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Argument
Poate că nicicând nu am mai trăit din amintiri ca și anul
acesta, în care viața noastră s-a schimbat din cauza pandemiei
COVID-19. Având ca sursă de inspirație concursul online ”Din
casa bănățeanului”, organizat de Centrul de Cultură și Artă
al Județului Timiș, dar și participarea ca membru al juriului în
cadrul Festivalului – concurs ”Lada cu zestre”, împreună cu
prof. Remus Vălungan am pornit în căutarea ”lăzii” de zestre a
județului Timiș, la început timid, apoi cu încredere.
Într-un moment de relaxare a măsurilor de prevenție
COVID-19, ne-am deplasat la: Alioș, Orțișoara, Pustiniș, Otelec,
Gătaia și Giarmata, în gospodăriile unor oameni minunați,
pasionați de arta și cultura tradițională, pe unii îi știam de la
Festivalul – concurs ”Lada cu zestre”, iar cu alții doar pasiunea
comună a făcut ca drumurile noastre să se intersecteze.
Vă invit, dragi prieteni, într-un univers tradițional, desprins
din amintiri și din colecții în care regăsim nealterate valorile
Banatului de altădată, iar, dacă închideți ochii, puteți chiar să
auziți povestea locurilor, șoptită în graiul cel mai frumos de
odinioară de bunici și străbunici. . . Probăluiți!
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Lelea Valeria a lu’ Manu din Alioș, culori și gusturi din
Banatul de altădată

Pe drumul spre Lipova, la 40 de kilometri de Timișoara,
în nordul Județului Timiș, se află Alioșul, un sat care aparține
comunei Mașloc. Cu un ”pas” în județul Arad și altul în județul
Timiș, Alioșul întâmpină călătorul ostenit de căldura și aerul
poluat al orașului cu străzi curate, copaci văruiți și case vechi,
frumos decorate, pe frontispiciul cărora stau scrise cu mândrie
anul construirii și proprietarul.

Casă veche din Alioș cu fântână
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Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș, județul Timiș

La Alioș am întâlnit-o pe Lelea Valeria lu’ Manu (Filip
Valeria), cu o privire blândă și o vorbă sprintenă, în care graiul
bănățean ”trăiește” în fiecare silabă. Dodi Lelea lu’ Manu
(n.n. ”dodi”- formă maximă de respect) ne povestește despre
vremurile în care oamenii purtau cu mândrie costumul popular
la marile sărbători ale satului. Își amintește în detaliu câți ani a
muncit, cum a deprins meșteșugul cusăturilor, dar și obiceiurile
zonei. Nu exista nuntă, botez sau înmormântare la care Lelea
Valeria lu’ Manu să nu fi gătit. Bănățeană mândră și gospodină
desăvârșită, Dodi Lelea lu’ Manu pregătește și astăzi gemuri și
conserve pentru nepoți și cunoscuți.
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Festivalul – concurs ”Lada cu zestre”, secțiunea: Gastronomie tradițională, 2018

Ne arată cu mândrie, dar și cu respect față de strămoși,
laibărul negru purtat de deda Ion a lu’ Corcel (1890), laibărul
negru de la tata socru, Filip Nicola a lu’ Muscă, laibărul cu ”pană
molărită dă pliș ” (1900), laibărul cu partă al bunicii Maria lu’
Corcel (1890), ”ștergurile dă perete”, ”măsaiele cu neț”, cătrânțe
cu pană molărită, opregul lat cu tăieței (1930), mărămile cu pană
dă pliș, ”tămpăloci” (n.n. – botoșei croșetați) și fotografii vechi cu
o datare aproximativă 1910.
Oameni de altădată din Alioș

În strânga - fam. Nicoară -1930, în dreapta - fam. Gavrilă (a lu’ Manu) - 1910
Fotografii vechi din colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș
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Familia Gavrilă (a lu’ Manu) din Alioș, Datare aproximativă: 1910
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș

Laibărul cu pană molărită a’ lui Filip Nicola
(a lu’ Muscă), Datare aproximativă: 1890
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș

8

Detaliu laibăr cu pană molărită, Datare aproximativă: 1890
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș

Detaliu laibăr cu pană molărită, Datare aproximativă: 1890
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș
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Tămpăloci din Alioș (botoșei croșetați, cu talpă)
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș

Laibărul cu partă și zale al Mariei lu’ Corcel, Datare aproximativă: 1890
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș
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Laibărul cu partă și zale al Mariei lu’ Corcel, Datare aproximativă: 1890
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș

Laibărul cu partă și zale al Mariei lu’ Corcel, detaliu, Datare aproximativă: 1890.

Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș
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Laibărul cu partă și mătase a’ lui deda Ion a lu’ Corcel
Datare aproximativă: 1890.
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș

Ștergură de pus la oglindă. Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu)
din Alioș
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Laibăr cu pană molărită, Datare aproximativă: 1900
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș
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Detaliu laibăr cu pană molărită, Datare aproximativă: 1900
Colecția doamnei Filip Valeria (Lelea lu’ Manu) din Alioș

Ioana Szigeti, lumea prin ochii unui copil

Pe Ioana am întâlnit-o în 2017 la Festivalul – concurs ”Lada
cu zestre”, o fetiță frumoasă, îmbrăcată într-un costum popular,
specific din Alioș și care spunea cu patos și dicție impecabilă
poezii în grai bănățean. De atunci, a câștigat trei ani la rând
premiul I la secțiunea recitatori în grai bănățean. A câștigat
locul I la concursul online organizat de Centrul de Cultură și Artă
al Județului Timiș ”Din casa bănățeanului” din mai 2020 cu o
poezie în grai bănățean.
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Ioana Szigeti din Alioș la Festivalul – concurs ”Lada cu zestre”, 2018
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A învățat de mică poezii în grai bănățean, ascultânduși fratele, care recita poezii în camera alăturată, îndrumat de
mama lor, Aurora. Astfel a ”prins” graiul fără nici un efort, ca
într-o joacă, și a crescut cu el într-o casă în care respectul pentru
tradiții și obiceiuri este la mare cinste.

Premiile obținute la Festivalul - concurs ”Lada cu zestre”

La 4 ani a câștigat la Colegiul ”Ion Vidu” premiul I la
concursul de recitare în grai, a participat la Concursul ”Tata
Oancea” dar și la Mașloc la Concursul ”Izvoare tradiționale
bănățene.” Era, cum spune chiar ea, ”poșeta mamei.”
Tot de mică, urmează cursurile clubului de pictură din
Lipova. A câștigat premiul II la Concursul Internațional de Pictură
”Culorile toamnei” în 2019 din Lipova dar și premiul I la Concursul
Național de Artă Plastică #ACASĂ, organizat de Școala de Arte
din Timișoara în iunie 2020 cu lucrarea ”Casa din copac.” Îi place
să deseneze, să picteze și să citească: ”este ca și cum aș crea
lumea mea, aș crea o lume fantastică, cu personajele mele, ca
și cum aș fi Dumnezeul lumii mele”, declară copilul despre ce
înseamnă să pictezi.
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Ioana în costumul tradițional din Alioș

17

Detaliu spăcel

Poalele cusute de bunica
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Îmbrăcată cu spăcelul de la bunica și laibărul cu partă și
zale, cu poalele cusute de bunica și călcate pe ”pături” (plisate)
și cu ”tămpăloci” (botoșei croșetați) în picioare, Ioana ne arată
animalele ei favorite, un motan bolnăvior și un pui dresat să se
așeze cuminte pe mâna ei.

Ioana și pisica favorită

Ioana și puiul dresat în vremea izolării
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Nu doar că recită în grai sau pictează, Ioana știe și să
cânte la chitară, dar și cu vocea.”Chitara este elementul meu”,
declară cu pasiune și ne arată degetele, antrenate să ciupească
corzile la clubul de muzică din Dumbrăvița. Cu emoție în glas,
ne-a interpretat ”cântecul haiducilor” iar parcă și păsările din
zborul lor s-au oprit o secundă să o asculte.
Lumea prin ochii unui copil din Alioș este colorată, plină de
sunete și cuvinte, șoptite parcă de strămoși, iar tradiția continuă
în detalii simple.

