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La ceas aniversar
În 1970, Japonia își lansa primul satelit pe orbita Pământului, Explorer 1
revenea, după 12 ani, în atmosfera Terrei, iar astronauții navetei Apollo
12, cu soțiile lor, vizitau capitala României. În capitala americană, peste
100 000 de oameni protestau împotriva războiului din Vietnam. Brazilia
învingea Italia la Campionatul Mondial de Fotbal, britanicii escaladau
masivul Anapurna. Tot atunci, se destrăma The Beatles, iar Paul McCartney
își lansa primul album solo. Lumea era într-o fulgerătoare schimbare, un
mixt incandescent de vechi și nou.

Sebastian Roșca și Liliana Laichici

În 1970, la Timișoara apărea Ansamblul Profesionist Banatul, un proiect
solid, durabil, cultura tradițională, etnofolclorică, bănățeană având, din
acel moment, o arhitectură generoasă pentru a fi protejată și revigorată.
Ansamblul Banatul celebrează astăzi 50 de ani de viață! Jumătate de
veac de talent și dăruire, 50 de ani de tenacitate și voință, 50 de ani de
cumpene care au definit în timp o poveste despre pasiune și succes. A fost
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și va fi mereu o provocare pentru tinerii interpreți și nu numai, pentru că
Ansamblul Profesionist Banatul este scena de care fiecare artist - dansator,
instrumentist, solist - visează să-și lege numele și faima. Ansamblul
Profesionist Banatul n-a fost niciodată, pentru nimeni, un simplu loc de
muncă. A fost mereu o veritabilă comunitate, o mare familie, pe cât de
diversă, pe atât de omogenă, tipar exemplar al bunei trăiri împreună, în
interiorul unei lumi fascinante, inepuizabile, a unui Banat bine așezat în
identitatea sa culturală. O familie care i-a inclus, alături de artiști, pe miile,
zecile de mii de spectatori din ale căror vieți istoria Ansamblului Banatul
face organic parte. Structuri umane și artistice diferite, am trăit împreună
aceleași emoții, am împărtășit același ideal de perfecțiune, am dedicat
aceeași trudă, am împărțit egal succesul si aprecierile publicului, am
ascuns cu toții lacrimi de bucurie sau nu, doar de noi știute. Și am simțit
întotdeauna că nu suntem singuri. Toate acestea și mult mai multe ne-au
amprentat și ne-au legat pentru totdeauna. Generațiile s-au succedat, dar
spiritul a rămas același, pentru că Ansamblul Banatul a fost pentru fiecare
om al său casa în care și-a trăit destinul, și-a împlinit visul și de care, sunt
convinsă, a rămas legat pe tot parcursul vieții.
Personal, mă consider privilegiată să fi condus pentru un timp destinele
acestei comunități, câștigul cel mai prețios fiind acela că sunt parte dintre
acești oameni de ispravă. A fost visul meu de copil să fiu pe scenă alături
de Ansamblul Banatul și azi, când acest vis e împlinit, spun din tot sufletul:
La Mulți Ani, Ansamblul Banatul!
Liliana Laichici
Manager
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș
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Prietenii de suflet
Ansamblul Profesionist Banatul este un simbol nu doar pentru Timișoara,
ci și pentru România. Cartea sa de vizită numără 50 de ani și este plină
de evenimente extraordinare, memorabile, care i-au cucerit definitiv pe
toţi spectatorii şi telespectatorii care au avut fericita ocazie să participe
la ele, adevărate sărbători ale cântecului și jocului tradiţional românesc.
Profesionalismul Ansamblului a determinat colaborarea neîntreruptă cu
Televiziunea Romănă, timp de o jumătate de veac.
Ansamblul Profesionist Banatul duce mai departe o tradiție în care cultura
rurală nu se pierde și nu se pervertește la impactul cu orașul și cu civilizația
urbană. Moștenirea culturală nu este vorbă-n vânt, ci o energie a însăși
prezenței și continuității noastre pe aceste meleaguri.
Orice sărbătoare este o aniversare, dar și un bilanț. Ansamblul Banatul
sărbătorește acum 50 de ani de existență. 50 de ani care au lăsat o
amprentă adâncă în sufletul, mintea și inima celor care au servit și servesc
arta în cadrul acestui colectiv. 50 de ani de împliniri și de succese. În tot acest
timp au fost mii de concerte la care au participat milioane de spectatori,
s-au pus în scenă zeci de spectacole în premieră, s-au înregistrat sute de
melodii la radio și au avut loc nenumărate apariții la televiziune.
Cuvintele nu reușesc să evoce extraordinara activitate desfășurată timp
de 5 decenii a acestei instituții de artă profesionistă care a reușit să
păstreze și să valorifice la cote superioare folclorul românesc, realizând
de-a lungul anilor spectacole deosebite atât din punct de vedere calitativ,
cât și autentic.
Încă de la debut, din anul 1970, Ansamblul Profesionist Banatul s-a impus
prin realizarea unor producții artistice de referință. Munca perseverentă
și profesionalismul artiștilor au ridicat de-a lungul anilor prestigiul și
personalitatea ansamblului care a reprezentat cu demnitate folclorul
românesc la toate turneele din țară și străinătate.
La Banatul au debutat și s-au format artiști de valoare națională, oameni
cu talent ce fac și astăzi faima folclorului românesc. Clepsidra timpului a
făcut ca unii dintre acești mari interpreți să nu mai fie printre noi. Deși plecați
pe drumul fără întoarcere, avem obligația de a-i avea mereu lângă noi și
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de a nu-i da uitării pe acești mentori, adevărate modele pentru generațiile
de interpreți care le-au urmat. Ei au fost și vor rămâne întotdeauna icoană
vie și se vor bucura de respect, dragoste și apreciere din partea tuturor.
Realizările lor vor rămâne veșnic în amintirea noastră și a urmașilor noștri.
Ansamblul Profesionist Banatul a fost și este o adevărată școală de
muzică și dans tradițional. Aici au făcut primii pași nume celebre de soliști
vocali și instrumentiști, s-au frământat idei valoroase de transpunere în
scenă a folclorului românesc. De fiecare dată Ansamblul Profesionist
Banatul aducea ceva nou în scenă, venind cu forme inedite în spectacolele
prezentate. Sub bagheta unor renumiți dirijori au evoluat artiști valoroși
care au scris istorie la acest ansamblu, muzica și jocurile românești s-au
făcut cunoscute în întreaga lume, fiind apreciate pentru frumusețea,
varietatea și interpretarea ireproșabilă din punct de vedere tehnic și
artistic. Profesionalismul ansamblului, maniera inedită de a pune în valoare
folclorul românesc, dinamismul reprezentaţiilor sunt trei dintre elementele
care îi atestă longevitatea. Numele Ansamblului Profesionist Banatul va
rămâne cu certitudine gravat definitiv în memoria colectivă.
Dacă această instituție de cultură a supraviețuit de-a lungul vremii și și-a
îndeplinit misiunea, acesta a fost meritul tuturor celor care au pus suflet în
acest Ansamblu, soliști vocali și instrumentiști, dirijori, coregrafi, dansatori,
directori și coordonatori care au trudit să nu dezonoreze tradiția populară
românească, să nu aducă atingere purității și frumuseții desăvârșite a
folclorului românesc.
Tuturor celor care, prin talentul, harul și dăruirea lor, au adus și au menținut,
în ciuda numeroaselor și diverselor dificultăți, faima și strălucirea artei
folclorice interpretativ – creatoare, le datorăm gratitudinea noastră.
Sincere felicitări tuturor membrilor acestui prestigios Ansamblu Folcloric şi
bineînţeles celor care-l conduc pentru că redescoperă, păstrează, valorifică
şi promovează cântecul şi jocul popular românesc și pentru aportul adus
culturii muzicale tradiționale!
Urez viață lungă și succes acestui merituos ansamblu, dar și fiecărui
membru în parte. La mulţi ani, Ansamblul Banatul!
Prof. dr. Elise Stan
etnomuzicolog, realizator de emisiuni
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la Televiziunea Română

