa că
scrisul său va avea ecou.
În concluzie, putem afirma că satul bănăţean, cu oamenii săi făloşi şi
harnici, cu tradiţiile sale bogate şi cu portul său specific, reprezintă pentru
poet un prilej de înseninare, de bucurie şi de mândrie:
„Mă gângesc acu’ când scriu că în fiecare sat,
Port frumos şî ţoale mândre n-or măi fost ca în Bănat:
Laţ’, opriejie şî spăşiele, poale albe şî brodacie,
Lăibăruţă la fişiori, brâuri la Susani lucracie...
(...) Doamnie, nu lăsa să piară şi-or făcut ai noşci strămoş’,
Şî pă bănăţănii mei, harnişi mândri şî făloş’!”
(Ruga gi la Zorani)
Bibliografie:
1. Radu Georgescu, Din viaţa pământeană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Ed. Dacia
Europa Nova, Lugoj, 2002
2. Radu Georgescu, Ilior Voinicul, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000
3. Radu Georgescu, Scrie, Ioane!, Colecţia “Grai bănăţan”, nr. 18, Ed. Dacia Europa Nova,
Lugoj, 2002, postfaţa Dincolo de lacrima clipei, scrisul- stare imperativă şi şansă
recuperatoare, de Ion Căliman, p.83-94
4. Ştefan Pătruţ, Antologia poeziei în grai bănăţean, Colecţia „Grai bănăţan”, nr. 13, Ed.
Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999, p.117-120
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Scrie, Ioane!
Într-o sară, Ion cu Marea, după şe-or gătat cu treaba,
S-or încis frumos în casă, cum fac moşu şî cu baba,
Or dat drumu iei la cânie, uşa o înţăpeniră,
Şî să pusără pă vorbie, ş-apăi mulcie povestiră.
Prima dată, Ion, ca omu, spusă cum că sămănatu,
Discuitu şî sămânţa, ba, în şpeţial aratu,
S-or scumpit grozav gi tare, fiincă s-o scumpit benzina,
Părălel cu asta, stătu o scumpit şî motorina.
- Dragă Mareo, zâsă Ion, ăşcia nu găsăsc motiv,
Cum să-mbutuşă ţăranii şî să-i bajie-n coliectiv,
Ne constrâng aşa gi tărie şî nie fac atâta grieu,
Până fain-frumos guvernu ne împinje-n C.A.P.-eu...
Pieac-ai noşci, vin ai noşci, iar ne puniem preşădincie,
Iar nie faşiem că lucrăm şî furăm ca înăincie.
Nu măi dăm impozit, babo, nu ne năcăjăşcie nimie,
După mincea mea ge-acuma, io socot că îi măi binie!
- Tu ai bolânzât, măi Ioane, o săracu, o săracul
Poţ’ tu dup-atâta vriemie iară să ce scrii lu’ dracu?
Dacă şciu că mânie criep şî mă spânzură gi vie,
Marea te la CAP-eu până-i lumea nu să scrie!
Cum scumpiesc ei tăcie hălea, cum zâsăş’ tu, motorina,
Şî noi le scumpim purşeii şî curiciu şî slăina,
Las’ să vadă Văcăroiu care-i prim-ministru nost
Că aşa cum îi ţăranu, s-o iotrit şî nu-i măi prost!
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- Până una-alta, babo, iei s-or dat cu-americanii
Şî nu să gângeşcie nimie cum trăiesc la noi ţăranii!
La tălăvizor noi doi tătă sara ne-am uitat,
D-ai văzut tu v-on ţăran senători ori dieputat?
- Noa, cu asta ai dreptacie, fă-le tu o torogoată,
Aminceşcile gi Cuza, cum o fost cu moş Ion Roată;
Acu nime nu ce ţucă, cum să zâc, ungie ce doarie,
Tocmăi pântru asta, Ioane, scrie ca să-i doară-n foalie!
Ion o scris, da pân-acu n-o primit nimic năpoi,
Ş-atunşi, într-o altă sară, hotărâră amândoi:
O scrisoarie scrisă tărie, s-o trimeată-n America,
Fiincă poacie domnu Bill nu şcie gi noi nimica!

Ioşca dubaşu
Io socot că dumneavoastă, hăi bătrâni, nu v-aţi zoitat
Că gi multă, multă vremie, să băcea şî duba-n sat;
Agică, era on boactăr care noapcea umbla satu,
Iar pi lângă paza asta s-ocupa şî cu… „lătratu”.
Omu nu lătra săracu cum să latră orişe câne,
Da striga s-audă lumea vestea care îi pă mâne;
Erau şî primari săcieşci, care s-alejeau pă rând,
Unge nime nu punea om beţâc şî om bolând.
Trăbuia să fie harnic, gospodari şî cumpătat,
Om gi fruncie, om gişciept, să poată conduşe-on sat.
Da dubaşu, ca dubaşu, el era - săracă lumie!
Care-n sat la noi atunşea loşca să cema pă numie.
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Regula era ahasta: Şie primariu ordona,
loşca, cu-a lui dubă-n spacie, vestea satului spunea;
Avea loşca şî măieţ, lung, cu cap cât ludăiţa,
Să oprea, băcea pă dubă, folosând şî fluieriţa.
După şie făşea ahasta, el să opincea gin guşă
Şî zbiera, bătând pă dubă, până tăţ ieşau în uşă,
Iar zâcala era asta: „Vi s-aduşie la cunoşcinţa publică!
Draji săcieni, m-o spus primariu,
Cum că mânie pi la nouă, vine-n sat vetărinariu;
Mor găinile pă sacie, mor şî tutche, mor şî răţă,
Să nu vă zăuice dracu să daţ drumu la cocietă!
Taxa-i după câcie hoară iei găsăşce pi la voi,
Da, vegieţ că dumnelui n-are rest să dea năpoi!”
Ş-atunşi Ioşca nost săracu merjea iucie ca soldatu
Şî s-oprea gin loc în loc, până când găta cu satu.
În poşnari băga măieţu, întră buză fluieriţa,
După aia da răportu, la primari, ori primăriţa.
Mâne zî la tătă casa, tăt şte Ioşca ordonă,
Să îndeplini întocmai şî să şî execută.
Da veni amniaz-ol mărie, cu căldură gi-ţ loa ocii,
Iar cocoşî-l întriecură la cântat pă Păvăroti;
Gi căldură şî gi săcie, gâşcile să găgăiau,
Hălelalce hoară, fracie, măcăiau şî cârăiau.
Oamenii nu măi riebdară, slobozâră tăţ cocieţu,
Şî pântru minşiuna asta, loşca piergie az’ măieţu!
Aşădar că unu George a Iu Orbu să niervă,
Trasă pălăria-n cap şî la loşca-acas pliecă:
- Ioşca dragă, ieşci acasă? - Mi-s acas, acasă dară!
- Ia tu duba te gin cuni şî să vini la mine-afară!
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Iacă iesă iei cu duba, cum mâncasă,-n capu gol,
Bas în braţăle Iu George, care-l aşceptă-n ocol.
Ăsta îi cuprinsă duba şî gintr-o figură, trap,
Rigioându-i instrumientu, fain-frumos i-l trasă-n cap...
- Noa, acuma, dragă loşca, merji cu mine la primariu,
Să cunoaşcem gin şie cauză n-o vinit vetărinariu,
Ardă maţăle în voi, ardă sufliecile voaşce,
Cum or ars gi săcie astăz tăce hoarăcile noaşce!
- Da nu văd să mierg, măi George, şî nu şciu pă unge-apuc!
- N-avea grijă tu gi asta, că gi mână io ce duc.
Şî hai-hai şî doamne-ajiută, huzdurindu-să în valie,
Să-ntâlniră cu primariu, cam mirat gi-aşa-ntâmplarie.
- Domn primari şî dragă George, tu şe-acu ai fost on porc,
Io îm fac acu blăstămu gi la carie nu mă-ntorc:
Dumniezău să mă orbească ca pă calu lu Păsat,
Dacă loşca gi-az’ năincie o măi bacie duba-n sat!

Moș Dricală
Pâcănind mereu gin lulă,
Moşu Laie - zâs Dricală,
Giespică la lemne-n şură,
Că să cam făcusă sară.
Cum găsî on liemn măi mărie
Şî o ţâră noduros,
Dăgie cu toporu tărie
Să îl criepie până jios.
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Da cum moşu, ghinţ’ în gură
Nu avea, să-ş’ strângă lula,
Ciar lângă boţânc în şură
Îş pierdu, săracu, scula...
- Noa, acuma gi ce-ai rupt,
Zâsă bietu moşu Laie,
Nimic nu-i, că mi ce-am supt
Gi când fost-am la bătaie!
Pintră liemnile crepacie
Bâzăia să o găsască,
Suduia Dricală, fracie,
Ajiungând şi la „trăznească”;
Dar atunşi veni şi baba,
Ca să carie lemne-n casă,
Şî-ntrebându-l care-i treaba,
Să făcu că nişi nu-i pasă...
- Tu, pierdui acuma lula,
Şie gin oci ce măi zghieşci?
Căită, nu căsca cu gura,
Viez’ gi cumva o găsăşci!
Aşăzând ea lemne-n braţă,
Zâsă cătă moş Dricală:
- S-o leji, moşule, cu aţă,
Cum leji clopotu la mară!
- Nu vorbi aşa cu minie,
Că-ţ dau una păstă gură,
Dracu baje-o tătă-n cine!”
- Să-m’ spuni, Laie, care lulă?
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Amalia Maria Stoica