Familia Negrea din Gătaia, respect pentru tradiții
Cine nu a văzut la Festivalul – concurs ”Lada cu zestre”,
începând cu 2015, un credenț verde și un pat acoperit cu poneavă
care atrăgeau toate privirile sau un interior tradițional din
Banatul de Câmpie, asezonat cu bucate alese din gastronomia
tradițională, realizate de mâna iscusită a doamnei Adriana
Negrea?

Interior tradițional din Banatul de Câmpie, datare: sec. XX,
Colecția familiei Negrea din Gătaia
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Curioși, am mers la Gătaia la casa parohială. Așteptările noastre
erau deja mari, iar curtea mare a devenit neîncăpătoare pentru
colecția familiei. Ochii și mintea noastră s-au umplut de bucurie
la vederea tuturor ”comorilor” din Toager, păstrate cu sfințenie - o
colecție impresionantă de costume populare, cătrințe, ii, ponevi,
brâuri, ”cârpe” (baticuri), obiecte de uz caznic, ”niticaci cu pui”
(botoșei croșetați și tălpuiți), steagu’ de nuntă pentru giveri și
”ciutura” (plosca) și fotografii vechi care atestă datarea corectă
a costumelor din colecție.

Costum bărbătesc din Toager, com. Giera, jud. Timiș,
Datare: început de secol XX
Colecția familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș
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Detaliu laibăr Banatul de Câmpie, datare: început de secol XX
Colecția familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș

Detaliu laibăr bărbătesc din Toager, jud. Timiș, datare: început de secol XX
Colecția familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș

22

Luca Negrea

Ana Casiana Negrea
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Pe Ana Casiana Negrea am întâlnit-o de asemenea, la Festivalul
– concurs ”Lada cu zestre”, frumos îmbrăcată cu un costum
popular moștenit de la străbunica Ana din Toager (bunica
mamei din partea tatălui). Are 9 ani și a participat la festival la
categoria: recitatori în grai și soliști vocali. Pasiunea Anei pentru
arta tradițională a început de mică. La parohia din Gherman a
primit o chitară și astfel a devenit, încă de la 5 ani, fascinată de
muzică. A făcut dansuri populare la Gătaia și s-a antrenat din
2016 la Festivalul – concurs ”Lada cu zestre.” Rezultatele nu au
încetat să apară, a primit în 2016 Premiul III, iar în 2017 Premiul
I. A mai participat la concursuri de colinde, îndrumată de tatăl
său.

Ana și Luca Negrea
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Luca Negrea

Luca Negrea, mezinul familiei, ne-a întâmpinat curios, ne-a
întrebat despre munca noastră de la Timișoara, și ne-a arătat
și ne-a arătat animalele lui favorite: un pui de rață, o pisică și un
iepure. Așa arată lumea prin ochii unui copil fericit. Știe exact de
unde provin ouăle de la micul dejun sau cum arată câinele Pechi
care latră liniștit sau puii de rață, iepurii și pisicile.

Mărgan Viviana Maria din Gătaia
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Vincz Albert din Gătaia

Mărgan Viviana Maria și Vincz Albert
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Doamna Adriana Negrea

Doamna Adriana Negrea și ia cu tricolor, moștenită de la bunica Ana lu’ Bici
din Toager, jud. Timiș, datare: 1900
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Ana lu’ Bici din Toager și ia cu tricolor, Colecția familiei Negrea din Gătaia,
jud. Timiș

Fără a-i pierde din vedere pe copii, doamna Adriana
ne povestește cu pasiune despre istoria colecției, refăcând
cu răbdare traseul câtorva detalii etnografice. Ne-am amintit
și noi, din vorbă în vorbă, pâinea, făcută în țest, după metoda
tradițională, celebră la Festivalul – concurs ”Lada cu zestre”, sau
despre o fasole bătută, foarte apreciată de juriul competiției.
Am rămas cu amintirea cătrinței purtate de Ana Negrea,
moștenite de la străbunica Ana din Toager, ia cu tricolor purtată
de doamna Adriana, cu o datare aproximativă de la 1900,
moștenită de la bunica, Ana lu’ Bici din Toager, sau brâul lui Moș
Vasă a lu’ Bici din Toager (1900).
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Cătrințe frumos ornamentate cu motive florale
și geometrice din Toager, com. Giera, jud. Timiș
Datare: început de secol XX, Colecția familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș

Cătrința purtată de bunica Ana lu’ Bici din Toager, com. Giera, jud. Timiș
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Ana Negrea poată o cătrință cu motive florale și geometrice, moștenită de
la bunica Ana lu’ Bici din Toager (bunica mamei din partea tatălui)
Datare: început de secol XX
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Cătrințe, Colecția familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș
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Ulcior de apă și brâu brodat pe catifea, Colecția familiei Negrea din Gătaia,
jud. Timiș

Steag de nuntă pentru giveri și ”ciutură” (ploscă), datare: început de secol XX
Colecția familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș
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Brâul lui Moș Vasă a lu’ Bici, Datare: 1900
Colecția Familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș

Detaliu brâu bărbătesc cu motive florale, cusut manual, Datare: 1900,
Colecția Familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș
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Brâu brodat pe catifea cu motive florale, Datare: început de secol XX
Colecția Familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș

”Niticaci cu pui” (botoșei croșetați și tălpuiți pă călup)
Colecția Familiei Negrea din Gătaia, jud. Timiș
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Tradiții timișene, oameni, locuri și amintiri – Delia
Rădmăneștean din Orțișoara

Dacă ieșiți din Timișoara în drumul spre Arad, la 26
kilometri de oraș, găsiți o comună timișeană plină de farmec,
cu oameni calzi și iubitori de tradiții – Orțișoara. De cum intri,
te întâmpină case vechi, în stilul bănățenilor de odinioară, care
s-au păstrat ori sunt în curs de renovare.
Într-o astfel de casă o găsim pe doamna Delia
Rădmăneștean, care a transformat o veche gospodărie
nemțească într-un adevărat muzeu etnografic. Și-a adunat aici
toate amintirile sale și ale oamenilor locului. În Casa Doinelor, un
muzeu etnografic, redescoperim frumusețea caselor bănățene,
o bucătărie frumos amenajată, o cameră în care este așezată la
loc de cinste toată zestrea: costume populare vechi, o colecție
de peste 1700 de mărămuțe (batiste), fotografii vechi, din care
bănățenii de altă dată ne privesc solemni, îmbrăcați în straie de
sărbătoare.
Amintim câteva elemente etnografice care ne-au atras
atenția: zurgălăi vechi de 100 de ani purtați de călușarii de
odinioară din Seceani, mărămuța purtată de giveri în cadrul
ritualului de nuntă, fotografii vechi din 1918 cu Pupa lu’ Jiva
(Maria Golub) sau Ana lu’ Pera, mărămuța cu care a intrat în joc
Doința lu’ Cucu (1936) din Seceani, poalele cu păuni purtate de
Pupa lu’ Jiva.
Dacă v-am trezit curiozitatea, nu ezitați, când treceți prin
Orțișoara, să întrebați de doamna Delia Rădmăneștean care vă
va fi un adevărat ghid printre tradiții, amintiri și oamenii locului.
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Poalele cu păuni purtate de Pupa lu’ Jiva (Maria Golub) din Seceani, jud.
Timiș, 1929, Casa Doinelor din Orțișoara

Pupa lu’ Jiva (Maria Golub) din Seceani, jud. Timiș, 1929, Casa Doinelor din
Orțișoara
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Pupa lu’ Jiva (Maria Golub) din Seceani când avea 10 ani, jud. Timiș, 1918,
Casa Doinelor din Orțișoara

Ana lu’ Pera din Seceani, jud. Timiș, 1918, Casa Doinelor din Orțișoara
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Mărămuța cu care giverii chemau la nuntă, Casa Doinelor din Orțișoara