Dansatorii Ansamblului Profesionist Banatul

Amintiri îmbrăcate în cântec
Tumult de frunze și culoare, la ceas de mare sărbătoare a folclorului
bănățean, sub semnul toamnei, sub semnul amintirilor atât de prezente ce
mai foșnesc în sufletul meu și mă leagă de Ansamblul Profesionist Banatul.
Anii au trecut cu repeziciune la fel ca și iuțeala jocului sau a cântecului lor
uneori.
Mi-am îmbrăcat sufletul cu frumusețea doinelor lui Achim Nica, sau cu
dulceața glasului Anei Pacatiuș, rememorând cu nostalgie anii petrecuți
în turneele făcute împreună. A fost vremea când am colindat Banatul de-a
lungul și de-a latul, alături de mari artiști, cărora le-am dăruit, la rândul
meu, cântecul popular bucovinean. Au fost vremuri când ne-am bucurat
împreună de aplauzele publicului bănățean, dar și de cele ale moldovenilor
ce și-au găsit locul urmându-și destinele în Banatul Românesc sau Sârbesc.
Amintirile au acum o altă consistență, la fel ca și cântecul lor pe care l-am
dus și eu în lume peste Ocean spre a-l dărui deopotrivă iubitorilor de folclor,
așezându-l cu dragoste în casa sufletului lor, ostoindu-și în acest fel dorul
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de țară. Refrene de suflet, neuitate, încă le mai fredonez și acum, refrene în
care ai senzația că te regăsești.
Ansamblul Profesionist Banatul a dăruit de-a lungul timpului valori
incontestabile ale tradițiilor și obiceiurilor lor. Nume mari de artiști interpreți,
vocali și instrumentiști, dansatori, dirijori, coregrafi au îmbrăcat cu strai de
autenticitate zestrea muzical-coregrafică a bănățenilor. Gânduri de aleasă
prețuire pentru generațiile de artiști ale acestui minunat ansamblu, dar și
admirația mea îmbrăcată în lumina veșniciei pentru cei ce nu mai sunt.
Toamna îmbracă cu haina rodului împlinit sărbătoarea folclorului
bănățean, dăruind flori pentru colegii artiști ai generației actuale. Flori,
prinse de bagheta Maestrului Dirijor Sebastian Roșca sau flori cu parfum
de cântec și considerație, doamnei manager Liliana Laichici care s-a
dăruit întru totul acestui prestigios ansamblu ce-și află locul în ”orașul
rozelor”. Astăzi, rozele vă aparțin și vor fi întotdeauna ale voastre ca semn
de sinceră și aleasă prețuire a publicului și implicit a mea.
Laura Lavric

Aniversarea unui Ansamblu aduce de fiecare dată nostalgia discretă
a împlinirilor trecute și este cu atât mai intensă, cu cât ele au fost de
multe feluri, presărate de-a lungul deceniilor. Aniversarea este însoţită
de nelipsita şi bine motivata mândrie a celor care i-au dat viaţă, i-au
determinat reuşitele, şi îl omagiază acum cu stimă şi preţuire.
Ansamblul Profesionist Banatul întrunește toate atributele unei valoroase
instituţii de artă şi cultură menite să aducă în faţa exigentului public
bănaţean, şi nu numai, imensa şi variata cultură traditională dintr-o
extinsă şi dăruită zonă cuprinsă de la poalele Semenicului până la albia
Mureşului şi la Munţii Retezat
.
De la un rezervor inepuizabil de datini, traditii, lirică şi melos, cu
puternică şi inconfundabilă personalitate, până la feluritele variante,
cu o impresionantă diversitate de jocuri populare, Ansamblul Banatul a
reuşit să transpună în scenă spectacole pline de adevăr şi savoare, în care
reprezentativitatea folclorului din actul cules s-a îmbinat valoros cu actul
artistic, iar interpretarea a tins spre perfecţiunea virtuozităţii.
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Este, fără îndoială, meritul calităţilor interpretative, obiectiv cultivat
cu perseverenţă la Ansamblul Profesionist Banatul – nu doar în cadrul
orchestrei conduse de Sebastian Roșca, ci și în sectorul coregrafic. Vorbim
aici de cuplul de creatori Brândușa și Nicolae Stănescu - desăvârşiți
cunoscători ai folclorului coregrafic bănăţean şi exigenți păstrători ai
purităţii jocului tradiţional.
La împlinirea a 50 de ani de existenţă și activitate a Ansamblului Banatul,
îi felicit din toată inima pe cei care l-au creat, i-au determinat reuşitele, și
şi-au dus propria viaţă odată şi împreună cu el.
Doresc Ansamblului viaţă lungă şi un viitor plin de succes!
Theodor Vasilescu

Ansamblul Profesionist Banatul

Și acum, ca și în urmă cu mulți ani, admir modul în care ați conservat spiritul
de familie, de prietenie și cum ați reușit, timp de 50 de ani, să transpuneți
în scenă dragostea voastră față de jocul și cântecul bănățean, respectul
pentru portul tradițional, dăruirea nesfârșită în fața publicului spectator.
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Mulți oameni minunați, profesioniști în domeniul muzicii și al jocului au
trecut în toți acești ani pe la conducerea ansamblului și au lăsat în urma
lor amprete neprețuie. Admirația, respectul și prietenia profundă pe care
o am de 50 de ani cu LĂIȚĂ STĂNESCU mă fac să vă spun că, pentru mine
personal, Ansamblul a crescut, a evoluat și a înmagazinat experiență
asemeni acestui frumos, talentat și sufletist om, dansator, profesor, coregraf.
La mulți ani vouă, celor de ieri și celor de azi, am mare încredere că mulți ani
de aici înainte veți scrie povești frumoase în pași de dans. VĂ MULȚUMESC
sincer pentru tot ceea ce faceți în cinstea folclorului românesc!
Marin Barbu
maestru - coregraf
Președinte Executiv
Asociția Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România

În artă, istoria se scrie cu talent, cu muncă și disciplină. Arta dansului
tradițional are și în România câteva echipe de profesioniști care ne
reprezintă la superlativ și prin care jocul românesc are continuitate.
Ansamblul Banatul face parte din această galerie selectă și își conservă la
modul absolut nivelul câștigat de-a lungul atâtor generații de dansatori.
Ansamblul Banatul este special și memorabil cu fiecare reprezentație. Are
doi coregrafi de excepție, Brândușa și Nicolae Stănescu, oameni pentru
care dansul înseamnă viața. Și asta transmit din plin dansatorilor pe
care îi îndrumă. Sub mandatul doamnei manager Liliana Laichici, artist
de marcă al Banatului, Ansamblul Banatul își continuă drumul cu și mai
puternică forță.
Vă felicit și vă mulțumesc pentru fiecare colaborare realizată împreună
pentru Televiziunea Română. La mulți ani frumoși, cu succese răsunătoare!
Iuliana Tudor
Televiziunea Națională Română
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Orchestra Ansamblului Profesionist Banatul în spectacol la Teatrul Național ”Mihai
Eminescu” din Timișoara