M-am născut la 6 octombrie,
1999, la Secusigiu, un sat din judeţul
Arad, România. Am deschis ochii
într-o familie de ţărani, băstinaşă din
Secusigiu, lucru care m-a făcut să fiu
mândră de trecutul familiei mele.
Am urmat şcoala generală în satul
natal, ca mai apoi să urmez studiile
liceale în cadrul Colegiului Economic Arad. În prezent sunt studentă a
Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din
Timişoara, specializarea română-engleză.
Din dorinţa de a descoperi şi de a valorifica comorile satului bănățean
de odinioară, am început să caut cât mai multe informaţii, legende despre
locuri, case, tradiţii şi obiceiuri legate de bănăţenii din satul natal cuprinzând
toate etniile români, sârbi, unguri şi nemţi. Am încercat să scot „esenţa” a
ceea ce s-a numit cândva satul şi viaţa ţăranului bănăţean.
În timpul liber mă ocup de promovarea satului natal şi de fotografii, de
citit cărţi care fac parte din diferite domenii: istorie, etnografie şi, in special,
cele care reprezintă satul românesc din trecut.
Fac parte din luna decembrie a anului 2017 în cadrul Cenaclului Literar
„Tinere Condeie” care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Muzeului Satului
din Timişoara.
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Premii şi distincţii obţinute:
• Premiul I si Premiul Special acordat de Facultatea de Teologie
"Ilarion V. Felea" din Arad pentru poezia în grai bănăţean "Moşu'
meu, dă la Canal" în cadrul Concursului şi Simpozionul Internațional
"Tradiție şi mărturisire prin culoare şi trăire" în data de 22 mai, 2017.
• Premiul Special acordat de Asociaţia Scriitorilor în Grai Bănăţean
(A.S.G.B) la secţiunea Creaţie acordat în cadrul Festivalului Concurs de
Creaţie şi Interpretare „Tata Oancea” la Bocşa, în data de 4 noiembrie,
2017.
• Diplomă de onoare „pentru conservarea şi promovarea valorilor
culturii tradiţionale bănăţene” acordat de Muzeul Satului Bănăţean
din Timişoara în cadrul spectacolului „Ziua Naţională a Costumului
Tradiţional din România”, Timişoara, 13 mai, 2018.
 Menţiunea a III-a acordată în cadrul Festivalului Concurs de Creaţie
şi Interpretare „Tata Oancea” la Bocşa, în data de 9 noiembrie, 2019.
 Diplomă de participare cu prilejul ediţiei a X-a a Festivalului
Naţional de Poezie Populară desfăşurată la Reghin, 2-3 noiembrie,
2018
 Diplomă de merit pentru participarea la prima ediţie a Festivalului
Internaţional de poezie populară şi pentru merite în promovarea şi
valorificarea tezaurului cultural românesc în afara graniţelor ţării
acordată de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea Culturii
Tradiţionale Româneşti, Cernăuţi, 28-31 martie, 2019
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La ocheţi
Vinie Tia-n miez dă noapce
Cu limpașu’ într-o parce,
La ocheț’, pă drumu’ mare...
Poace mândra lui nu doarme.
Mândra lui îi faină tare
Baș în fiece sărbătoare,
La grumaz cu galbini mari
Șî cu poale dă șinari.
Cu spășel cu păsări mari
Tăt pă pânză dă șinari.
Cu opregele-nflorace
Cum să poartă pă la sace.
Cu șeapsă cu fir cusută
Șî la jioc îi nă-ntrăcută
Cu fală să învârceșce
Șî pă tăț’ îi ispiceșce.
Amândoi îs viță bună
Șî-s dă fală împreună.
Iacă Tia-i la fereastă
Șî-i cu inima cam arsă.
La ocheț’, la soba mare
Bace-nșet, nu bace tare
-“Hai Sofico, la fereastă
Ca să ce măi văd o dată!
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Am primit o carce grea
Vai, vai dă inima mea
Să mă duc la cătănie,
Să mă las dă păurie!
Holda să o las pârloagă
Șî pă cine mândră dragă
Să ce las la vreun străin
Nu măi bine beau venin?

Dă dor
Iar-o măi triecut o noapce,
Iară gându’ mi-i dăparce
Că s-o cam liegat dă dor
Șî nimic nu-i măi ușor.
Doru’ ăsta nu ce-omoare,
Da îț’ fașe zâle-amare
Ca așa îi când iubeșci
Numa-n doruri, tu trăieșci.
Să țâne liegat dă cine,
Macăr dă ț-ar fașe bine,
Da măi rău ce becejășce
Șî suflietu’ țî-l chinuieșce.
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ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ „FĂGEŢEANA”
65 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE

prof. dr. Ion Căliman

Începuturile acestei redutabile formaţii artistice trebuie căutate în anii
1953 – 1954, când se impune în peisajul muzical al Banatului, sub bagheta
dirijorului Achim Penda, ajutat substanţial de profesorul Axente Braşovan,
director al Casei Raionale de Cultură Făget în acea perioadă, şi de muzicantulrapsod Iosif Cinca-Mărosu, maestru al muzicii instrumentale bănăţene şi nu
numai. Au fost reunite, mai întâi, câteva bande (grupuri) de muzicanţi din
câteva localităţi ale zonei într-un taraf reprezantativ, aşa încât, între anii 1954 –
1956, ajungând să numere peste 50 de instrumentişti (20 viorişti, 11 taragotişti,
12 saxofonişti, 7 acordeonişti, 1 contrabas etc.), devenind astfel renumita
Orchestră de muzică populară „Făgeţeana”. Pe atunci, printre cei mai renumiţi
instrumentişti se numărau: Iosif Cinca-Mărosu, Gligor Bulzan, Iosif MihuţVică, Victor Bulzan, Lucian Bulzan, Aurel Cinca, Ioan Novăcescu, Ioan CosteaJardea, Vasile Micşa, Gheorghe Muntean, Gligor Daminescu, Dumitru
Antănas-Bănăţanu, Sorin Munteanu, Gheorghe Micota, Romulus Oneşan etc.,
la care s-au adăugat, în timp, mulţi alţi muzicanţi talentaţi ai Făgetului: Ştefan
Etfimie, Ştefan Traian, Vasile Andraşescu, Ion Dorel, Sorin Cinca, Vasile
Truţulescu, Ioan Pologa, Doru şi Jenică Borojan, Ioan Dobre, Cornel Bulzan etc.
Componenţa majoritară a orchestrei a fost asigurată, în toată existenţa ei, de
ţigani, etnie cu un talent înnăscut în interpretarea instrumentală, dar
repertoriul a fost, întotdeauna, unul specific Banatului şi, cu precădere, zonei
Făgetului. De asemenea, dirijorul şi etnomuzicologul Achim Penda a
promovat în această formaţie muzicală instrumentală şi mulţi solişti vocali din
Făget şi zonă, dintre care amintim: Cornel Veselău, Constantin Curiac, Viorel
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Brancu, Maria David, Ingheborg Schwalm, Letiţia Bărbulescu, Adriana Barbu,
Aurica Vasiescu, Ion Enăşel, Doru Fârdean, Valeria Toader, Elena Sintescu,
Vioara Mocanu, Claudia Veselău, Dan Necşa, Margareta Hander, cât şi
interpreţi la instrumente muzicale mai puţin consacrate: Iosif Hander (solz de
peşte, frunză şi fluier, din Româneşti), Ioan Suici (fluier îngemănat, din
Luncanii de Jos), Gheorghe Micota (fluier, din Dubeşti) etc.
Referitor la repertoriu, primele începuturi au fost cu melodii de pe
Valea Begheiului şi Valea Mureşului, cât şi de-ale lui Iosif Cinca-Mărosu:
Vărădioara, Ciulpec, Furca Babei, Puiul codrului, cât şi multe alte melodii pe care
Achim Penda le-a prelucrat şi le-a interpretat cu orchestra de-a lungul anilor,
asimilând şi repertorii ale obiceiurilor de peste an sau de familie, mai ales
atunci când a ajuns la o formulă inedită de orchestraţie, integrând renumiţii
dubaşi din Brăneşti în structura orchestrei (în anul 1979).
Primele repetiţii (între anii 1953 – 1955) s-au ţinut în localul Casinei
(actualul Muzeu de Istorie şi Etnografie), iar după inaugurarea clădirii Casei
Raionale de Cultură Făget (care a avut loc în data de 18 decembrie 1955,
director fiind inimosul profesor Axente Braşovan) şi repetiţiile orchestrei se
vor ţine în noul local. Cu această ocazie are loc şi primul spectacol mai
important cu Orchestra de muzică „Făgeţeana”, sub bagheta dirijorală a lui
Achim Penda, care devine instructor-metodist al Casei de Cultură şi omul de
încredere al directorului.
Începând cu anul 1959, Orchestra de muzică populară „Făgeţeana” face
primele spectacole şi turnee, mai întâi în localităţi din zonă, apoi şi în alte
localităţi din vestul ţării, propunând un repertoriu autentic, instrumental şi
vocal, în reprezentaţii tematice intitulate sugestiv: Doinind pe plaiuri făgeţene,
Dragi mi-s cântecele mele, Mândru-i cântu românesc, Ca-n Banat şi altele,
continuând cu asemenea turnee şi în anii 1962, 1965, 1975. Obţine succese
răsunătoare şi devine o adevărată emblemă culturală a zonei Făgetului şi a
întregului Banat. De acum încep să colaboreze cu orchestra solişti renumiţi la
nivel naţional, între care: Aurelia Fătu-Răduţu, Ion Cristoreanu, Ana Pacatiuş,
Achim Nica, Ileana Constantinescu, Tiberiu Ceia, Ana Hanţu, Delia Musunea,
Dumitru Căpeţean, Valeria Colojoară, Felician Fărcaşu, Sofia Preda, Mia Braia,
Emil Gavriş, Alexandru Grozuţă, Ion Dolănescu, Raveca Săndulescu, Lia
Lungu, Mariana Drăghicescu, Ionela Prodan, Florentin Iosif şi mulţi alţii.
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Orchestra reprezintă deja o adevărata emulaţie artistică, aşa încât, în
anul 1961, a ajuns să numere 60 de instrumentişti, aşa cum rezultă dintr-un
Tabel nominal cu membrii acesteia, „care se deplasează la faza interregională”
a celui de-al VI-lea Concurs Republican al formaţiilor artistice de amatori de
la Oradea, în zilele de 14 – 17 iulie 1961 (redăm conform tabelului): Bulzan
Lucian, Cinca Aurel, Novăcescu Ion, Cinca Iosif-Mărosu, Munteanu Vasile,
Ion Vasile, Ciurescu Gheorghe, Cristea Eugen, Mihuţ Iosif-Vică, Bulzan
Victor, Munteanu Ion, Cinca Petru, Borojan Nicolae, Gana Ion-Gagiu,
Daminescu Gligor, Oprea Vasile, Antănas Dumitru-Bănăţanu, Munteanu
George I, Munteanu George II, Ştefan Eftimie, Micşa Gheorghe, Bulzan
Victor, Cinca Sorin, Munteanu Sorin, Munteanu Ionel, Antănas Dumitru II,
Ştefan Traian, Ştefan-Ion-Jura, Bulzan Gligor, Bujor Ion, Oprescu Ion, Oprea
I. Dumitru, Munteanu Petru, Micşa Vasile, Buda Romulus, Micşa Ionel,
Oprea Aurel-Ficu, Oprea Gheorghe, Munteanu Ion, Fârdeanu Doru, Oprea
Carol, Gana Nicolae, Dobre Cornel, Nacsa Imbre, Bulzan Cornel, Icobescu
Toma, Alexandrescu Ion, Penda Achim, Micota Gheorghe, Nicoară Bujor,
Fagaraş Ştefan, Hander Iosif, Săilă Cornel, Bulzan Iosif-Voca, Jurca
Constantin, Boambă Aurel, Lakatoş Ioan, Moarti Alexandru, Ionaş Ion.
Urmează un şir impresionant de succese la nivel regional (apoi
judeţean) şi naţional, cât şi multe emisiuni şi înregistrări radio şi TV.
Enumerăm câteva:
-

se fac înregistrări radio şi filmări tv cu orchestra şi soliştii instrumentali
şi vocali; începând cu anul 1967 din asemenea înregistrări sunt selectate
câteva pe un disc „Electrecord” (piese vocale cântate de Cornel Veselău:
Eu mă duc la mândra-acuma, Asta-i fata de la Gladna, Sus pe Padeş la izvor,
De-aş şti cânta ca şi cucu, cât şi instrumentale cu orchestra, sub
conducerea muzicală a lui Achim Penda);

-

6 octombrie 1967 – se înfiinţează în cadrul Casei Raionale de Cultură
cenaclul literar „Victor Vlad Delamarina”, care din primăvara anului
1968 îşi schimbă denumirea în „George Gârda”;

-

în 6 august 1969 i se acordă la Bucureşti premiul I şi titul de laureat
Tarafului Casei de Cultură Făget în faza finală a celui de-al IX-lea
Concurs naţional al formaţiilor artistice de amatori de la oraşe şi sate;
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-

28 august – 3 septembrie 1973, Orchestra împreună cu echipa de dansuri
a Căminului cultural Făget, îndrumată de profesorul Vasile Braşovan,
director al Căminului cultural (din martie 1968 se desfiinţează raionul
Făget şi Casa de Cultură devine Cămin cultural – n.n.), prezintă
7 spectacole pe litoralul Mării Negre la: Neptun, Eforie Sud, Costineşti,
Techirghiol, Eforie Nord, Mamaia (spectacolul de la Mamaia a fost
filmat şi transmis ulterior pe programul I al TVR);