Mărămuța cu care a intrat în joc Doinița lu’ Cucu din Seceani, 1929,
Casa Doinelor din Orțișoara
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Zurgălăi din Seceani, Casa Doinelor din Orțișoara

Costum popular din Seceani, jud. Timiș, Casa Doinelor din Orțișoara
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Mărămuța cu dantelă, Casa Doinelor din Orțișoara

Camelia Păian din Hitiaș, grai ”viu” și tradiții continuate din
generație în generație

Județul Timiș își păstrează cu grijă tradițiile și obiceiurile
prin intermediul unor evenimente majore, cum ar fi Festivalul –
concurs ”Lada cu zestre”, anulat anul acesta din cauza pandemiei
COVID-19, dar și prin oameni pasionați, care duc mai departe
zestrea timișeană.
Pe doamna Camelia o cunoșteam de la Festivalul –
concurs ”Lada cu zestre” din 2012, când a câștigat Locul I la
secțiunea: Creatori în grai bănățean. Ne-am întânit la sfârșitul
stării de urgență instituite de Pandemia COVID-19. Ne-a recitat
poezii în graiul cel mai frumos din Hitiaș și ne-a arătat cu bucurie
în priviri colecția sa etnografică.
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Camelia Liliana Păian

O colecție impresionantă de fotografii vechi ne-a atras
imediat atenția: fotografia cu măicuța Ana și tata Valer din
Hitiaș la nunta lor din 1945, în care măicuța Ana purta un ”conci
dă taleri”, confecționat de stră-străbunica Ana Jurescu din
Hitiaș în 1880 (ea confecționa ”conciuri dă taleri” pentru toată
localitatea), fotografia veche cu Corul din Hitiaș și bunica Ana
lu’ Gaiță, fotografia cu Ana lu’ Gaiță și Nicolae Pisat în voreț,
fotografia din fața casei cu Maria și Nicolae Pisat.
Ponevi, ansambluri vestimentare și alte elemente etnografice
și-au spus povestea în fața noastră. Fiecare obiect din colecția
doamnei Camelia are povestea lui: brâul cu crițari, confecționat
din conciul de nuntă al Anei lu’ Gaiță, costumul purtat de
doamna Camelia, un costum popular de nuntă, cu motive florale
și o cătrânță confecționată de străbunica Maria lu’ Gaiță (Maria
Pisat) din Hitiaș, o cătrânță cu fir metalic moștenită de la stră
– străbunica Ana din 1885, ”chintușul” de nuntă al măicuței Ana
din 1943, ”ștergarul pentru pălască”, costumul de ”iernăriță”
(crizanteme).
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Cu o voce caldă, peste care amintile au mai așezat și o notă
afectivă, doamna Camelia ne-a arătat cu mândrie colecția
sa de cătrințe purtate de trei generații de femei din familie și
ne-a arătat volumele în care i-au fost publicate poeziile în grai
bănățean.
Așa trebuie să fie în Banat, oameni așezați, mândri de zestrea și
orginea lor și care duc mai departe tradițiile.

Măicuța Ana și tata Valer din Hitiaș la nunta lor, 1945
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Ana lu’ Gaiță (Ana Pisat) din Hitiaș cu chitușul de la nuntă
Datare: 1943
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Camelia Pisat din Hitiaș (a lu’ Gaiță)
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Brândușa Pisat din Hitiaș (a lu’ Gaiță)
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Cătrânță cu fir metalic purtată de Ana lu’ Gaiță din Hitiaș -1940

Trei generații de femei din Hitiaș cu aceeași cătrânță
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Ana, Camelia și Brândușa Pisat din Hitiaș (a lu’ Gaiță)

Nicolae Pisat, soția Maria, Maria Pisat și fiica Ana Pisat în voreț la Hitiaș, 1943
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Străbunica Maria, bunica Ana și stră-străbunicul Pisat Nicolae, 1943

Salbă de taleri din conciul făcut de străbunica Ana Pisat
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Corul parohiei din Hitiaș, 1939

Laibărul lui Ioan Pisat din Hitiaș, 1925
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Detaliu laibăr

Detaliu laibăr
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Chintuș din Hitiaș, 1943