Gânduri la aniversare
Ansamblul Profesionist BANATUL celebrează 50 de ani de activitate,
o aniversare deosebită, care e dovada valorii generaţiilor de artişti, a
dragostei pentru tradiţiile noastre din bătrâni şi a muncii neobosite în
slujba folclorului românesc.
Încă din copilărie am cunoscut şi apreciat Ansamblul Banatul, prin prisma
prieteniei părinţilor mei cu artişti din generaţia lor. Eram fascinată de
suitele coregrafice, de frumusețea costumelor și a cântecului popular
bănățean. Port încă în suflet bucuria vacanţelor la Herculane, emoţia cu
care urmăream reprezentaţiile bănăţenilor în diverse locuri din staţiune.
Am crescut apoi iubind jocul popular din Banat şi, adolescentă fiind, i-am
îndrăgit pe mulţi dintre membrii ansamblului.
Colaborarea extraordinară a tatălui meu, maestrul coregraf Ioan Macrea,
cu oameni de valoare precum maestrul coregraf Miloslav Tatarici, dirijorul
Gelu Stan, managerul Cipu Ciprian, maeștrii coregrafi Nicolae și Brândușa
Stănescu continuă şi în prezent, prin mine şi actualii artiști care conduc
destinele acestui ansamblu, oameni dragi, pe care îi stimez foarte mult.
14

Dumnezeu a vrut ca eu, în calitate de coregraf şi manager, să pot colabora
cu Ansamblul Banatul, pe care îl preţuiesc nu doar pentru amintirea din
copilăria mea, ci şi pentru prestaţia de astăzi, care e una de excepţie.
Îi felicit, așadar, din suflet, pe toţi membrii Ansamblului Profesionist
Banatul din Timişoara, pe coregrafii Nicolae și Brândușa Stănescu, pe
dirijorul Sebastian Roşca, pe domnul Adrian Scorobete, director artistic, şi
transmit cele mai calde salutări managerului şi artistului Liliana Laichici,
un om cu suflet mare şi voinţă de fier! Vă mulțumesc pentru colaborarea
extraordinară şi vă așteptăm, cu drag, oricând, în inima Ardealului, la noi
la Sibiu!
Din partea instituţiei pe care o reprezint, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul - Junii” Sibiu
şi a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul –Junii Sibiului”, doresc
să adresez Ansamblului Artistic Banatul cele mai calde felicitări pentru
promovarea cântecului şi jocului popular tradiţional, urarea de „Viaţă
lungă!” şi succes mai departe, în activitatea culturală în ţară şi peste
hotare!LA MULŢI ANI!
Silvia Marcea,
Manager
CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu

Corpul de balet al Ansamblului Profesionist Banatul
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Pentru noi, Ansamblul Profesionist Banatul reprezintă cea mai mare parte
din viața noastră. Istoria ansamblului s-a împletit armonios cu însăși
existența noastră. Am avut prilejul de a fi membri ai acestui ansamblu
încă de la înființarea sa, apoi, în ritm de dans, am luat parte la toate
momentele importante din istoria sa. Am învățat tainele meseriei de la
profesioniști, într-o perioadă în care sursele de informare nu erau chiar la
îndemâna oricui. Apoi a venit rândul nostru să facem cinste înaintașilor
transmițând noilor generații tainele jocului străbun. Sufletul ni se umple
de bucurie când regăsim peste generații aceeași pasiune pentru folclor.
La mulți ani, Ansamblul Profesionist Banatul!
Brândușa și Nicolae Stănescu
Maeștri coregrafi
Ansamblul Profesionist Banatul

Ansamblul Profesionist Banatul, prin întreaga sa activitate de-a lungul a 50
de ani, a devenit emblema tezaurului de spiritualitate și bogăție folclorică
a unui ținut ce a păstrat peste vremi comori neprețuite, picurate din vremi
de demult în sufletul neamului românesc...
Alexandru Pugna
Interpret al cântecului popular năsăudean și realizator Radio-TV

Ansamblul Profesionist Banatul în spectol la Sala ”Capitol” din Timișoara
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Noi, cei care suntem în slujba folclorului, ne măsurăm anii prin emoția pe care
o trasmitem publicului prin cântec și joc popular. Responsabilitatea este cu
atât mai mare pentru noi, cei care reprezentăm instituțiile responsabile de
transmiterea actului cultural identitar, așa cum sunt Ansamblul Folcloric
“Maria Tănase” al cărui manager sunt, și Ansamblul Banatul, coordonat cu
atâta măestrie prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș de către
colega mea Liliana Laichici.
La ceas aniversar, transmitem din Oltenia frumoasă gând bun și urări de
bine către Banatul, care întotdeauna ne-a spus cu mândrie “că-i fruncea”!...
La mulți și frumoși ani!
Niculina Stoican
Manager
Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” din Craiova

Cincizeci de ani de la înființarea Ansamblului Profesionist Banatul
înseamnă jumătate de veac de cântec, joc și trăire pur românească. În cei
50 de ani, Ansamblul Banatul a reușit să păstreze vie flacăra folclorului
banațean și nu numai, prin cântec și joc în zeci și sute de spectacole de
înaltă ținută artistică. Mii de felicitări tuturor celor care au făcut parte
din prestigiosul colectiv, dar și celor care luptă în continuare ca numele
Ansamblului Banatul să strălucească în arealul folclorului românesc.
Fiecare colaborare a mea cu acești minunați profesioniști este o onoare și
totodată o mare bucurie. Ei reușesc de fiecare dată să reunească oameni
profesioniști, dedicați activității lor.
La ceas aniversar, urez Banatului viața lungă, cu tot atâta conștiință
profesională, mult succes în toate proiectele artistice și multă voie bună!
La mulți ani, Ansamblul Banatul!
Matilda Pascal Cojocarița
Interpret muzică popular, Director artistic al Ansamblului Profesionist”Dor
Românesc”
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Orchestra Ansamblului Profesionist Banatul

Un colectiv artistic cu adevărat profesionist și o echipă managerială de
succes reușesc să-și împlinească nobila misiune de a păstra, valorifica
și transmite generațiilor viitoare frumosul și autenticul culturii noastre
tradiționale din Banat și nu numai.
Ca interpret de folclor, sunt onorat să mă prezint în fața publicului atunci
când sunt susținut impecabil de orchestra condusă de dirijorul Sebastian
Roșca.
Ca manager de instituție, pot spune că Ansamblul Profesionist Banatul a
fost un model pentru Centrul de Cultură și Artă Hunedoara, la fel cum a
fost un model de urmat și managementul asigurat de Liliana Laichici și
Adrian Scorobete.
La mulți ani, dragi colegi!
Mult succes în viitor!
La mulți ani, Banatul!
Ciprian Roman
Interpret de folclor din Hunedoara, Manager
Centrul de Cultură și Artă Hunedoara
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Ca instrumentist, cariera mea este legată de Școala de Arte din
Timișoara, apoi de Ansamblul Profesionist Banatul și Centrul de Cultură
și Artă al Județului Timiș, în calitate de director general adjunct. Acum, la
ceas aniversar, pot spune cu sinceritate, că munca susținută, talentul și
preocuparea pentru un act artistic de calitate, nu cunosc limite când este
vorba despre Ansamblul Profesionist Banatul.
La mulți ani Ansamblul Banatul!
Prof. Adrian Scorobete
Director general adjunct
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Am colaborat cu Ansamblul Banatul încă de la înfiinţare. În 1974 am trecut
pentru prima dată Atlanticul, împreună cu membrii Ansamblui, pentru
un turneu în Cuba. Până 1989 am avut mai multe colaborări alaturi de
Ansamblul Banatul, iar în 1991 am devenit director al Ansamblului și am
trăit, împreună cu toţi colegii mei, evenimentele care au urmat Revoluţiei
până în anul 1995, când am fost numit redactor șef la TVR Timişoara. Nu
pot să uit stagiunile estivale pe litoralul Mării Negre ale Banatului, un
Ansamblu cu o faimă de netăgăduit.
Mă bucur că noua conducere a făcut să renască şi să aducă din nou
Ansamblul la valoarea lui adevărată.
Tiberiu Ceia
Interpret de muzică populară și realizator Televiziunea Română
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Brândușa și Nicolae Stănescu alături de Corpul de Balet al Ansamblului Profesionist
Banatul