-

în toamna anului 1973 are loc la Făget spectacolul „Târg la Făget”, cu
orchestra în prim-plan;

-

28 iulie 1974, la Timişoara, premiul I şi titlul de laureat la nivel naţional
în cadrul Concursului republican al artiştilor şi creatorilor amatori;

-

4 august 1974 – participare la Valea lui Liman la „Sărbătoarea cântecului,
jocului şi portului popular”, spectacol în regia prof. univ. dr. Gabriel
Manolescu;

-

4 – 6 iulie 1975 – Ansamblul folcloric „Făgeţeana” (orchestra şi echipa de
dansuri) participă la cea de-a X-a ediţie a Festivalului dansului de la
Rudolstadt (R.D.G.), unde obţine Diploma de onoare;

-

în 25 – 29 iulie 1976 – participă împreună cu Ansamblul de dansuri şi
Căluşarii Căminului cultural Brăneşti la Concursul internaţional de
folclor de la Zagreb (Croaţia);

-

1977 – participă la Festivalul Naţional „Cântarea României”, ediţia I, şi
obţine premiul I şi titlul de laureat pe ţară;

-

24 – 25 decembrie 1977 (de Ajun şi Crăciun) orchestra „Făgeţeana” şi
„Dubaşii” din Brăneşti sunt invitaţi într-un spectacol impresionant şi
curajos (pe vremea aceea! – n.n.) de colinde în cadrul Cenaclului
„Flacăra”, de către poetul Adrian Păunescu, prin intermediul scriitorului
Teodor Bulza, în Sala Polivalentă (Palatul Sporturilor şi Culturii) din
Bucureşti, în faţa a peste 6.000 de spectatori, spectacol transmis la TVR;

-

9 iulie 1978 – orchestra „Făgeţeana”, împreună cu „Dubaşii” din Brăneşti
participă în spectacolul „Gala Antenelor” – Banat, realizat de Adrian
Păunescu, în cadrul căruia prezintă: un moment mioritic, ritmuri de
dube, o colindă şi căluşerul. Spectacolul a fost filmat şi a fost transmis de
TVR în data de 16 iulie 1978;
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-

anul 1979 este un an record, fiind unul dintre cei mai importanţi şi
bogaţi în activitatea artistică a formaţiei de muzică populară din Făget,
din mai multe puncte de vedere: dirijorul Achim Penda, încă de la
începutul anului, abordează o nouă formulă orchestrală, combinând
instrumentiştii virtuoşi făgeţeni cu dubaşii din Brăneşti, într-un
repertoriu inedit; promovează noi instrumente muzicale ţinând de
tradiţie (dube de diferite mărimi şi sonorităţi, beţe din diferite esenţe de
lemn, clopote, dube mari cu cinele etc.), ritmuri, marşuri, şi melodii
specifice obiceiului de colindat; repertoriu nou, în care se armonizează
instrumentele de suflat (tot mai „la modă” pe atunci, în dauna
instrumentelor cu coarde – n.n.) cu cele de percuţie, cât şi timbrul vocal
al componenţilor formaţiei recent întemeiate. Astfel ia naştere Orchestra
de instrumente populare „Făgeţeana”, a cărei nouă suită orchestrală şi
evoluţie muzicală din acea ediţie (a II-a – n.n.) a Festivalului Naţional
„Cântarea României” a încântat pe toată lumea – specialişti, etnografi,
muzicologi, scriitori şi spectatori, stârnind, de fiecare dată, nu numai
ropote de aplauze, ci şi fiorul unei prestaţii folclorice autentice, cât şi
multe, pertinente şi întemeiate comentarii, din partea unor specialişti
remarcabili în domeniu, toate la superlativ (Emilia Comişel, Petru
Corpade, Ludovic Paceag, Mariana Kahane, Gheorghe Oprea, Adrian
Dieterle, Mircea Neagu, Niculae Stoian, Ion Arieşanu, Teodor Bulza,
Aurel Turcuş etc.). Anul 1979 înseamnă realizări notabile şi pentru alte
formaţii artistice ale Căminului cultural Făget, dintre care cea mai
reprezentativă şi inedită este înfiinţarea unui ansamblu impunător
intitulat Pe rouă nescuturată şi alcătuit din 11 formaţii din 6 localităţi
aparţinătoare comunei, după cum urmează: Făget – Orchestra de
instrumente populare „Făgeţeana”, grupul vocal de fete de la Liceul
Teoretic „Traian Vuia” Făget, echipa de dansuri; Băteşti – grupul vocal
feminin şi echipa de căluşeri; Brăneşti – ansamblul „Dubaşii”, echipa de
dansuri şi formaţia artistică a elevilor; Jupâneşti – artiştii amatori care
alcătuiau formaţia de montaj literar-muzical-folcloric; Povergina – grupul
de colindători; Temereşti – echipa de dansuri perechi, în total cam 140 de
artişti amatori. Acest ansamblu monumental, bazat pe un scenariu-colaj
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cuprinzând folclor autentic din zona Făgetului, a fost considerat un
model de necontestat la nivel naţional;
-

în 11 martie 1979, la Timişoara, în cadrul etapei judeţene a Festivalului
Naţional „Cântarea României”, Orchestra de instrumente populare
obţine premiul I şi în după-amiaza aceleiaşi zile, împreună cu „Dubaşii”
din Brăneşti, susţine un spectacol grandios pe Stadionul „1 Mai”
(actualmente „Dan Păltinişanu” – n.n.), la meciul Politehnica Timişoara –
Steaua Bucureşti;

-

în data de 17 iunie 1979 la Reşiţa are loc etapa interjudeţeană a aceluiaşi
Festival, la care Orchestra de instrumente populare „Făgeţeana”, în
formulă nouă, obţine locul I, fiind coordonată printr-un semn din culise
dat de directorul de atunci al Căminului cultural Făget (prof. Ion
Căliman – n.n.), dirijorul Achim Penda fiind bolnav, dar formaţia era
atât de bine instruită, încât nu avea nevoie decât de un imbold de pornire,
aşa încât instrumentiştii şi dubaşii au executat partitura de 7 minute şi
23 secunde fără greşeală, într-o manieră încântătoare;

-

în 3 iulie 1979, la Bucureşti, în sala Ansamblului „Rapsodia Română” are
loc faza finală (naţională) a Festivalului Naţional „Cântarea României”,
unde Orchestra şi Ansamblul Pe rouă nescuturată obţin din nou locul I
şi titlul de laureat. Mai trebuie adăugat faptul nelipsit de importanţă şi
semnificaţie că atunci, la Bucureşti, în faza finală, comuna Făget a fost
reprezentată de peste 240 de artişti amatori, care au făcut deplasarea cu
5 autobuze;

-

nu peste multă vreme, în data de 20 iulie 1979, are loc la Târgu-Mureş faza
finală a formaţiilor muzicale vocale şi instrumentale a Festivalului, la care
Orchestra a obţinut premiul I şi titlul de laureat, răspunzând impecabil la
acelaşi semnal al începerii suitei muzicale făcut din culise de acelaşi
„înlocuitor” al lui Achim Penda. În calitate de director al Căminului
cultural Făget, de doar 7 luni, profesorul Ion Căliman, după prestaţia
remarcabilă a Orchestrei, a dat, pe holurile Palatului Culturii din TârguMureş nu mai puţin de 4 interviuri la radio (Bucureşti, Timişoara, TârguMureş, Cluj-Napoca...), succes datorat acestei minunate formaţii artistice;

-

în data de 18 august 1979, după o săptămână de repetiţii intense, zilnic
în două reprize, dimineaţa şi după-amiaza, într-un regim drastic, cu
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schimbări de legitimaţii pentru fiecare repetiţie, are loc la Bucureşti, în
Sala Palatului, un grandios spectacol de gală al formaţiilor artistice de
amatori din întreaga ţară, laureate în cadrul ediţiei a II-a a Festivalului
Naţional „Cântarea României”, în total 17.000 de persoane, comuna Făget
a avut onoarea de a fi reprezentată de Orchestra de instrumente populare
„Făgeţeana” şi „Dubaşii” din Brăneşti. Spectacolul s-a desfăşurat în
prezenţa înaltei conduceri de partid şi de stat, cât şi a corpurilor
diplomatice acreditate la Bucureşti, fiind transmis în direct la Televiziunea
Română, orchestra făgeţeană fiind inclusă într-un grup de orchestre
numărând peste 700 de instrumentişti, având o intervenţie singulară de
43 de secunde, cu o interpretare ireproşabilă;
-

în 2 septembrie 1979 are loc prima ediţie a manifestării „Vatră de olari”
de la Jupâneşti, pentru cinstirea străvechiului meşteşug al olăritului,
localitatea fiind, în ultimii 80 – 100 de ani, singurul centru activ al
ceramicii din judeţul Timiş, manifestare la care a participat şi Orchestra
de instrumente populare alături de alte formaţii reprezentative ale
comunei Făget;

-

la sfârşitul lunii noiembrie, timp de 9 zile, Studiourile de filmare
„Alexandru Sahia”, România film şi Televiziunea Română fac filmări la
Făget pentru filmul Spectacolul spectacolelor, cu Amza Pellea şi Anda
Călugăreanu, regizor: Ioan Moscu. În economia filmului, ca timp acordat,
formaţiile artistice făgeţene (orchestra, dubaşii, grupul vocal Băteşti,
colindătorii, dansurile etc. – n.n.) sunt foarte bine reprezentate (cam 11
minute, imediat după judeţul Iaşi, regizorul filmului fiind ieşean – n.n.);