Detaliu chintuș din Hitiaș din catifea și fir metalic, 1943
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Detaliu chintuș din Hitiaș, 1943

Ștergarul de giveriță, 1943
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Detaliu ștergar de giveriță din Hitiaș, 1943

Alai de nuntă din Hitiaș, 1963
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Cătrânță ”în pătrace” și costumul de ”iernăriță” (crizanteme)
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Cătrânțe cu flori, țesute cu fir metalic și lână

Brâu confecționat din bănuți de argint
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Cătrânțe din catifea, brodate cu fir metalic

Câtrânță din catifea cu fir metalic
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Cătrânță din lână și fir metalic, țesută de stră-străbunica Ana Jurescu
Datare aproximativă: 1885
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Detaliu cătrânță, chită de flori și păsări

Detaliu cătrânță
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Muzeul etnografic Virgil Popa din Pustiniș, tradiții transmise,
conservate și valorificate

Dacă ajungeți vreodată în Pustiniș, nu ezitați să întrebați
de Virgil Popa și de muzeul său etnografic, amenajat chiar în
casa în care locuiește.
În cadrul concursului online: ”Din casa bănățeanului”,
organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Virgil
Popa a câștigat premiul I, cu răspunsuri documentate, din care
puteam ghici un om pasionat de arta și cultura tradițională.
Am dorit să vedem la fața locului cum arată viața, casa
și colecția unui om pentru care folclorul are o importanță
deosebită, așa că, odată cu relaxarea măsurilor de prevenție
COVID - 19, am ajuns la Pustiniș pentru a sta de vorbă cu Virgil
Popa.
Am descoperit un tânăr mândru de ”lada sa de zestre” și
de strămoșii săi de la Ivanda și Otelec. Aveam senzația vagă că
îl cunoaștem de undeva, și, din vorbă în vorbă, am aflat că a fost
elev al Școlii de Arte din Timișoara în 2016, specializarea canto
– muzică populară, clasa prof. Ana Pacatiuș, dar și concurent al
Festivalului – concurs ”Lada cu zestre”.
Ne-a primit în muzeul său frumos aranjat, în care parcă
după ușă așteptam să vină bunicii să își caute ochelarii. Pasiunea
sa pentru arta și cultura tradițională a desprins-o de la bunica
sa de la Checea, unde a văzut totul, de la torsul lânei la făcutul
săpunului în casă. A învățat valoarea lucrurilor, iar încărcătura
afectivă a copilăriei nu a uitat-o niciodată.
Despre cântecul și jocul tradițional, Virgil Popa ne-a relatat
că la el în casă se asculta muzică pop-rock, tatăl său având o
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trupă cu care cânta la rugi și nunți. Așa a deprins ”dragul” de
muzică însă pașii săi s-au îndreptat spre muzica tradițională. A
început dansurile tradiționale în 2008 cu dl. Ciprian Cipu, apoi cu
Brândușa și Nicolae Stănescu, iar din 2010 a participat alături
de mama sa la ruga satului, îmbrăcați în cosumele populare
moștenite de familie.
Într-o casă în care domnește rânduiala omului gospodar
de odinioară, am găsit frumos păstrate costumele străbunilor,
dar și un punct muzeistic cu o colecție diversă de obiecte, care
spun povestea locului și a oamenilor săi.
Județul Timiș își păstrează tradițiile, iar tineri ca Virgil Popa
continuă să transmită elevilor săi valorile culturii tradiționale.

Interior tradițional, Punct muzeistic Virgil Popa din Pustiniș
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Pat cu poneavă, Punct Muzeistic Virgil Popa din Pustiniș

Suport de lighean, săpun de casă și mașină de tuns, Punct Muzeistic Virgil
Popa din Pustiniș
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Interior tradițional, Punct Muzeistic Virgil Popa din Pustiniș

Detaliu interior tradițional, Punct Muzeistic Virgil Popa din Pustiniș
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Detaliu interior tradițional, Punct Muzeistic Virgil Popa din Pustiniș

Detaliu interior tradițional, Punct Muzeistic Virgil Popa din Pustiniș
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Cântar, Punct Muzeistic Virgil Popa din Pustiniș