50 de ani și tot atâtea amintiri…
Parcă mai ieri a luat ființă, la Timișoara, Ansamblul Profesionist de Cântece
și Dansuri Banatul. Era în cel de-al treilea an de existență, când am fost
rugată să fac parte din colectivul său. Tocmai venisem de la Craiova, de la
Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase”, aducând județului
Timiș Premiul Special al Centrului de Creație și a Mișcării Artistice de Masă
București. Acest Premiul Special a constituit pentru mine un moment
important, crucial pentru destinul meu artistic. Premiul m-a determinat să
renunț la amatorism și să accept profesionalismul responsabil. Succesul
m-a scos la rampă și m-a propus publicului prin intermediul televiziunii și
radioului. De fapt, titlul de laureată a Festivalului „Maria Tănase”, înseamnă
lansarea mea, debutul oficial, cum îmi place să spun. De aceea am acceptat
provocarea propusă de Ansamblul Profesionist Banatul. Prin termenul de
profesionist înțeleg elita interpreților de cântec popular românesc, cei
care văd în cântec, această minune a spiritualității românești, o creație
autentică. Cântecul trebuie ocrotit și ferit de rătăcirile modelor trecătoare
și, de aceea îl slujesc cu sfințenie, cu responsabilitate, cu respect, urcân-du-l
pe cel mai înalt piedestal.
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Sunt mândră că am fost membră a Ansamblului Profesionist Banatul în
perioada lui de glorie, cu cele mai multe spectacole, cu tablouri muzicalcoregrafice prezentate la un înalt nivel artistic. Am fost în turnee pe tot
parcusul anului, în țară - de toamna până primăvara, apoi în stagiune
estivală pe litoralul românesc, ori în stațiunea Băile Herculane. Spectacole
se jucau cu casa închisă, iar publicul ne adula.
Turneele în afara granițelor durau câte o lună, fără să mai amintesc de
Iugoslavia, unde făceam, pur și simplu, naveta: plecam la ora prânzului și
ne întorceam pe la miezul nopții. Cu toate acestea, Electrecordul nu știa de
noi, așa că primul LP al ansamblului, două discuri mici: Felician Fărcașu și
Elena Jurjescu și, unic în România, prima casetă audio a unui ansamblul
de folclor, le-am înregistrat în Ljubljana, în drumul nostru spre Italia, unde
urma să avem un turneu de mai bine de 30 de zile. Întreg repertoriul nostru
pregătit pentru turneul din Italia a fost înregistrat în studioul din Ljubljana,
urmând să se printeze discurile în West Germany, iar caseta audio în
Plymouth – Anglia. Am avut o satisfacție extraordinară când domnul
director Cipu Ciprian ne-a transmis mulțumirile primite de la comunități de
români din Canada și Statele Unite ale Americii, care au cumpărat discuri
ale Ansamblului, cu cântece bănățene, ardelenești și dobrogene.
La ceas aniversar, îmi îngădui să urez, cu tot respectul cuvenit și din toată
inima, gând bun și putere de muncă, inimoșilor bănățeni, succes tuturor
celor care participă activ la buna desfășurare a activității ansamblului.
Le doresc să continue cu aceeași ardoare, aș spune chiar cu pasiune, să
se lupte pentru existența Ansamblului Profesionist Banatul, și să ducă mai
departe flacăra vie a tradiției noastre de cântec
LA MULȚI ANI, ANSAMBLUL PROFESIONIST BANATUL !
Elena Jurjescu – TODI
Interpret vocal
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Sub semnul aniversării:
Ansamblul Profesionist Banatul la 50 de ani
La 1 septembrie 1970 a luat ființă Ansamblul Profesionist Banatul prin
contopirea Ansamblului ”Doina Banatului” din Caransebeș și a Ansamblului
Sârb de Stat din Timișoara iar anul acesta a împlinit cinci decenii de existență.
Festivalul Național de Folclor ”Tradiții la români”, ediția a VII-a, face parte
din evenimentele dedicate aniversării celor 50 de ani ai ansamblului. A avut
loc în condițiile impuse de măsurile de prevenire a răspândirii pandemiei
COVID 19. Fără public în Sala Mare a Teatrului Național ”Mihai Eminescu”
din Timișoara, însă prezent cu sufletul și inima în mediul online, unde au fost
prezenți peste 150 000 de spectatori.
Spectacolul a fost conceput în jurul aniversării celor 50 de ani și a surprins
câteva momente din istoria Ansamblului Profesionist Banatul prin
prezența unor voci cunoscute ca Aurelia Ardelean și Nelu Ungurușan și a
unor instrumentiști ca: Luță Popovici și Ion Peptenar. Dintre foștii angajați
ai Ansamblului Otilia Duma, Cornelia Lupulescu, Maria Milu Sorescu,
Carmen Popovici Dumbravă, Adrian Stanca și Dumitru Teleagă, precum
și instrumentiștii: Marius Cîrnu, Deian Galetin și Ioniță Ienea au adus
spectatorilor online cântece care au făcut parte din istoria ansamblului.
Tinerii interpreți ai folclorului bănățean: Alexandra Acs, Alin Didraga,
Ciprian Pop, Iasmina Iova, Daniel Scorobete, Doriana Talpeș, Bogdan Firu și
Daniela Gruescu au reprezentat spiritul unei noi generații de soliști din zona
Banatului. Colaboratorii Ansamblului Profesionist Banatul, Ghiță Călțun
Brancu și Nicu Novac, au încântat spectatorii online cu melodii cunoscute iar
trei dintre cele mai cunoscute soliste de muzică populară din Banat: Andreea
Voica, Mihaela Petrovici și Liliana Laichici au adus bucurie iubitorilor de
folclor, care au fost alături de interpreți la fiecare moment prin comentariile
și urările făcute în direct.
Orchestra a fost coordonată de dirijorul Sebastian Roșca, iar coregrafia a
purtat semnătura cuplului Brândușa și Nicolae Stănescu. Spectacolul a fost
prezentat de Felicia Soian.
Tot sub semnul aniversării celor 50 de ani ai Ansamblului Profesionist Banatul,
muzicienii bănățeni au realizat un CD, acesta fiind cel de-al treilea album
coordonat de Liliana Laichici și Adrian Scorobete. Orchestra Ansamblului
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Profesionist Banatul împreună cu colaboratorii său au respectat toate
măsurile de prevenție COVID 19, adoptând un stil de muncă total diferit,
despre care dirijorul Sebastian Roșca declară: ”la acest album s-a lucrat
diferit față de celelalte două pe care le-am realizat împreună cu Ansamblul
Profesionist Banatul însă ne-a unit aceeași pasiune pentru muzică.”