-

anul 1979 se încheie cu un triumf pentru mişcarea artistică de amatori
din Făget, întrucât în zilele de 8 şi 9 decembrie se sărbătoresc 25 de ani
de activitate neîntreruptă a Orchestrei de muzică populară „Făgeţeana”
(1954 – 1979), sub bagheta dirijorului şi etnomuzicologului Achim
Penda. În prima zi, sâmbătă, 8 decembrie, a avut loc simpozionul
Modalităţi de valorificare a folclorului literar şi muzical, cu participarea unor
specialişti în domeniu, dintre care amintim câteva nume: Emilia
Comişel, Mihai Pop, I.C. Chiţimia, Romulus Vulcănescu, Eugen
Todoran, Gabriel Manolescu, Vasile Creţu, Aurel Turcuş, Ion Căliman
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ş.a.; festivitate de înmânare a insignelor şi carnetelor de „Evidenţiat în
munca culturală de masă”; spectacol festiv prezentat de Orchestra de
muzică populară „Făgeţeana” şi câţiva solişti vocali colaboratori: Ana
Pacatiuş, Ion Cristoreanu, Tiberiu Ceia, Dumitru Constantin, Delia
Musunea, iar dintre localnici: Cornel Veselău, Vioara Mocanu, Claudia
Veselău, spectacolul fiind transmis în direct de către Studioul de Radio
Timişoara. În a doua zi, duminică, 9 decembrie, la Căminul cultural
Brăneşti are loc o şezătoare folclorică susţinută de Ansamblul de
obiceiuri din localitate, iar după-amiază, de la ora 17, la Căminul
cultural Făget are loc un Spectacol folcloric de gală susţinut de Ansamblul
„Banatul” din Timişoara în cinstea orchestrei făgeţene şi a dirijorului său
(spectacolul a fost transmis în direct de către Studioul de Radio
Timişoara – n.n.). Pentru acest însemnat eveniment din viaţa culturală a
Făgetului s-au făcut pregătiri speciale: s-au tipărit două tipuri de afişe,
s-a luat legătura cu Consiliul Naţional al Culturii, care a trimis la Făget o
Diplomă de onoare pentru Achim Penda şi 80 de carnete şi insigne jubiliare
„Evidenţiat în munca culturală de masă” pentru toţi componenţii orchestrei
şi alţi colaboratori, s-a tipărit o invitaţie-program tip broşură cartonată,
în 12 pagini, cuprinzând o istorie pe scurt a valoroasei formaţii de muzică
populară. Fiind un an jubiliar, s-a făcut un bilanţ al palmaresului
impresionant al Orchestrei de muzică populară „Făgeţeana”, pe ani,
până în 1979:
 1961 – premiul II la cel de-al VI-lea Concurs republican al
formaţiilor de amatori;
 1964 – premiul I la cel de-al VII-lea Concurs republican al
formaţiilor de amatori;
 1967 – premiul I la cel de-al VIII-lea Concurs republican al
formaţiilor de amatori;
 1969 – premiul I la cel de-al IX-lea Concurs republican al
formaţiilor de amatori;
 1971 – marele premiu la cel de-al X-lea Concurs republican al
formaţiilor de amatori;
 1974 – premiul I şi medalia de aur la Concursul republican
închinat celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Patriei;
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 1977 – premiul I şi titlul de laureat în faza republicană a
Festivalului Naţional „Cântarea României”, ediţia I;
 1979 – premiul I şi titlul de laureat în faza republicană a
Festivalului Naţional „Cântarea României”, ediţia a II-a;
Sărbătorirea a 25 de ani de activitate prestigioasă a Orchestrei de
instrumente populare „Făgeţeana” a stârnit numeroase ecouri în mijloacele
mass-media ale vremii, ecouri care pot fi redate cu altă ocazie.
După anul de vârf 1979, orchestra îşi continuă activitatea, cu anumite
modificări: dirijorul şi muzicologul Achim Penda, prins cu activitatea sa de
director la Centrul judeţean de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării
artistice de masă şi având probleme de sănătate, se deplasează tot mai rar la
Făget, aşa că bagheta formaţiei este trecută în mâinile rapsodului popular
Cornel Veselău, dar mai ales ale profesorului de muzică Radu Gheorghe,
un foarte bun specialist în domeniu. În anii 1980 – 1981 colaborările cu
Studioul teritorial de radio şi televiziune Timişoara au devenit mai
frecvente, realizându-se mai multe transmisiuni în direct de la Făget. S-au
organizat numeroase spectacole în zonă, în Banat şi în alte judeţe (Arad,
Caraş-Severin, Hunedoara). Ne oprim la un singur exemplu: în 1980
Orchestra de instrumente populare „Făgeţeana” participă la spectacolul La
izvor de cântec românesc, spectacol transmis de Radio Timişoara la data de
29 martie 1980.
Un alt succes răsunător este premiera la nivel naţional a filmului
Spectacolul spectacolelor, în data de 27 aprilie 1981, în prezenţa realizatorilor, a
unor oficialităţi judeţene şi locale şi a altor invitaţi, într-o sală arhiplină (peste
1.000 de spectatori) a Căminului cultural Făget, precedată de un spectacol
grandios susţinut de formaţiile artistice (ale comunei) laurete în cadrul
Festivalului Naţional.
Sub denumirea de Ansamblu vocal-instrumental, formaţia orchestrală,
împreună cu „Dubaşii” din Brăneşti, obţine premiul I şi titlul de laureat la
Concursul artistic de interpretare (creaţie) din cadrul etapei republicane a
Festivalului Naţional „Cântarea României”, ediţia a III-a, care a avut loc la
Drobeta Turnu-Severin. Tot în anul 1981, în zilele de 11 – 13 septembrie, se
desfăşoară la Făget prima ediţie a Festivalului interjudeţean de folclor La
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curţile dorului dedicat soliştilor vocali şi instrumentişti, la care participă
reprezentanţi

din judeţele: Alba, Arad, Bihor,

Caraş-Severin, Cluj,

Hunedoara, Maramureş şi Timiş, în cadrul căruia Orchestra acompaniază
soliştii şi susţine spectacolul de gală. Selecţiuni din festival au fost transmise
de Studioul teritorial de radio şi televiziune Timişoara.
Pentru anul 1982 consemnăm un singur moment semnificativ şi anume
participarea, în perioada 27 – 29 august, la al XII-lea Congres şi Festival
Folcloric Internaţional „Castello di Gorizia” din Italia, a Ansamblului
„Dubaşii” din Brăneşti, cu un grup semnificativ din Orchestra de
instrumente populare „Făgeţeana”, obţinând premiul „Muolto buono” şi
medalia de argint la categoria de „Folclor e vivente”, fiind însoţiţi de
cercetătoarea de folclor şi profesor universitar Emilia Comişel, prietenă a
Făgetului încă din anul 1973, de doamna Augusta Anca, entuziastă
susţinătoare a artiştilor amatori făgeţeni şi Ioan Gh. Oltean. Obţinerea acestui
rezultat la nivel european reprezintă o binemeritată încununare a muncii, a
seriozităţii şi dăruirii cu care artiştii amatori făgeţeni au ştiut să-şi
înfrumuseţeze viaţa şi sufletul, ducând mai departe, în timp şi peste hotare,
valorile materiale şi spirituale ale străbunilor lor din acest spaţiu colinar al
doinei şi al baladei populare, care este Banatul de nord-est.
În faza finală a ediţiei a IV-a a Festivalului Naţional „Cântarea
României”, care a avut loc la Cluj-Napoca, în vara anului 1983, orchestra de
instrumente populare „Făgeţeana”, în aceeaşi formulă de alcătuire cu
„Dubaşii” din Brăneşti, a obţinut premiul al II-lea, fiind dirijată, de data
aceasta, de profesorul de muzică Radu Gheorghe, un fin şi autentic specialist.
La toate ediţiile care au urmat în cadrul Festivalului Naţional
„Cântarea României”, respectiv: în 1985 la Deva, în 1987 la Arad şi 1989 la
Buziaş, indiferent ce denumire a avut formaţia în fazele finale, de Ansamblu
vocal-instrumental „Făgeţeana”, de Formaţie de instrumente populare, ori de
formaţia de suflători „Făgeţeana”, orchestra s-a întors întotdeauna cu
premiul I şi titlul de laureat pe ţară. Ba, mai mult, în ediţia din anul 1989 a
obţinut, printr-o structurare inspirată a repertoriului şi o nouă formulă de
alcătuire, intrare şi dispunere în scenă, chiar două premii I, atât sub
denumirea de Ansamblul vocal-instrumental „Făgeţeana”, cât şi de Formaţia
de suflători „Făgeţeana”.
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O demonstrează rezultatele, aprecierile, diplomele şi medaliile obţinute
în timp. De asemenea, orchestra din Făget a participat la numeroase
manifestări şi activităţi cultural-artistice organizate pe plan local, la nivel
judeţean şi naţional, aşa cum rezultă şi din multiplele consemnări în presa
vremii.
Evenimentele din decembrie 1989 au avut un impact puternic şi la
Făget, mai ales la nivel cultural. Prin bulversarea produsă, apoi prin
răsturnarea improprie a unor valori şi prin înţelegerea greşită a democraţiei,
cât şi prin părerea tipic românească, anume aceea că toţi se pricep la toate şi
nu mai este nevoie de competenţe şi specialişti, s-a ajuns treptat, în zecile de
ani care au urmat, ca activitatea cultural-artistică să nu mai reprezinte
aproape nimic pentru artiştii amatori, pentru vremelnicii cârmuitori ai
localităţilor, cât şi pentru o bună parte dintre cetăţeni, aşa încât spaţiile
culturale (cămine culturale, biblioteci) să fie tot mai puţin frecventate,
ajungând locuri în care nu se mai întâmplă nimic. Nu s-au stins toate dintr-o
dată, au mai pâlpâit câţiva ani din inerţie sau iniţiative sporadice ale unor
sufletişti (activişti culturali sau artişti amatori: Ioan Gh. Oltean, Dorinel
Fratuţescu, Ion Căliman, Ionel Antoni, Ion Dorel, Nicolae Icobescu, Luminiţa
Horvath, George Popovici, Adela Stoian etc.), dar nici orchestra, nici alte
formaţii ale comunei n-au mai atins performanţa, eleganţa şi mai ales modul
frumos, natural, firesc, neprefăcut şi nepervertit de a se înscris într-un mesaj
folcloric tradiţional autentic precum odinioară, rămânând pentru orchestră ca
reper de valoare de neatins superba „Suită Penda”.
Trebuie menţionat faptul că Orchestra de instrumente populare
împreună cu ansamblul dubaşilor din Brăneşti au participat la ediţia I a
„Festivalului inimilor”, în iunie 1990, la Timişoara, prestaţia artiştilor amatori
fiind apreciată de însuşi preşedintele Congresului european de folclor, un
folclorist francez recunoscut, invitat de onoare la această manifestare
cultural-artistică inedită pentru România, care a început cu un alai al tuturor
formaţiilor din ţările participante prin centrul oraşului.
Faimoasa orchestră de instrumente populare „Făgeţeana” a început să
se risipească încet şi pentru faptul că dirijorul său era tot mai bolnav şi nu
mai putea veni la Făget, iar unii instrumentişti au trecut în lumea celor
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drepţi, iar alţii şi-au găsit alte preocupări mai eficiente, aşa încât formaţia s-a
redus la un grup tot mai restrâns şi prestaţiile muzicale au început să devină
copieri şi recopieri, mai mult sau mai puţin reuşite ale suitelor de altădată.
S-au mai păstrat în timp şi câteva dintre manifestările culturalartistice devenite tradiţionale: „Vatră de olari” la Jupâneşti, „La curţile
dorului” la Făget, impunându-se şi unele noi cum ar fi „Colindăm
Domnului bunu”, dar ele n-au mai avut nici strălucirea, nici prospeţimea şi
nici nu s-au aşezat într-un mod natural şi întemeietor în orizontul de
aşteptare al cunoscătorilor şi al consumatorilor de cultură tradiţională, al
căror gust, ce-i drept, s-a pervertit şi el, spaţiul autenticului şi specificului
fiind acaparat de dizgraţioasele manele de prost gust, demonstrând lipsă de
cultură şi chiar lipsă de bun simţ; s-a pierdut şi interesul consumatorilor de
tezaur folcloric tradiţional.
Mai pot fi consemnate câteva acţiuni la care a participat orchestra,
grupul vocal Băteşti şi „Dubaşii” din Brăneşti, cum ar fi un film realizat de
Televiziunea Timişoara în anul 1996, la Brăneşti, cât şi deplasarea, în acelaşi
an, la Chişinău, în Republica Moldova, unde, printre bune şi rele, artiştii
amatori au avut prestaţii remarcabile: un spectacol spontan în faţa statuii lui
Ştefan cel Mare, în centrul oraşului, la propunerea unor bătrâni veterani de
război, după ce l-au întâlnit pe aleile Parcului Central pe seraficul poet
Grigore Vieru, care a scris câteva autografe pe dubele unor brăneşteni.
Spectacolul a strâns atâta lume, încât autorităţile au intervenit să devieze
circulaţia maşinilor pe alte străzi. Aceleaşi formaţii, cât şi dansatorii din
Temereşti s-au prezentat deosebit şi într-un spectacol de gală în faţa
preşedintelui Republicii Moldova, Mircea Snegur, spectacol televizat şi
transmis şi în România pe TVR2.
După alte câteva ieşiri în străinătate (Ungaria, Spania, Serbia) şi
spectacole mai mici la Făget şi în zonă, faimoasa orchestră se destramă,
lăsând în urmă o amintire frumoasă...
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Adăugăm la rândurile dedicate prestigioasei orchestre făgeţene şi
câteva portrete de oameni apropiaţi şi dedicaţi fenomenului cultural-artistic
din Banatul de nord-est: Achim Emanuil Penda, Axente Braşovan, Iosif
Cinca-Mărosu, Cornel Veselău şi Ion Dorel, dintr-o mulţime de alţi entuziaşti
artişti amatori şi instructori în domeniul culturii tradiţionale.
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MUZICANŢII DIN IARMOTA
De la Nicolae Iancu Iancovici la Dinastia Loris