Virgil Popa din Pustiniș, jud. Timiș
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Colecție cătrânțe, Punct Muzeistic Virgil Popa din Pustiniș

Colecție cătrânțe, Punct Muzeistic Virgil Popa din Pustiniș
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Maria Paier din Giarmata, tradiții cu drag, laibăr făcut pentru
Alexandru după un model vechi de peste 100 de ani

Într-o zi frumoasă de vară, am întâlnit-o pe doamna Maria
Paier din Giarmata la prezentarea unei expoziții de etnografie.
Poate că proximitatea cu Timișoara a făcut ca la Giarmata să
nu sesizezi diferența că ai ieșit din oraș, dar poate și spiritul
gospodăresc al locuitorilor transmit acest lucru.
Viața culturală intensă a localității, ilustrată prin
numeroasele premii obținute la Festivalul – concurs ”Lada cu
zestre”, se manifestă prin intermediul Ansamblului de cântece
și dansuri ”Sânziene Bănățene” din Giarmata, coordonat de
Veronica Kretten, prin taraful coordonat de Radu Cuciurean,
soliști instrumentiști și vocali, creatori și recitatori în grai
bănățean și gastronomie autentic bănățeană, pregătită de
mâinile iscusite ale gospodinelor, după rețete moștenite din
străbuni.

Ansamblul de cântece și dansuri ”Sânziene bănățene” din Giarmata
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Dansatorii Ansamblului de cântece și dansuri ”Sânziene Bănățene” din
Giarmata

Festivalul – concurs ”Lada cu zestre”, secțiunea: gastronomie, 2019
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Pandemia COVID-19 ne-a oprit din elanul activităților
culturale, însă, cu aceeași pasiune, ne-am întors spre oameni,
spre cei care sunt în spatele evenimentelor culturale, cum este
domnul Rusalin Hoarcă, directorul Casei de Cultură din Giarmata.
La fel ca mulți pasionați de folclor, participă cu consecvență la
toate activitățile prin care este valorificat patrimoniul cultural.
Buni Maria, cum i se spune în familie, a desprins iubirea
pentru folclor din familie. A învățat și rețete vechi de la bunica
sa, cum ar fi răciturile de cocoș, suciturile cu nucă și cu mac sau
pâinea de cartofi, pe care le-a prezentat la Festivalul – concurs
”Lada cu zestre” de la Deta, anul trecut la secțiunea gastronomie
tradițională.
Cea mai mare bucurie a bunicii Maria Paier din Giarmata
este nepotul ei, Alexandru, care se pare că a moștenit plăcerea
de a cânta și de a dansa (este membru al Ansamblului ”Sânziene
bănățene”, cântă la acordeon dar și cu vocea). Pentru el, buna
Maria a cusut cu mâna un laibăr, sacrificând un întreg concediu
în 2016. Forme geometrice întortocheate, brodate pe un material
gros, au format decorul unui laibăr de băieți, după un model
vechi de peste 100 de ani. Pasiunea bunicii pentru brodat nu
s-a oprit aici, a continuat cu alte detalii ale costumului popular,
confecționate pentru nepot.
În județul Timiș, în apropiere de Timișoara, la Giarmata se
recuperează tradițiile și se transmit prin gesturi simple ale unor
oameni pentru care tradiția este la loc de cinste.
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Laibărul lui Alexandru, cusut de bunica Maria din Giarmata

Detaliu laibăr
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Detaliu laibăr

Detaliu laibăr
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Detalii motive geometrice după care s-a brodat laibărul lui Alexandru

Prof. Gelu Sarchiz și Alexandru Felciuc
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Molnar Geza din Otelec, un pasionat de obiecte vechi, de artă și tradiții

Trăim vremuri în care viața noastră s-a schimbat, iar noi
trebuie să ne adaptăm noilor condiții în care se desfășoară
activitățile. Am început cu câteva evenimente online la Centrul
de Cultură și Artă al Județului Timiș, în speranța că măsurile de
prevenție a COVID-19 se vor relaxa. Acum acestea reprezintă
singura modalitatea prin care putem fi împreună în siguranță.
Așa ne-am întâlnit cu domnul Molnar Geza, la unul dintre
concursurile online, organizat de Centrul de Cultură și Artă al
Județului Timiș, intitulat ”Din casa bănățeanului”. A câștigat
premiul I cu răspunsuri studiate, din care răzbate pasiunea sa
pentru arta și cultura tradițională.