Înregistrările au avut loc în primăvara acestui an, în studioul Centrului de
Cultură și Artă al Județului Timiș. Orchestrația îi aparține dirijorului Sebastian
Roșca. Sunetul și mixajul au fost realizate tot de Sebastian Roșca, împreună
cu Florin Cipu, iar albumul a fost produs de Studioul Formula 1 Continental,
al cărui manager este Doru Țăranu.
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Alături de nume cunoscute ale folclorului bănățean: Nicu Novac, Carmen
Popovici - Dumbravă, Liliana Laichici, Dumitru Teleagă, Mihaela Petrovici,
Adrian Stanca, Ghiță Călțun – Brancu, Stana Stepanescu, pe albumul
aniversar se regăsec și doi soliști vocali aflați la începutul carierei: Andreea
Chisăliță și Alin Didraga.
Muzicienii bănățeni au preluat două suite din spectacolele Ansamblului
Profesionit Banatul, intitulate ”Poveste muzicală” și ”Gânduri pentru Gelu
Stan”, pe care le-au așezat în componența albumului aniversar.
Evenimentele dedicate aniversării celor 50 de ani ai Ansamblului
Profesionist Banatul au fost finanțate de Consiliul Județean Timiș.
La mulți ani Ansamblul Banatul!
Alina Mafa

Festivalul Național de Folclor Tradiții la Români,
ediția a VII – a, 2020 în imagini

Nelu Ungurușan
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Ionică Ienea

Luța Popovici și Ion Peptenar
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Marius Cîrnu

Deian Galetin
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Marius Cîrnu, Deian Galentin și Ionică Ienea

Corpul de balet al Ansamblului Profesionist Banatul
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Dana Gruescu, Doriana Talpeș și Bogdan Firu

Daniel Scorobete, Iasmina Iova și Ciprian Pop
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Alexandra Acs și Alin Didraga

Maria Milu Sorescu, Otilia Duma și Cornelia Lupulescu
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Felicia Stoian

Ghiță Călțun Brancu, Nicu Novac și Dumitru Teleagă
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Nicu Novac

Ghiță Călțun Brancu
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Dumitru Teleagă

Adrian Stanca
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Adrian Stanca și Carmen Popovici Dumbravă

Carmen Popovici Dumbravă
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Liliana Laichici

Mihaela Petrovici
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Andreea Voica

Mihaela Petrovici, Andreea Voica și Liliana Laichici
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Corpul de balet al Ansamblului Profesionist Banatul

*Fotografiile au fost realizate de Valeriu Jaravete.
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Oameni
și
evenimente
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Festivalul – Concurs “Gelu Stan” , ediția a II-a
În curând se împlinesc doi ani de când dirijorul, profesorul și muzicologul
Gelu Stan s-a stins. În acești cei doi ani, golul lăsat în sufletele celor care i-au
fost aproape se adâncește tot mai mult. Nu o dată m-am întrebat cum ar fi
reacționat la această pandemie? Cum ar fi acceptat lipsa evenimentelor
folclorice în care obișnuia să fie atât de implicat? Comentariile, analizele
noastre pe marginea acestor spectacole durau zile întregi. Și acestea îmi
lipsesc foarte mult, chiar dacă, nu o dată, aveam păreri contradictorii. O
personalitate marcantă în viața folclorică din această parte a țării merita
un festival care să-i poarte numele. Mulțumim inițiatorilor, organizatorilor
și susținătorilor Festivalului – Concurs „Gelu Stan”.
Numele maestrului a atras concurenți numeroși încă de la prima ediție.
Amânată din cauza restricțiilor, ediția a II-a s-a desfășurat între cele două
valuri ale pandemiei, în condiții impuse de legile în vigoare, încă de la
preselecția online care s-a desfășurat cu o săptămână înaintea concursului.
59 de concurenți de pe întreg cuprinsul țării au trimis materialele solicitate
înregistrate live. Au fost selectați 17 tineri cu vârste cuprinse între 15 și 25 de
ani. Juriul a fost prezidat de doamna Elise Stan. Dacă numărul spectatorilor
a fost puternic redus, cel al internauților și ascultătorilor Postului de Radio
Timișoara s-a mărit considerabil prin transmisiunea directă realizată din
Grădina de Vară a Filarmonicii de Stat „Banatul”. Concurenții au avut tot
sprijinul prin acompaniamentul orchestrei Ansamblului „Banatul” dirijată
de prof. Sebastian Roșca.
Manifestarea a fost întregită de recitalurile soliștilor invitați: Petrică Mâțu
Stoian, Mihaela Petrovici, Antonela Ferche Buțiu, Dumitru Teleagă, Stana
Stepanescu și Silvia Timiș (câștigătoarea Trofeului ediție precedente).
Deliberarea juriului a fost făcută în timpul recitalurilor și înainte de a intra
în scenă îndrăgitul artist mehedințean, Petrică Mâțu Stoian, care a încheiat
festivalul, tinerii au aflat rezultatele: Larisa Bozbici, din județul Bistrița
Năsăud, a câștigat Marele Premiu, punctând evoluția sa prin naturalețe și
autenticitate, prin finerețe și acuratețea unui repertoriu valoros.
Premiul I l-a obținut gorjanca Ingrid Boengiu, Ioana Delia Magherușan,
reprezentând zona Someșului, și-a adjudecat premiul al II-lea, iar Bianca
Botișan, din Maramureșul Istoric, a câștigat premiul al III-lea.
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Cele 3 mențiuni au ajuns la Diana Topan, din Maramureșul Istoric, Damian
Spinei, din Basarabia, respectiv la Dorin Adrian Rus, din Valea Țibleșului.
Premiul Tinereții oferit de familia maestrului Gelu Stan i-a revenit Robertei
Buzurin, din Romanați, Olt, în timp ce Premiul Radio Timișoara a ajuns la
Vlad Văcaru, reprezentant al Banatului.
Evenimentul artistic a fost susținut financiar de Consiliul Județean Timiș și
a fost transmis în direct atât de Asociația Culturală Pro Datina, cât și de
Radio Timișoara.
”Este un omagiu pe care, din tot sufletul, îl aducem maestrului Gelu Stan,
omul, profesionistul, dascălul de la care cu toții am învățat atât de mult.
Este de asemenea o mândrie că putem duce mai departe moștenirea
folclorică tradițională lăsată nouă de Gelu Stan, după decenii întregi de
muncă și cercetare muzicologică”, a declarat Liliana Laichici, managerul
Centrului de Cultură și Artă al Consiliului Județean Timiș, organizator al
evenimentului.
Dr. Daniela Băcilă

Festivalul - Concurs „Gelu Stan”, ediția a II-a în imagini

Larisa Bozbici și Elise Stan
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Alin Fodorca, Bistrița Năsăud

Andreea Maria Dinu, Olt
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Diana Topan, Maramureșul Istoric

Ingrid Boengiu, Gorj
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Grădina de vară a Filarmonicii ”Banatul” din Timișoara

Felicia Stoian
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Orchestra Ansamblului Profesionist Banatul

Bianca Botișan, Maramureșul Istoric
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Diana Ioana Delia Magherușan, Bistrița Năsăud

Damian Spinei, Basarabia
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Roberta Buzurin, Olt

Lorena Ene, Gorj
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Dorin Adrian Rus, Bistrița- Năsăud

Larisa Bozbici, Bistrița- Năsăud
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Liliana Laichici