Dinu Barbu

La 21 martie 1831, la Cerneteaz, sat care ţine de comuna Giarmata, se
năştea Nicolae Iancu Iancovici, zis Nica. Orfan de tată, se angajează ucenic la
covaciul (fierarul) din sat. Acesta cânta bine la vioară şi de la el deprinde
Nica meşteşugul cântatului. Pleacă la Timişoara şi învaţă cu un lăutar bătrân
tehnica instrumentală. Cântă cu o orchestră din oraş, apoi cu alte tarafuri, la
Ciacova, Vârşeţ, Becicherecu Mic. La 20 de ani se stabileşte la Lugoj. Intră în
orchestra lui Sepp Müller, deprinde cântatul la mai toate instrumentele
folosite de formaţie şi ajunge capelmaistru.
Îşi adună apoi propriul taraf, format în majoritate din ţărani, cu care
în timpul Revoluţiei din 1848 se spune că a cântat o serenadă la Lugoj
generalului Josif Bem. Gestul stârneşte mânia localnicilor, aşa că Nica se
refugiază îmbrăcat în haine militare la Timişoara, în Freidorf, în tabăra
revoluţionarului maghiar Lajos Kossuth. Revine la Lugoj abia după şase luni.
Repertoriul lui Nica Iancu Iancovici cuprindea divese melodii
populare, multe culese chiar de el: „Tropa“, „Dunda“, „Iedre“, „Poşovaica“,
„Momirul“, „Pe picior“, „Lugojana“, „Baladele lui Iovan Iorgovan“ etc. Cea
mai cunoscută melodie compusă de Nica Iancovici, care nu ştia carte, este
piesa “Ana Lugojana”, rămasă în patrimoniul folclorului românesc graţie
Sofiei Vlad, o bună pianistă (mama poetului în grai bănăţean Victor Vlad
Delamarina), cea care a pus melodia pe note.
Nicolae Iancu Iancovici trece la cele veşnice în 25 ianuarie 1903,
moment la care Coriolan Brediceanu a scris: „Arcuşul lui Nica a cântat
bucuria în zile de tristeţe şi tot arcuşul lui Nica a mângâiat durerea...”
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Giarmata - Capelmaistru Nica Iancu

La Iarmota -Giarmata, în anul 1876, la 23 decembrie, s-a născut Peter
Loris, cel care va crea o adevărat dinastie muzicală. A învăţat să cânte la
flügelhorn, iar între anii 1893-1897 a urmat cursuri de educaţie muzicală,
putând astfel să funcţioneze ca instrumentist în fanfara Regimentului 61
Infanterie din Seghedin. Apoi, în 1908, a întemeiat în Giarmata fanfara care-i
va purta numele: “Loris-Kapelle”. Peter a compus marşuri, polci, romanţe,
multe inspirate din folclorul german. Una dintre melodiile sale, marşul
“Salutări din Giarmata”, a fost imprimată la Electrecord în anul 1977. Peter
Loris trece la cele veşnice la 2.10.1952.
Fratele lui Peter, Martin Loris (născut la 6 martie 1985 la Giarmata), a
studiat la început cu capelmaistrul bisericii catolice din sat, apoi a urmat
Şcoala de Muzică din Seghedin. A cântat alături de fratele său în LorisKapelle (ca prim trompetist), apoi, în 1913, ajunge la Timişoara ca sergent
muzicant în cadrul Regimentului de infanterie 46. Va fi angajatul Teatrului
Orăşenesc până în 1920, apoi a fost dirijor şi profesor de acordeon şi vioară la
Săcălaz, la Corul de copii.
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1930 Loris-Kapelle

1936 Loris-Kapelle
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1956 Loris-Kapelle

În anul 1939 reuşeşte să imprime la Casa “Columbia” (SUA) mai multe
discuri cu marşuri, lieduri, polci, valsuri. După război, pleacă în Germania,
dar revine în Giarmata în 1947 şi conduce fanfara întemeiată de fratele său
Peter (“Loris Kapelle” devine “Fanfara Martin Loris”). Martin este cel care a
înfiinţat la Timişoara în perioada interbelică fanfare la ţesătoriile “ILSA” şi
“Romitex”. Trece la cele veşnice în 9.02.1966.
Ignaz, fiul lui Peter Loris, (1905-1961) a fost dirijor de fanfară şi
instrumentist. A activat în fanfare militare din Timişoara şi Braşov, apoi la
“ILSA”, dar şi în Giarmata.
Un alt Loris, Matias jr. (născut la 21 decembrie 1951 în Giarmata), este
şi el dirijor de fanfară, profesor de trompetă, percuţionist. A urmat
Conservatorul “Gheorghe Dima“ din Cluj, fiind între anii 1974-1984 şeful
catedrei de trompetă de la liceul timişorean “Ion Vidu” (liceu pe care l-a
absolvit în anul 1971). Stabilit în Germania, continuă activitatea profesorală
muzicală la Osthofen, dar şi cea de dirijor de fanfară şi compozitor. Se va
reîntoarce în România, ca profesor la liceul “Ion Vidu” şi dirijor al fanfarei
din Giarmata.
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1973 Giarmata - Loris kapelle

1980 Loris-Kapelle - kleine Besetzung

În afara Dinastiei Loris, de amintit că tot la Giarmata, la 17 martie 1907,
s-a născut Peter Schmidt, dirijor, compozitor, trompetist, profesor de
instrument (d. 31.10.1990).
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SATUL ROMÂNESC BĂNĂȚEAN
ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT

Marius Matei
etnograf Muzeul Satului Bănățean Timișoara

O regiune cu un bogat trecut istoric, precum Banatul, așezată la
răspântia unor lumi și civilizații diferite, a cunoscut de-a lungul timpului
evenimente importante, care i-au format o identitate specială și totodată
diferită de orice altă regiune a țării noastre.
Unul din elementele fundamentale al ideologiei bănățene este satul.
De-a lungul secolelor, acesta a tezaurizat o mulțime de valori spirituale,
morale și culturale, reprezentând un spațiu mistic în care valorile perene și
spiritualitatea țăranului s-au îmbinat într-o armonie sublimă, asemenea unei
simfonii menite să te poarte pe tărâmuri și lumi nebănuite.
Mărturia filosofului Lucian Blaga este grăitoare în acest sens:
satul nu este situat într-o geografie pur materială și în rețeaua determinantelor
mecanice ale spațiului ca orașul; pentru propria sa conștiință satul este situat în
centrul lumii și se prelungește în mit. Satul se integrează într-un destin cosmic,
într-un mers de viață totalitar, dincolo de al cărei orizont nu mai există nimic.

Privind într-un anume sens astăzi experiența pe care o transmite satul
este influențată de subiectivismul nostru, pentru că semnificațiile pe care le
acordăm moștenirii strămoșilor noștri depind de sensurile pe care noi
le atribuim vestigiilor trecutului.
Odată cu trecerea timpului, satul bănățean trăiește metamorfoze care îi
schimbă dramatic structura, fondul etno-cultural sau peisajul tradițional,
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de regulă fără voia vechilor săi locuitori. Aceste metamorfoze l-au
îmbogățit, l-au făcut mai evoluat și l-au ajutat să reziste.
În centrul universului mistic al acestuia se află țăranul. Așa cum Liviu
Rebreanu afirma, țăranul rămâne în lumea satului bănățean, singura realitate
permanentă, inalterabilă. El trăiește într-o strânsă relație de interdependență cu
satul. Amândoi actori se modelează unul pe celălalt, în credință, în valori,
în cultură.
În satul bănățean, paorele a scris poezie și proză în grai, a pus în scenă
piese de teatru, a făcut presă, a creat un costum tradițional de o meticulozitate
ieșită din comun, a cântat în coruri și fanfare, etc. În acest sens aprecierile lui
Camil Petrescu descriu cum în perioada lui bănățeană, a descoperit un lucru
neîndoios. Acesta este faptul că dintre toți țăranii români de pretutindeni,
bănățenii sunt cei mai citiți și mai cunoscători de carte..., mai mult de atât,
el continuă și susține că
țărănimea bănățeană dă dovadă de un extraordinar simt artistic. Nu vorbim
numai de arta casnică, ci mai ales ne gândim la talentul cu care cei mai mulți
dintre ei joacă piese de teatru, de ai crede de multe ori că ai în fața ta actori
adevărați. Nu mai vorbim de asemenea de atâtea coruri – nu există sat fără unul
sau două asemenea coruri dirijate chiar de țărani... și iată că Banatul, care e
fruncea, are nu numai compozitori țăranii, dar și țăranii ziariști sau țărani
scriitori.

Un alt fenomen, care i-a conferit o amprentă unică satului bănățean,
a fost cel al condeierilor. Asemenea corurilor, fiecare sat a avut cel puțin o
publicație, care apărea săptămânal, lunar sau trimestrial. Țăranul bănățean
era, de cele mai multe ori, autodidact, având propria sa bibliotecă.
Frazele elogioase ale profesorului Vasile Vărădeanu în cartea sa Cântecul
la el acasă, precizează:
Contribuția atât de bogată și hotărâtoare a acestor reuniuni de citire și cântare
pentru dezvoltarea civilizației și culturii bănățene sătești și însemnătatea lor
pentru cultivarea și îmbogățirea tradițiilor culturale și artistice bănățene a fost
din cele mai însemnate.
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Putem afirma că satul bănățean a avut câteva elemente identitare unice
față de restul țării, dar poate cea mai importantă trăsătură a satului bănățean
este faptul că acesta a cuprins în brațele sale generoase, copilăria. O perioadă
extrem de importantă și definitorie în viața oricărui om. Aici, satul devine cel
care sădește, alături de părinți și bunici, valorile fundamentale și educația
românească.
Îndreptându-ne cu pași repezi către lumea contemporaneității și a
postmodernității, astăzi primează legea progresului și a evoluției, ca
determinante ale omului rațional, educat să creadă doar ceea ce poate fi
demonstrat și are argumente coerente.
Satul însă, a rămas un spațiu mistic, un incontestabil apărător al
valorilor identitare, asemenea unui străjer curajos ce nu face reverență în fața
noilor săi stăpâni: globalizarea și tehnologizarea rapidă.
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ASPECTE ALE SEMIOTICII ÎN PATRIMONIUL TEXTIL
DIN BANAT