Vas maghiar pentru supă reparat de un ,,drótos tót’’, Moștenit de la fam.
Nyitrai din Otelec
Datare aproximativă: 1910, Colecția Geza Molnar din Otelec
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Vas maghiar din 1910, Colecția Geza Molnar din Otelec

Curioși în legătură cu un vas maghiar de peste 100 de ani,
dar și cu promisiunea de a descoperi alte obiecte valoroase,
odată cu relaxarea măsurilor de prevenție COVID-19, n-am dus la
Otelec. Aici, atmosfera specifică satelor bănățene ne-a învăluit
amintind de vremurile de odinioară când soldații maghiari
patrulau străzile, frumos îmbrăcați în uniformă iar pe aceeași
stradă se auzeau vorbind mai multe limbi.

73

Miniatura realizată de Geza Molnar din Otelec

Într-o casă tipic bănățeană, cu o grădină frumos îngrijită,
ne-am întâlnit cu Molnar Geza, care ne-a primit în atelierul său,
unde creează adevărate opere de artă în lemn. A terminat
Școala de Arte din Timișoara în 1993, secția cine-foto, clasa prof.
Cornea Iacob, iar în 2001 a absolvit cursurile de sculptură ale
profesorului Aurel Gh. Ardeleanu. Este laureat al Concursului
”Romul Ladea”, fiind între primi zece la ultimele trei ediții ale
festivalului. De asemenea, participă la diverse festivaluri și
manifestări artistice în țară și străinătate, mai ales în Serbia și
Ungaria.
Despre pasiunea sa pentru arta populară ne mărturisește
că ”așa am crescut până la vârsta de 8 ani aici la sat, apoi am
plecat la oraș. Aveam voie să mă joc cu toate obiectele din pod.
Am fost atras totdeauna de miniatură.”
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Tava din lemn sculptată și gravată de Geza Molnar
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Detaliu tavă sculptată și pictată de Geza Molnar

Ceas CFR, moștenit de la fam. Mulicz din Otelec, Datare aproximativă: 1930
Colecția Geza Molnar din Otelec

76

Carte de rugăciuni, Datare: 1913, Colecția Geza Molnar din Otelec

Tigvă, Colecția Geza Molnar din Otelec
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Râșnițe diverse, Colecția Geza Molnar din Otelec

Formă pentru pâine, datare: 1945, Colecția Geza Molnar din Otelec
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Slalomând, în aste vremuri covidiene, printre evenimente on-line, ispitiți
de propunerea d-nei ALINA MAFA, drumețind dumneaei pe meleaguri
timișene, am purces și la noi la drum, într-o fabuloasă călătorie,
descoperind farmecul Banatului de odinioară. Și vom „probălui” spusele
iscusitului nostru ghid, poposind la Alioș, Gătaia, Orțișoara (la Casa
Doinelor), Hitiaș, Giarmata și Otelec; sau la punctul muzeistic din Pustiniș.
Aflând acolo oameni gospodari, pasionați, mândri de strămoși, depănând
povești de demult, păstrând obiecte vechi, poze îngălbenite, colecții
fabuloase. Adică, o miraculoasă „ladă de zestre”, transmisă generațiilor
cu sfințenie, veghind ca tradițiile să nu se stingă: cu laibăre, șterguri,
cătrințe, ii, mărămuțe, tămpăloci și câte altele, conservând parfumul
arhaic, de neuitat. Da, vom zice și noi, alături de autoare: graiul bănățean
„trăiește”! Iar aventura etnografică a d-nei Alina Mafa, semnalând
aici – cu încântare – debutul ei editorial, va continua, suntem convinși,
înfrângându-și sfiiciunile.
Prof. univ. dr. ADRIAN DINU RACHIERU
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