Antonela Ferche Buțiu
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Liviu Buțiu

Petrică Mâțu Stoian
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Mihaela Petrovici

Stana Stepanescu
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Dumitru Teleagă
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In memoriam MARIUS BACRIU (1968 - 2020)

Lemnul seamănă cu omul: îi este sufletul cald și n-are viață lungă. Marius
Bacriu intuise bine similitudinea asta. Și mai știa că-n fiecare piatră
sălășluiește o sculptură, și că e treaba artistului să-i dea suflare. Și-a
asumat acest deziderat și s-a dăruit artei până în ultima clipă. Atelierul
i-a servit drept altar, iar dalta potir i-a fost. Din lemn și piatră și-a extras
puterea. Cu migală, talent și încredere nețărmurită în harul său le-a dat
formă, viață și noimă.
Mult prea devreme s-a stins Marius Bacriu. Sculptorul Marius Bacriu (1968
– 2020). Și e aproape nefiresc să vorbim despre el la trecut. Suntem nevoiți
să o facem, însă, și considerăm aceste rânduri o altă oportunitate de a-i
păstra vie memoria.
S-a născut la Sibiu în 1968, unde a făcut școala generală și mai apoi liceul.
A absolvit Facultatea de Arte Plasice din Timișoara în 2004, a obținut un
masterat și, ulterior, doctoratul în sculptură.
A avut numeroase expoziții naționale și internaționale, a fost recompensat
cu premii importante și s-a bucurat de recunoașterea colegilor de breaslă.
Începând din anul 2015 a fost angajat al Centrului de Cultură și Artă al
Județului Timiș, Serviciul Cultură Tradițională, iar din 2016 a fost profesor
de sculptură la Școala de Arte din Timișoara.
51

“Pentru noi a fost Marius, colegul și prietenul cu care străbăteam județul
Timiș în căutarea comorilor la Festivalul – concurs Lada cu zestre, dar și
profesorul care își pregătea cu mare grijă expozițiile la Școala de Arte.”
Foștii săi colegi și cursanți de la Școala de Arte i-au dedicat ediția din
acest an a Taberei de Creație de la Făget ”Aripi de artist”. In Memoriam
Marius Bacriu (1968 - 2020) este genericul evenimentului prin care aceștia
omagiază amintirea artistului, dar și opera sa.
Tabăra, care a avut loc în luna septembrie, a reunit cursanți de la clasele de
pictură – artă decorativă, pictură – grafică, sculptură și meșteșugari. Alături
de ei, la Făget au fost prezenți și dascăli, foști colegi ai lui Marius Bacriu de
la Școala de Arte: profesorii Lucia Kolla Stoica, Liliana Georgiades, Nicolae
Popovici și Remus Irimescu.

Lucrări din opera sculptorului Marius Bacriu
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Lucrarea sculptorului Marius Bacriu din atelier

Toate lucrările create au fost inspirate din motivele artistice distincte ale operei
lui Bacriu. Segmentul de sculptură al taberei s-a axat pe finalizarea lucrărilor
începute de către Profesorul plecat înspre alte lumi, dar și pe realizarea unor
lucrări originale, de mai mici dimensiuni.
Dascălii de la cursul de Cine-Foto, Constantin Huțanu și Cosmin Danciu, au
documentat și au filmat tot ce s-a petrecut la această a patra ediție a Taberei
de Creație. E și aceasta o formă de iubire. De apreciere. De infinit respect pe
care întregul colectiv al CCAJT i-l va purta veșnic sculptorului preferat.

Tabăra de Creație de la Făget, 2019
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Multora le-a dat aripi Maestrul. I-au trecut prin mâini și prin atelierul de
la Școala de Arte oameni obișnuiți care nici n-ar fi visat ca vreodată să
aibă curajul și șansa de a-și pune talentul în practică. Marius Bacriu avea
și harul acesta: te lua de mână, îți insufla încredere în propriile forțe și apoi
te conducea, cu răbdare și migală, pe căile – defel ușoare uneori – ale
creației.
Întâmplarea(sau nu) face să îl cunosc bine pe ultimul absolvent al lui
Marius. Marius și el. Marius Dan Pascariu, mai exact. Este inginer, specialist
autorizat MCC în restaurări de clădiri istorice. L-am rugat să fie parte a
acestui articol-omagiu, iar ale sale rânduri m-au emoționat profund. Vi le
las aici exact în forma în care au fost scrise.
„Un om extraordinar. Un prieten adevărat. Un artist desăvârșit. Din păcate,
l-am cunoscut târziu. Voiam și am fi putut face multe lucruri frumoase
împreună. Eu eram fascinat de poveștile lui despre artă, el era încântat de
poveștile mele despre restaurări. M-a lăsat să creez liber, fără să intervină,
corectându-mi doar tehnica, precum un adevărat profesor. Întâlnirile cu
el erau o plăcere și îmi lipsesc mai mult decât îți pot spune în cuvinte. Ne
propuseserăm să organizăm o tabără de sculptură cu toți absolvenții lui.
Din păcate, era deja târziu… Prea târziu.”
E o adevărată binecuvântare felul în care cei plecați, mult-iubiți, rămân cu
noi. În noi. Și astfel nu mor. Ne îmbogățesc în continuare. Ne sunt inspirație
și putere.
Sculptorul Marius Bacriu și-a alcătuit o geometrie proprie și a cucerit,
aducând pe teritoriul artei, materie neînsuflețită căreia i-a dat viață cu
mâinile lui. ”În debutul carierei mele artistice apreciam cel mai mult lucrul
în lemn, de preferinţă lemnul de nuc, material deosebit prin eleganţă şi
densitate, având o trăinicie aparte. Ca teme, sunt fascinat de zbor, de lumină,
de transparenţa pe care doresc să o aduc în lemn sau piatră. Simbolurile
mele predilecte sunt coloana, poarta, Icar. În sculptură, ca de altfel în toate
artele, există o legătură între material şi imaterial, legătură pe care încerc să
o regăsesc. Este vorba despre corespondenţa dintre ceea ce se vede şi ceea
ce nu se vede.” (Marius Bacriu)
De corespondențele acestea nevăzute a fost preocupat mereu Bacriu. De
aceea, poate, a ales să le mijlocească prin cea mai sigură cale de ajunge
la inimile noastre: inima lui, simțirile lui, bucuriile și angoasele, năzuințele
și visurile-i ruinate. În toate acestea ne regăsim și cu toatele se regăsesc
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în fiecare dintre sculpturile pe care le-a născut. Un întreg univers a lăsat în
urmă-i Marius Bacriu, iar arta i-a fost taină și credință.
Între Cer și Pământ, acolo îi vom regăsi mereu pe marii artiști. Și pe oamenii
iubiți, de asemenea. Fiindcă ne este întotdeauna greu să estimăm cât anume
din ei a plecat și cât a rămas cu noi, în fiecare dintre noi și, mai ales, cât din ei
au încastrat pe vecie în opera pe care ne-au lăsat-o cadou neprețuit.
Toți oamenii duc prin viața aceasta și în cea de după cel puțin un dar și o
cruce. Marius Bacriu le-a-ntrupat într-un singur cuvânt, mai puternic decât
moartea: ARTĂ.
Tania Stavilă-Țunaș