drd. Claudiu Glăvan

Problema non-verbalității, ca element principal de comunicare umană
nu mai necesită astăzi nici un fel de demonstrație.
Lumea simbolurilor în care trăiește omul, precum și imensa lume a
culturii, ne dovedesc faptul că aceste limbaje sunt universale, creând o legătură
unică a omului cu lumea vie. Dacă limbajul științific dovedește o înțelepciune a
minții, cu siguranță lumea non-verbală descoperă o înțelepciune a sufletului,
relevând în om această superbă și caracteristică dualitate.
Încă din zorii civilizației până în era actuală, în cultura occidentală s-a
recunoscut că există o conexiune intrinsecă între corp, minte și cultură, iar
procesul care leagă între ele aceste trei dimensiuni ale existenței umane este
semioza, producerea și interpretarea semnelor. Rațiunea de a fi a semioticii,
se poate spune că este aceea de a cerceta interconexiunea dintre viață și
semioză.
Ea este știința care studiază semnele sub toate aspectele: formarea lor,
clasificarea tipurilor de semne, utilizarea semnelor în activitățile umane.
Semnul este orice formă fizică imaginată sau exteriorizată pentru a ține locul
unui obiect, al unui eveniment sau sentiment, numită referent. În viața
umană semnele îndeplinesc mai multe funcții: acționează ca tipare în lucruri,
acționează ca ghiduri sau planuri predictive în vederea unor acțiuni, etc.
Semnele pot fi recunoscute ca atare deoarece au anumite proprietăți sau
structuri predictibile și regulate.
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manifestările exprimate, atât pe cele plan spiritual cât și pe cele din plan
material și le subordonează unor coduri imuabile, respectate de către toți
componenții unui grup etnic. Totodată, domeniul semiologiei aduce în prim
plan atât codurile comportamentale cât și mecanismele care fac posibilă
acroșarea elementelor componente în lanțuri simbolice, apte să dezvolte și să
comunice mesaje înțelese și acceptate de către comunitatea umană. Omul nu
poate fi disociat de cultura pe care și-o făurește, așa cum arta nu poate exista
fără om.
Dintotdeauna, omul a alcătuit compoziții grafice, îndemnat fiind
numai de anumite răscoliri lăuntrice. El a creat frumosul sub influența
mediului apropiat lui, după chipul și asemănarea elementelor care l-au
sensibilizat, a creat așa cum a gândit că era bine, că „trebuia să fie”. Semnele
descinse din depărtări sacre au fost adunate în compoziții care comunicau
mesaje, care puteau fi „citite”. Aceste compoziții, la rândul lor, ca și semnele
luate izolate, făceau parte din însăși ființa celui care le-a plămădit după
modele luate din mediul lui. Numai așa se explică impulsul, acțiunea
involuntară de a respecta reguli stricte, simetrice.1
Pentru a putea institui un limbaj, pentru a putea comunica, formele,
compozițiile ornamentale și cromatice, trebuie să se exprime prin simboluri,
trebuie să aibă sensuri semantice, o evidentă încărcătură semantică
semnificativă.
În arta populară, simbolurile, ca semne care comunică și transmit
informații, constituie mesaje artistice care comportă o parte semantică putând
fi exprimată și tradusă și o parte estetică legată de senzorialitatea imediată2.
Simbolul, în majoritatea cazurilor cu valoare universal umană,
primește o puternică amprentă specific etnică în reprezentarea sa,
în complexul său compozițional și cromatic, în conformitate cu încărcătura
de concepție de viață și estetic-decorativă. El devine o forță unificatoare3
a unei colectivități etnice.

Virgil Vasilescu, Semnele pământului, Ed. Arhietip-RS, București, 1996, p. 75
A. Mohles, Artă și ordinator, p.293.
3 Mircea Eliade
1
2
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În arta înfrumusețării pieselor vestimentare și a textilelor de interior,
un rol de seamă l-a avut elementul de creație, de prefacere, în vederea
obținerii lucrului desăvârșit. Repetarea și alternanța sunt două noțiuni care
vizează modul de amplasare a simbolurilor în spațiul textil, fie el „câmp,
friză sau tablă”.
Analizând simbolica artei tradiționale românești, regăsim existența
codificată a străvechi simboluri solare, simboluri privind cultul fertilității,
simboluri religioase și foarte puține simboluri heraldice.
Când vorbim de semne și simboluri în arta tradițională din Banat
trebuie să menționăm câteva semne care apar în mod predominant: s-ul,
coarnele berbecului și x-ul.
S-ul este simbolul care unește și separă, în același timp, în mod antagonic
viața și moartea.
Coarnele berbecului reprezintă semnul virilității,
prolificității, al împerecherii, al sensului vieții, al vieții
în sine și a trăirii ei, în plan inter-individual exprimă
dorința-aspirația (împerecherii).
X-ul este chintesența reprezentării filosofiei dualiste a simbolisticii
românești: Lumea De Pe Acest Tărâm, semn al asigurării trăirii în viața de
aici, X-Viața Veșnică, un element subtil și plin de semnificație.

La nivelul culturii tradiționale, putem afirma cu certitudine, faptul că
există o „gramatică” ornamentală și una cromatică. Cum funcționează
acestea, care le sunt canoanele și ce mesaje transmit nu se mai știe cu precizie.
Acest fapt se datorează și faptului că nici generațiile actuale din cadrul
colectivităților tradiționale nu mai cunosc și deci nu pot explica de ce se
procedează într-un anumit fel și nu altfel. În acest context, baza explicativă se
depărtează de configurarea ei simbolică, credințele nu mai sunt susținute ca
o necesitate absolută, respectul față de tradiție, luată ca element definitoriu al
identității de grup, se diluează și astfel apar speculațiile în interpretare la
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care recurg din ce în ce mai des, fără să mai existe o argumentație reală care
să se conformeze logicii acesteia.
Realizarea țesăturilor nu s-a făcut oarecum sau după gustul fiecărei
țesătoare. La baza confecționării lor a stat tradiția pe care au impus-o și au
urmărit-o țesătoarele mai în vârstă, chemate să îndrume pe cele tinere, în
alegerea tehnicilor de lucru, în alegerea modelelor. În acest mod, formele
acceptate de comunitățile rurale au rezistat perioade îndelungi transformărilor,
exprimând continuitatea.
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SATELE DE COLONIȘTI MAGHIARI
DIN ZONA COMUNELOR BALINȚ, COȘTEIU ȘI BELINȚ.
O ANALIZĂ ANTROPOLOGICĂ ȘI ISTORICĂ

Dr. Cătălin Balaci
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

Prezentul articol face parte dintr-un efort mai larg al Muzeului Satului
Bănățean de studiu asupra zonei Făget - Lugoj, proiect derulat în cooperare
cu alte instituții interesate în domeniu. Mulțumim pe această cale Consiliului
Județean Timiș, Primăriei comunelor Balinț, Coșteiu și Belinț și Universității
de Vest, Departamentul de Sociologie, pentru finanțarea proiectului și
respectiv pentru sprijinul acordat în derularea sa.
Studiul de față se va apleca doar asupra cercetărilor efectuate în anii
2017 - 2018, cercetările sistematice în zonă începând din anul 2016 și continuă
și în prezent.
Colonizările din timpul Dualismului s-au făcut conform Legii 20 din
1873, Legii 5 din 1894 și Legii 15 din 1908 și au început efectiv în zonă în anul
1881 odată cu înființarea satului Țipari. Colonizările și întemeierea de sate
noi au fost făcute strict sub susținerea autorităților maghiare, scopurile
aducerii unei mase de coloniști maghiari în zonă fiind unele politice.
După Unirea din 1918 Legea 30 din 1921 (art. 10) atinge în mod direct
toate proprietățile coloniștilor maghiari și duce la un fenomen de migrare al
acestora
Babșa (maghiară Babsa) este un sat în comuna Belinț din județul Timiș,
Banat, România. Colonia a fost planificată în minime detalii și stabilită pe un
teritoriu împădurit la 200 m de sat, în partea de vest, dincolo de pârâul
Eruga. În 1903, la Babșa a venit un delegat de la Budapesta care a făcut
măsurători, a studiat zona, a luat probe de sol. A urmat defrișarea pădurii
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care acoperea spațiul viitoarei colonii. La defrișări au muncit românii din
Babșa, care au primit în schimb dreptul de a cultiva pământul respectiv pe o
perioadă de 3 ani (1903-1906). După defrișarea vetrei, s-au trasat
intravilanele, s-au parcelat spații pentru 81 de case, s-au trasat străzi largi, cu
trotuare pietruite, trotuare, sistem de scurgeri, fântâni la fiecare colț. Casele
au fost construite cu un an înainte de sosirea coloniștilor, de către meșteri din
Darova. În total s-au construit numai 55 de case din 81, întrucât doar atâtea
familii au optat pentru stabilirea în colonie. În 1906 au venit coloniștii
maghiari. Ei proveneau în mare parte din Ungaria de Nord și din Sudul
Slovaciei de azi, dar și câțiva din comitatele Ungariei de Mijloc și de Sud.
Majoritatea caselor au fost abandonate sau dărâmate, iar majoritatea
locuitorilor s-au mutat la oraș. În prezent mai sunt circa 12 case. În anii '70,
una dintre gospodăriile maghiare a fost dusă la Muzeul Satului Bănățean din
Timișoara. În momentul actual în sat nu mai trăiește nici un etnic maghiar
(ultimii au părăsit colonia în anii 50, după colectivizare).1
Țipari este un sat în comuna Coșteiu din județul Timiș. Localitatea a
fost înființată în 1881, ca urmare a politicilor de colonizare conduse de
regimul dualist austro-ungar instaurat după 1867 și în special a programului
de înființare a noi colonii, începând cu 1880. Astfel, în 1881, administrația
maghiară a dispus înființarea așezării cu numele Szapáryfalva, pe un teren
din proprietatea fiscului maghiar. Totodată au fost defrișate 4.400 de jugăre
de pădure din hotarul comunei vecine (fosta localitate Sâlha) iar pământul
arabil astfel câștigat a fost lotizat și împărțit coloniștilor maghiari, cu
obligația de a achita prețul pământului într-un interval de 40 de ani. Ultimul
recensământ constată 752 de locuitori din care 560 maghiari, 184 români și
4 germani, comunitatea maghiară de aici este în plin proces de descreștere și
se observă fenomenul migrației la oraș sau la muncă în străinatate.
Bodo (maghiară Nagybodófalva) este un sat în comuna Balinț.
Urmele ale existenței unui sat există încă din secolul XIV, mai precis
numele de Bodov, amintit în documente la 1344. Mai târziu, în 1401, este
amintit un anume Bodofalva. Satul propriu-zis a fost însă înființat abia în 1890,
de către coloniști maghiari care s-au așezat în apropiere de satul românesc