Zborul frânt al unui Icar al sculpturii – Marius Bacriu
Sărind peste frazele de conjunctură, trebuie să mărturisesc, de la început,
că întotdeauna l-am privit cu admiraţie pe sculptorul Marius Bacriu,
bunul nostru prieten, cel plecat nedrept de devreme dintre noi, în luna
august. Nu era un turbion gen Ştefan Călărăşanu, un alt mare sculptor
cu destin tragic, dar îndeplinea perfect principalele condiţii necesare
unui sculptor adevărat: să ai braţe puternice, şi să fii un visător. Admiraţia
mea s-a consolidat în timp, pentru că, în câteva tabere successive, i-am
fost în imediata apropiere. Am avut la îndemână curiozitatea şi insistenţa
jurnalistului, sensibilitatea poetului şi evaluările „la rece” ale criticului de
artă. După fiecare tabără, la ora bilanţului, personalitatea sa proteică
inunda pagina la care lucram; îmi dădeam seama că sunt în preajma unui
mare artist, de talie naţională, dar trebuia să mă străduiesc să rămân în
zona de echilibru, pentru că, nu-i aşa, subiectul principal era tabăra…
O singură data am ieşit din rând, la un vernisaj în Lugoj, oraşul său adoptiv,
în care era preşedintele filialei Uniunii Artiştilor Plastici. Deşi eram „în
prezidiu”, alături de trei personalităţi importante ale artelor plastice –
celebrul sculptor Ingo Glass, profesorul şi criticul Ioan Iovan şi venerabilul
critic de artă János Szekernyés, fostul preşedinte al UAP Timişoara, şi ar
fi trebuit să fiu mai reţinut, entuziasmul meu a debordat şi am dat glas
admiraţiei pentru opera lui Marius Bacriu, evaluându-l atunci ca fiind
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cel mai important sculptor în viaţă din vestul ţării. Am argumentat cu
diversitatea lucrărilor – lemn, piatră, bronz –, cu monumentalitatea multora
dintre ele, cu viziunea sa tridimensională excepţională şi cu bogăţia de
lucrări valoroase pentru un sculptor încă tânăr – era abia la mijlocul vieţii
sale artistice.
Lucian Blaga spunea că cine crede-n zbor e stăpân peste zare. Iar Marius
credea, dovadă răspunsul său memorabil la o întrebare complexă despre
credinţele sale artistice: „Sunt fascinat de zbor, de lumină, de transparența
pe care încerc să o transpun în lemn și piatră”. Şi mai adăuga: „Simbolurile
mele preferate sunt coloana, poarta și Icar. În sculptură ca, de fapt, în toate
artele, există o relație între material și imaterial, pe care încerc să-l reprezint.
Este corespondența dintre ceea ce se poate și ceea ce nu se vede”.
Da, Marius Bacriu a fost stăpân peste zare. Acesta a fost secretul lui, deşi
era mascat discret de modestia sa proverbială, el fiind adeptul faptei, nu al
vorbei sau al proiectelor eşuate. Ca un veritabil Icar, s-a avântat sus, tot mai
sus, într-o carieră artistică pe care de-abia acum începem să i-o evaluăm
cu atenţie. S-a risipit cu frenezie, a ars pentru arta lui, iar rezultatul este un
şir de lucrări care ar merita un catalog cuprinzător şi un muzeu memorial,
pentru că acest irepetabil artist a dăruit posterităţii o operă remarcabilă.
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Un critic cu autoritate, profesorul şi criticul de artă Ioan Iovan, în cartea sa
„Arta ca existenţă”, scria despre artist: „În lucrările sale, face ca sculptura
să se comporte oarecum asemănător graficii în structuri frontale, afirmând
verticalități de dantelărie în lemn, forme de aproximare geometrică
urmând modelul naturii. Par pavaje verticale de aer, drumuri pietruite cu
goluri al căror lemn patinat și colorat, învechit, prezintă o ambiguitate,
evocând, în egală măsură, posibilitatea ușii sau a firidei, a ferestrei sau
a nișei. Acestea, ritmate succesiv în registre suprapuse, la rândul lor, sunt
ordonate în intersectări, în șir vertical sau arcuit ca un fel de faguri angajați,
prin forma generală, în a sugera stâlpul solar, bolta, crucea latină, diada,
zborul, cuibul, turnul de veghe”.
Ca un corolar al carierei sale artistice, putem aminti munca sa de îndrumare
în lumea sculpturii a unor învăţăcei la Şcola de Arte din Timişoara. Cu un
doctorat, cu un atestat oficial pentru restaurări în piatră, cu talentul său,
cei care îi erau în preajmă aveau de la cine să-şi însuşească o tehnică
ireproşabilă, ba, mai mult, începeau să gândească la fel ca el, să aibă
curaj şi viziuni îndrăzneţe, să devină artişti cu credinţă şi avânturi.
Marius Bacriu a înţeles sensul vieţii. A lucrat cu frenezie, a preţuit fiecare
clipă, de parcă ar fi intuit că e-n criză de timp. A ars pentru binele universal,
a făcut parte dintre cei hăruiţi de soartă, despre care Camil Petrescu zicea
că sunt cei care au sensul semnificaţiilor şi al esenţialităţii. Iată de ce noi,
cei ce trăim posteritatea sa, rămânem în prezentul său nesfârşit. Privilegiul
marilor artişti...
Ilie Chelariu

Festivalul Fanfarelor, ediția 2020, a înfruntat pandemia
Într-un alt mod decât cel cu care am fost obișnuiți, adaptat condițiilor
speciale ale acestei perioade, dar la fel de captivant și plin de farmec,
Festivalul Fanfarelor a înfruntat pandemia, distanțarea socială și măsurile
restrictive impuse de autorități.
După-masa zilei de 13 septembrie a acestui an a fost momentul în care
atmosfera tradițională a Banatului de altădată a fost recreată muzical, în
spațiul generos al Muzeului Satului din Timișoara. Cea de-a XXXII-a ediție
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a Festivalului a adus la Timișoara 5 fanfare din zona de vest a țării. Au
urcat pe scenă ProAmicitia, Fanfara din Mercina, Fanfara din Giroc, Banater
Musikanten și Seven`s TM Show Band. Instrumentiștii au interpretat, cu
aplomb și măiestrie, spre încântarea spectatorilor, teme și stiluri diverse,
de la muzică tradițională românească sau folclor german și sârbesc, până
la marșuri bavareze, jazz sau vals.
Nu doar muzica, instrumentiștii și pasiunea lor pentru obiceiuri străvechi
au impresionat, ci și poveștile și istoria din spatele fiecărei fanfare în parte.
Fanfara Mercina, din satul Mercina, comuna Vărădia, județul Caraș-Severin,
cunoscută și sub numele de Doinitorii Carașului, a fost înființată în urmă cu
128 de ani. Are acum în componență 11 instrumentiști, coordonați de Gelu
Coacă, iar repertoriul fanfarei cuprinde brâuri, doine, hore și marșuri.
Fanfara Giroc are o istorie deosebită, probabil unică în țară. Înființată
în 1928, a fost preluată, doi ani mai târziu, de străbunicul celui care o
coordonează acum. Timp de 9 decenii, fanfara din Giroc a fost condusă
de familia Pascotă – străbunicul, bunicul, tatăl și fiul Ionel Pascotă. În
prezent, fanfara este dirijată de Ilie Obeșterescu și are în componență 15
instrumentiști.
Fanfara Pro Amicitia a luat ființă în anul 2003, pe structura fostei fanfare a
Garnizoanei Militare din Timișoara. Grupul este compus din 10 instrumentiști,
coordonați de Dan Didovici, iar solistul fanfarei este Dana Varadi.
Fanfara Banaten Musikanter a fost înființată în 2017 și are în componență
11 instrumentiști, coordonați de Iosif Dorel Antal. El și Emil Zău sunt și soliști
vocali. Fanfara are în repertoriu muzică germană, muzică ușoară, dar și
folclor românesc, sârbesc și maghiar.
Invitații speciali ai festivalului au fost instrumentiștii de la Seven`s TM Show
Band. Formația a luat ființă în anul 2016 și este compusă din 7 instrumentiști,
toți muzicieni de calibru ai scene lirice și simfonice timișorene. Fanfara este
coordonată de pianistul Aurel Dragalina.
Un moment special al evenimentului din 13 septembrie l-au reprezentat
clipele de tăcere și reculegere păstrate de zecile de spectatori și muzicieni
în memoria scuptorului Marius Bacriu, care ani de zile și-a împletit destinul
cu Școala de Artă și Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș.
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Pe lângă spectatorii prezenți la Muzeul Satului, Festivalul Fanafarelor a fost
urmărit și în direct în mediul online. Zeci de mii de persoane au vizualizat
transmisiunea live făcută pe pagina de facebook a Asociației ProDatina.
Prof. Remus Vălungan