1

Informație Barboni Petre, locuitor al satului
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Păru, formând vatra actuală a satului. În perioada între 1880 - 1890, au fost
așezate aici peste 50 de familii de maghiari, majoritatea din zona Debreținului.
După unirea Banatului cu România, satul a purtat o perioadă numele de
Bodofalva. Numele i-a fost schimbat ulterior în „Bodo”. Maghiarii sunt și
astăzi majoritari. În 1900 satul avea 1.328 de locuitori, dintre care 1.304 erau
maghiari. Sub profil confesional, ei erau împărțiți în 1.231 de reformați,
57 romano-catolici și 20 de greco-catolici. 100 de ani mai târziu, la
recensământul din 2002, populația era de 3 ori mai mică: un total de 480
de locuitori, dintre care 397 maghiari și 70 de români. Dintre aceștia,
334 reformați, 70 ortodocși și 56 romano-catolici. Și în satul Bodo se observă
fenomenul reducerii demografice și cel al migrației voluntare
Dumbrava (în limba maghiară Igazfalva) este un sat în judeţul Timiş,
centru administrativ al comunei cu acelaşi nume. Are o populaţie de 1.021
locuitori (2002), majoritatea maghiari. Localitatea a fost înfiinţată în anul 1893
prin colonizarea cu maghiari, de origine reformată, originari din zona Szegedului. Numele localităţii este însă mai vechi, şi provine de la o localitate
dispărută, pe a cărei vatră s-a întemeiat localitatea de azi. Aceasta era numită
de unguri Igazfalva încă din Evul Mediu, existând atunci o Also Igazfalwa şi
Felso Igazfalwa. Colonia maghiară a fost proiectată pe locul pădurilor
aparţinând trezoreriei statului. Uliţele perpendiculare şi casele făcute din
văiugă tipice pustei maghiare, se mai păstrează şi astăzi. Localitatea este şi în
prezent majoritar maghiară.La recensământul din 2002, satul Dumbrava avea
1.021 locuitori, din care 526 maghiari, 484 români, 7 germani, 2 ţigani şi
2 ucraineni. Se observă și aici îmbătrânire demografică și migrație
Dinamica demografică în plasa Balinț după I. Munteanu, Banatul Istoric,
vol. 1, pag. 387, Tabelul 42
Anul

Români

Maghiari

Germani

Slovaci

Sârbi/Croați

Alții

Nedeclarați

1880

93,1%

0,9%

2,2 %

0%

0%

0,7%

3,1%

1910

70,9%

23,6%

4%

0,2%

0,1%

1,2%

-

1941

75,5%

19,7%

4%

0,1%

0,1%

0,6%

-

1977

86,86%

12,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,6%

-

1992

88,14%

10,2%

-

-

0,2%

1,2%

-

2002

86,26%

10,1%

-

-

0,2%

0,5%

-
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DOI ARMÂNI DIN BANAT:
FILOLOGUL GHEORGHE IOANOVICI
ŞI MEDICUL DAMASCHIN NEDELCU

Dinu Barbu

Gheorghe Ioanovici

În 24 noiembrie 1821, se naşte la Timişoara Gheorghe Ioanovici, ca fiu
al armânului Pavel Kaliva şi al Anei Dechira. Tatăl, Pavel Kaliva, venise la
Timişoara la sfârşitul secolului al XVIII-lea din Macedonia. Era un negustor
iscusit, aşa că s-a îmbogăţit nu după multă vreme. La cererea sa, făcută în
18 mai 1800, a fost dăruit de împăratul Francsic I (Franz Joseph Karl von
Habsburg-Lothringen, care era şi rege al Ungariei) cu satele cărăşene Duleu şi
Valea Mare (azi în comuna Fârlig), fiind înnobilat ca nemeş în 25 septembrie
1801 şi primind cu acel prilej diploma nobiliară cu stemă. Pavel Kaliva îşi
schimbă numele în Ioanovici (Joanovici), după numele de botez al tatălui său
Ioan.
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Fostul conac din Duleu

Urmează şcoala generală şi liceală în oraşul natal, Timişoara, iar
filozofia şi dreptul la Seghedin, Pojon (Bratislava) şi Pesta. În anul 1842 a
obţinut diploma de avocat şi intră în viaţa publică: este ales deputat de Lugoj
(unde avea şi proprietăţi) în dieta din 1847-1848 de la Pojon, iar în 1849 este
numit vicecomite (subprefect) al judeţului Caraş. A fost deputat de Bocşa,
ales în 1865. Fiind un apropiat al revoluţionarilor unguri, în anul 1849, după
înfrângerea armatei revoluţionare maghiare de la Şiria, s-a refugiat în
Imperiul Otoman. (Ziarul “Tribuna“ din Arad, scria, sec, despre Gh.
Ioanovici, la 13 ianuarie 1909: “A luat parte la revoluţia de la 1848 însă nu între
feciorii de munte ai lui Avram Iancu şi Axente Sever, ci în rândurile armatei
ungureşti.”
În timpul exilului, Ioanovici a luat primele legături cu francmasoneria
europeană, dacă nu cumva acest lucru s-a întâmplat în anii 1848-1849, având
în vedere faptul că destui capi ai revoluţiei burgheze erau apropiaţi sau
membri ai francmasoneriei din Europa. Revine în ţară şi este pedepsit de
autorităţile imperiale habsburge, fiind închis la Wiener-Neustad între anii
1854-1857.
Ulterior detenţiei, activează ca ziarist, apoi ca notar al Dietei maghiare,
continuându-şi cariera politică la vârf. A fost numit secretar de stat în
Ministerul Cultelor de la Budapesta între anii 1867-1871 (în cabinetul lui Iuliu
Andrassy), perioadă în care reuşeşte să contribuie la separarea ortodocşilor
români din Transilvania de Biserica Ortodoxă Sârbă, fiind considerat de unul
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dintre biografii săi, dr. Maria Berényi, “întemeietorul autonomiei bisericeşti a
românilor din Transilvania în timpul lui Andrei Şaguna”, prin recunoaşterea prin
lege a Mitropoliei ortodoxe române din Transilvania. Îşi pierde funcţia după
anul 1871, când cei trei români din Ministerul Culturii, Gheorghe Ioanovici,
secretar de stat, Ioan Cavaler de Puşcariu şi Vasile Roşescu, referenţi, sunt
înlăturaţi din posturi de noul ministru al culturii Trefort Ágoston, cel care l-a
înlocuit pe mai liberalul baron Eötvös József, toţi cei trei fiind bănuiţi de
acţiuni pronaţionale româneşti.

Biserica din Duleu

În perioada 1874 - 1881 Gheorghe Ioanovici a fost din nou parlamentar,
dar s-a îndepărtat de politică, mai ales după moartea prietenului său Deák
Ferenc, împreună cu care a elaborat proiecte de lege vitale pentru regatul
ungar. Nefiind de acord cu naţionalismul exacerbat al guvernului maghiar,
mai ales din anii ‘70-’80 ai secolului al XIX-lea, Ioanovici va sta mai mult la
moşia din Caraş, la Duleu şi Valea Mare, dar şi la Pesta, oraş unde familia sa
avea un palat şi mai multe case.
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Apropiatul său Ioan Cavaler de Puşcariu (consilier de secţie în
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice), ca referent pentru problemele
Bisericii Ortodoxe, l-a considerat pe Gheorghe Ioanovici drept “mijlocitor în
cauzele naţionale române”. Activitatea lui Gheorghe Ioanovici în plan
cultural a fost eminentă. Preocupat de filologia maghiară (lucrările sale
au fost publicate în reviste ca Pesti Napló, Magyar Nyelvőr), accede la
30 ianuarie 1867 în Academia Maghiară ca membru corespondent, iar în
19 mai 1883 este ales membru onorific. Din anul 1882 este membru şi
preşedinte al comisiei filologice, aceasta până în anul 1895. A fost preşedintele
Societăţii “Universitatea liberă (Szabas lyceum)”, care avea ca scop încurajarea
conferinţelor de utilitate publică (multe dedicate lecturii), şi membru fondator
al Societăţii “Kisfaludi”. Influenţa sa în viaţa publică a Ungariei a fost
importantă şi prin faptul că a deţinut calitatea de Mare Maestru al
Francmasonilor de rit Scoţian din regatul maghiar.
A fost un apropiat al lui Emanuil Gojdu, care l-a şi numit executorul
testamentului său, în care, la punctul 8, sunt numiţi executorii testamentului:
„Pentru executarea testamentului meu rog pe iubiţii şi onoraţii mei amici: dd
Michail Szeher, Georgiu Ioanoviciu de Dulo şi Valea-Mare, şi pe George
Grabovski de Apadia - de la a căror amiciţie ce mi-au arătat în decursul vieţii, sper
şi aştept că ei vor lua sarcina aceasta asupra lor şi vor executa testamentul meu cu
conştiinciozitate”.

Ioanovici a donat sume importante Societăţii “Petru Maior” din Pesta şi a
subvenţionat numeroase manifestări româneşti din capitala Ungariei.
A contribuit substanţial la finanţarea noii clădiri a bisericii din satul cărăşean
Duleu, lăcaş de cult ridicat între anii 1907-1909.
Gheorghe Ioanovici a fost căsătorit cu una din fiicele armânului Ştefan
Mano, negustor cunoscut în Pesta, devenind astfel cumnat cu senatorul
imperial de origine armânească Nicolae Dumba, mare bancher din Viena,
căsătorit cu Maria, o altă fiică a negustorului Mano. La 10 februarie 1909,
Gheorghe Ioanovici s-a stins din viaţă la Peşta, la 87 de ani, fiind fost
înmormântat în cimitirul Kerepesi. Familiile Dumba şi Manu, scria
săptămânalul “Ţara Noastră” din Sibiu, au anunţat cu tristeţe disparaţia
baronului de Valea Mare “Joanovits Gyorgy”. La slujba religioasă, de rit
127

ortodox, au fost prezenţi membri ai coloniei armâneşti (româneşti) din
capitala Ungariei. Prohodul a fost făcut de protopopul onorar Ghenadie
Bogoievici, preotul militar greco-ortodox Ioan Papp şi de preotul bisericii
greceşti Georgiades Murnu, răspunsurile fiind date de corul Capelei
româneşti din Budapesta. Carul funerar a fost tras de şase cai negri, precedat
de alte două care pline cu coroane, dintre care în jur de 30 au fost trimise de
toate lojile francmasonice din regatul ungar.
Comunitatea românească din Ungaria nu a uitat activitatea celui
care a fost Gheorghe Ioanovici. În 3 noiembrie 2011 a fost organizat de
Autoguvernarea Românească din sectorul II şi Societatea Culturală a
Românilor din Budapesta cenaclul omagial “190 de ani de la naşterea
politicianului, lingvistului şi publicistului Gheorghe Ioanovici”. Manifestarea
a avut loc prin străduinţa dr. Maria Berényi, Preşedintele Societăţii Culturale a
Românilor din Budapesta. După cum scria Cornelia Nemeş în publicaţia
„Foaia românească” din Jula, Ungaria, la sfârşitul manifestării dr. Maria
Berényi a afirmat despre un alt mare armân, cu rădăcini în Grabova, lângă
Moscopole:
„În anul 2008, la bicentenarul naşterii lui Andrei Şaguna, comunitatea
românească din Ungaria ar fi dorit să-i amplaseze o statuie înaintea Catedralei
Ortodoxe din Jula, dar din împrejurări multiple nu a reuşit. Nu avem statuie, dar
din 29 octombrie 2011 cu toţii avem o ICOANĂ.”

A doua personalitate armână din Banat este Damaschin Nedelcu,
considerat întemeiatorul stomatologiei din Ungaria La sfârşitul secolului al
XVIII-lea se stabileşte în Banat familia armânului Damaschin Nedelcu, un
meseriaş alamurier sau, aşa cum îl arată Ioan Boroş în lucrarea “Constituţia.
Societate secretă română în Lugoj, 1830-1834” (Lugoj, 1928): „căldăraşul
român numit Damaschin Nedelcu”. A avut şase copii, patru băieţi şi două
fete: Theodor şi Iosif, Ilea, căsătorită cu Lazarovici (turtar la Timişoara), Sofia
(căsătorită cu Pavel Şeiman din Timişoara), Nicolae, viitor avocat la
Timişoara, şi Dimitrie.
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Damaschin Nedelcu

Damaschin Nedelcu a făcut parte din societatea secretă lugojană
“Constitutio”, al cărei statut era bazat pe ideile Revoluţiei burgheze din
Franţa, militând pentru dezrobirea feudală, dar şi pentru drepturile naţionale
şi ortodoxe ale românilor din Banat (societatea se opunea panslavismului
promovat de biserica sârbă). Liderul societăţii secrete pare să fi fost
protopopul secund al Lugojului, Dimitrie Petrovici Stoichescu, profesor la
secţia română a Institutului Teologic din Vârşeţ, iar printre membri s-au
numărat şi Ioan Lăpădat - preot paroh, Ştefan Bercean - diacon, Ioan Todor,
Teodor Ştefanovici, cu toţii militând pentru formarea unei „Europe noi”.
Şedinţele societăţii Constitutio aveau loc în casa lui Damaschin
Nedelcu, iar atunci când autorităţile descoperă societatea în anul 1830,
Damaschin şi doi dintre cei cinci copii ai săi, Theodor şi Iosif, au fost arestaţi
(în momentul arestării, Dimitrie Nedelcu era elev la gimnaziu în Lugoj). Tatăl
Damaschin şi cei doi fraţi ai lui Dimitrie sunt târâţi patru ani prin procese.
Theodor Nedelcu moare în închisoare. Acuzaţi de delicte politice, în final
sunt achitaţi, culpa lor fiind doar aceea de a fi fost gazde ale întâlnirilor
secrete ale “Societăţii Constitutio”, nu şi agitatori.
Dimitrie Nedelcu s-a născut la Lugoj în 11 octombrie 1812, conform
certificatului său de naştere prezentat în copie într-o lucrare susţinută la un
simpozion din Arad în 1964 de dascălul Universităţii de Medicină şi Farmacie
“Victor Babeş” din Timişoara, Stoiacovici Atilla, preocupat de istoria medicinei.
129

Amfiteatrul Damaschin Nedelcu - UMF Victor Babeş Timişoara

Dimitrie urmează şcoala primară şi gimnaziul la Lugoj. Se înscrie la
Facultatea de Drept la Budapesta, pe care o părăseşte pentru a urma cursurile
faultăţii de medicină. “Demetrius Nedelko, din Lugoschino-Krassoviensis” (în
acei ani, identitatea studenţilor se făcea prin precizarea numelui localităţii de
provenienţă, aşadar Lugos, Lugosch sau Lugosino-Krassoviensis), obţine în
1839 titlul de doctor în medicină cu teza: “Dissertatio inauguralis
physiologicopathologica De Senectute”, după care se îndreaptă spre Viena, unde
se va forma, vreme de trei ani, la şcoala medicală de stomatologie condusă de
prof. dr. Georg Edler Carabelli (1787–1842).
După terminarea cursurilor vrea să se întoarcă la Lugoj, însă mentorul
său, profesorul Carabelli, îl îndrumă către Universitatea din Budapesta,
pentru a realiza un învăţământ medical stomatologic care nu exista la acel
moment. La conferinţa Societăţii Medicilor şi Naturaliştilor Maghiari susţine
expozeul „Necesitatea ridicării stomatologiei la un nivel înalt, modern şi ştiinţific”,
în care promovează cu fermitate ideea ca stomatologia să fie adoptată de
medici ca orice altă ramură medicală, pentru a nu mai fi expusă doctorilor
nechemaţi ori şarlatanilor.
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Ideile sale au fost bine primite de autorităţi, ca atare se înfiinţează la
Universitatea budapestană o catedră de stomatologie, la care Dimitrie
Nedelcu este admis la 30 decembrie 1843 ca să susţină cursuri gratuite. Peste
un an, la 25 mai 1844, prin Decret Regal semnat de Francisc al V-lea, Dimitrie
Nedelcu poate folosi titlul de profesor extraordinar (“titulus professoris
extraordinarii”), aceasta din 13 iulie 1844, iar stomatologia devine disciplină,
deşi doar facultativă la acea dată.

Cabinet stomatologic sec. XIX-Seghedin

Gheorghe Nedelcu, întemeietorul învăţământului stomatologic maghiar,
va ţine vreme de aproape patru decenii cursuri în cadrul Facultăţii de
Medicină, pregătind sute de studenţi. Nedelcu este şi autorul programei
analitice didactice a disciplinei, şi tot el înfiinţează primul ambulator de
medicină dentară din Ungaria, acolo unde prezenta demonstraţiile clinice şi
practice de înaltă ţinută. A fost membru al Societăţii regale de medicină.
A avut printre clienţii săi mulţi membri ai high-life-ul vremii, dacă ar fi să-l
amintim doar pe contele Széchenyi István, prim-ministru al Ungariei, unul
dintre cei mai importanți reformiști maghiari, ale cărui idei şi a cărui
activitate au marcat crearea Ungariei moderne, el fiind şi fondatorul
Academiei Maghiare de Științe
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Dimitrie Nedelcu a fost alimentat de idei liberale, progresiste, parte
reminescenţe ale activităţii tatălui său Damaschin şi a fraţilor săi Theodor şi
Iosif, activitate desfăşurată la Lugoj în cadrul societăţii “Constitutio”. A fost
căsătorit cu Irina Tomeoni, de origine franco-italiană, nepoata dirijorului
Operei din Viena, Pierre Dutillien. Cei doi au avut patru copii: Damaskin,
Tivadar, Iren şi Elena, cu toţii educaţi în spirit românesc, lucru remarcat de
lugojeanul Caius Bredicenau, la acel timp ambasador al României la
Helsinki:
„În familia sa se vorbea numai nemţeşte şi româneşte, soţia fiind italiancă din
Triest nici nu ştia ungureşte. Pentru copii avea totdeauna o profesoră română în
casă. Una din fetele lui, Elena, s-a măritat cu farmacistul Gheorghe Rădulescu.
Cealaltă fiică, Irina, s-a măritat cu un sârb din Szentendre, Martinovici.
Societatea pe care o frecventau şi care comunica şi în casa lor a fost exclusiv
românească.”

Casa profesorului Nedelcu era deschisă studenţilor români bursieri la
Budapesta, care s-au bucurat totdeauna de sprijinul său. Şi tot în casa lui
Dimitire Nedelcu a avut sediul Societatea studenţească „Petru Maior”.
Recunoscător originii sale, a fost unul dintre liderii comunităţii
macedoromâne budapestane cu rădăcini în Grecia. A avut în grijă unica
biserică ortodoxă românească, ca şi de şcoala confesională din capitala
regatului ungar. Nepotul profesorului Nedelcu, Alexandru, este amintit de
monograful dr. Maria Berényi pentru că a lăsat prin testament: “o însemnată
avere bisericii ortodoxe române din Lugoj, în scopuri de binefacere”.
Întemeietorul stomatologiei din Ungaria, lugojanul armân Dimitrie
Nedelcu, a trecut la cele veşnice la 21 aprilie 1882, la vârsta de 70 de ani. A
fost înmormânt în cimitirul Kerepesi din Budapesta. În gazeta timişoreană
“Luminătorul”, editată de Pavel Rotaru, în textul care anunţa decesul
profesorului Dimitrie Nedelcu, se menţiona: „Fericitul a fost un bun român şi
avea şi inimă pentru tinerime, căreia i-a fost făcut multă bunătate în diferite
timpuri”.
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„CORALA MEA DE SUFLET”

Prof. Dr. Daniela Văleanu
Colegiul Național Pedagogic “Carmen Sylva”, Timişoara

Aproape că nu ne-am dat seama când am ajuns la aniversarea
primilor zece ani ai Coralei “Cantemus Banatum”, a Asociaţiei Învăţătorilor
Bănăţeni (Timişeni). avându-l ca dirijor pe înv. IOAN HORVATH.
Aveam încă proaspete în minte amintirile de la memorabilul Concert
de Advent susţinut, în cadrul Festivalului Internationales Adventsingen, în
sala de concerte a Primăriei din Viena.
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Ne-au rămas în suflet mai ales colindele, căci la vremea lor ne-am
început activitatea, iar tradiționalul turneu de colinde al Coralei era așteptat
mereu cu bucurie. În decursul existenţei sale din primul deceniu, Corala
“Cantemus Banatum” participase deja la o serie de festivaluri: la Reşiţa (2002
– 2003), la Dalboşeţ, din Caraş-Severin (2002), colindând prin satele bănăţene
încă de la înfiinţarea sa, susţinând, an de an, concerte, în multe instituţii de
învăţământ – şi nu numai – din municipiul Timişoara, precum şi în alte
localităţi din judeţul Timiş. În anii ce au urmat, corala și-a îmbogățit şi
diversificat repertoriul, participând constant la festivaluri şi concerte corale
locale, judeţene sau regionale, inclusiv la cele internaţionale, putând prezenta
oricând un program coral divers.

La vremea colindelor, ne amintim, cu siguranță, de Corala
“Cantemus Banatum”, a Asociației Învățătorilor Bănățeni (Timișoara). De ani
de zile, corul a fost mereu prezent în mijlocul timișorenilor, pe diferite scene
din zonă sau la festivitățile unor comunități din satele și comunele timișene,
prilejuite de Crăciun și sărbătorile de iarnă. Din Timișoara, “mica Vienă”, au
răsunat, în mai multe locuri, colindele noastre, cel mai important concert
fiind cel susținut pe scena Primăriei din Viena.
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La Crucea Roșie sau la Căminul de bătrâni, ne-a întâmpinat aceeași
atmosferă caldă, cu arome de plăcinte cu fructe, cozonac și miros îmbietor de
ceai cu scorțișoară. Am fost alături de românii din Viena, care tocmai își
construiseră o biserică.
Au urmat apoi alți ani frumoși de concerte, cu diferite ocazii, repetând
apoi, la un nou nivel, experiența de la Viena, unde am regăsit scena Primăriei
la Festivalul de Crăciun din decembrie 2015, celelalte locuri deja cunoscute,
la care s-a adăugat scena Palatului Schönbrunn.
Au fost momente speciale, de neuitat… pe scena Primăriei, din
apropierea faimosului Târg de Crăciun, plin de miresmele iernii: castane
copte, turtă dulce, vin fiert, cu mirodenii, bineînțeles pe fondul
tradiționalelor colinde…
Am fost apoi nelipsiți în deschiderea unor renumite Simpozioane, în
fiecare an, la o serie de acțiuni caritabile; nu putem să nu amintim
evenimentele din Kikinda – Serbia, respectiv cel organizat de Lions for
Family Timișoara. Toți acești ani petrecuți alături de Corala “Cantemus
Banatum” reprezintă repetiții săptămânale, ore de muncă, dar și momente
plăcute, petrecute împreună cu prietenii noștri din Timișoara, sau din județul
Caraș-Severin ori din Serbia.
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Anul 2017 ne-a întristat peste măsură chiar în timpul turneului
tradițional de colinde; am rămas fără dirijor, care-a plecat să colinde cu
îngerii cerului. Ne continuăm drumul pe care-am pornit, și parcă-l auzim pe
Primul Dirijor al Coralei “Cantemus Banatum”, prof. Ioan Horvath – Ianco,
spunând: “La mulți ani, Corala mea de suflet!”

Notă:
Articolul a fost publicat și în Ediția specială a Revistei „Învățătorul”,
„Iancu – Ianko, învățător și dirijor” ISSN 1454-6175, decembrie 2018
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