Festivalul Fanfarelor, ediția 2020 în imagini

Muzeul Satului Bănățean

Fanfara Banaten Musikanter
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Fanfara din Giroc

Fanfara din Mercina

Fanfara ProAmicitia
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Seven`s TM Show Band

Școala de Artă din Timișoara – împlinirea unei pasiuni
„Școala este fabrica umanității,” a spus Comenius, și nu pot decât să fiu
de acord cu el. Școala modelează destine, Școala desăvârșește pasiuni,
Școala deschide uși pe care le-ai fi crezut zăvorâte definitiv.
Pentru că nu e o simplă instituție de învățământ, Școala de Artă din
Timișoara întrunește toate aceste calități. Școala de Artă este locul în care
oamenii descoperă despre ei înșiși o multitudine de așa zis „secrete”, pe
care cel mai probabil nu le-ar fi scos niciodată la iveală.
Și nu sunt simple vorbe, ele pot fi probate prin fapte concrete – de la
diversitatea de oferte educaționale, până la foști sau actuali cursanți,
pentru care anii de studiu de aici au adus împlinire personală și profesională.
În ciuda unui an tumultuos, în care cu toții am fost nevoiți să ne adaptăm
unor tipare noi și să ne reconstruim viața după scenarii necunoscute
până acum, Școala de Artă a rămas o constantă sigură pentru profesori și
cursanți depotrivă.
Încercările ne fac mai puternici, mai uniți și mai determinați să mergem
înainte, să ne continuăm drumul pe care l-am ales – acest lucru s-a
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demonstrat din plin în acest an la Școala de Artă. De la distanță sau, arareori,
față în față, cursurile au continuat, dascălii și-au îndrumat și motivat elevii,
iar aceștia din urmă au arătat că pot depăși orice impediment apărut în
viața lor, pentru că talentul, pasiunea, căldura și prietenia regăsite aici pot
înfrunta orice.
Cum a fost așadar 2020 pentru Școala de Artă? În primul rând, a fost un an
provocator. A fost apoi atipic, și, nu în ultimul rând, 2020 a fost un an în care
speranța, optimismul și bunătatea s-au dovedit un coktail perfect pentru a
contracara o pandemie răspândită pe întreg globul pământesc.
La Școala de Artă, cursanții au regăsit specializări diverse, cu profesori
dedicați și determinați. Canto muzică populară, canto muzică ușoară, canto
muzică clasică, vioară, pian, acordeon, saxofon, orgă electronică, chitară,
muzică religioasă, maestru sunet, pictură, sculptură, design vestimentar,
cine-foto, dans modern, olărit meșteșugăresc sau instructori de dansuri
populare sunt cele 19 specializări ale Școlii. Cursurile cu predare colectivă,
individuală sau care beneficiază de corepetitor au fost susținute de 25
de dascăli. Zeci de cursanți au dobândit astfel deprinderi noi, sau și-au
îmbunătățit calități neșlefuite până acum.
Par cifre seci, dar dincolo de ele se ascunde o realitate necosmetizată:
Școala de Artă își împlinește adevărata menire a unei instituții care pune
arta și cultura mai presus de orice.
În ciuda faptului că toate măsurile de prevenire a răspândirii infectării cu
covid 19 au fost unele restrictive, Școala a reușit să organizeze în acest
an 3 evenimente importante – la toate participanții au păstrat o distanță
regulamentară și au purtat masca de protecție.
„Apoteoza frumuseții veșnice” este numele expoziției organizate în 8 iulie,
în Curtea Franciscană a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
Incursiunea în lumea artei a fost posibilă cu ajutorul cursanților de la
clasele de pictură, artă decorativă, pictură pentru copii și grafică, sculptură/
meșteșugari, design vestimentar și cine-foto. Atmosfera evenimentului a
fost animată muzical de cursanți de la clasele de canto muzică ușoară,
vioară și pian.
La o zi distanță de vernisaj, Curtea Franciscană a găzduit, în 9 iulie, al doilea
eveniment pe care Școala de Artă a reușit să îl creeze în acest an dominat
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de restricții. Absolvenții claselor de canto muzică populară, acordeon și
instrumente de suflat au fost protagoniștii spectacolului „Cântecul pe
toți ne-adună”, la care au participat, cu o piesă folclorică, și câștigătorii
concursului online „Cânt cu drag la tot Banatul”.
Școala de Artă a fost marcată în acest an și de decesul unuia dintre cei mai
iubiți și apreciați profesori – artistul Marius Bacriu. Dispariția sculptorului
a îndurerat colegi, cursanți, artiști deopotrivă. Ca un ultim gest de
recunoaștere a talentului său, tradiționala tabără de creație de la Făget
i-a fost dedicată. Între 8 și 13 septembrie, 13 cursanți de la Școala de Artă,
alături de 3 profesori de pictură, sculptură și meșteșugari au participat
la ediția din acest an a Taberei de Creație „Aripi de artist” (In Memoriam
Marius Bacriu 1968 – 2020). Tabăra a completat lumea artei românești cu
noi lucrări: au fost finalizate 2 sculpturi începute de Marius Bacriu, „Dialog”
și „Moștenire”, iar o a treia lucrare, „Aripi”, a fost realizată în totalitate de
sculptorii din tabără și i-a fost dedicată artistului.
Așa cum spunea Victor Hugo, „arta e o imensă deschidere spre tot ceea ce
este posibil”. Și asta demonstrează Școala de Artă în fiecare zi, în fiecare
an: profesorii și cursanții găsesc mereu calea prin care să fie împreună,
pentru a descoperi și cultiva ceea ce e mai bun în fiecare dintre noi.
Aproape de finalul acestui an atât de greu, de diferit și de plin de provocări,
nu putem decât să sperăm că 2021 va fi mai blând și mai bun. Oricum va
arată însă, noi știm că Școala de Artă își va continua misiunea. Să nu uităm,
„scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre” – Sydney J. Harris
Andrada Velciov
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Expoziția „Apoteoza frumuseții veșnice”
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Spectacolul ”Cântecul pe toți ne-adună”
Spectacolul „Cântecul pe toți ne-adună”
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Tabăra de Creație „Aripi de artist”
(In Memoriam Marius Bacriu 1968 – 2020)

Camelia Bihorac
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Dan Jula - ”Golul care unește”
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”Aripi”
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”Moștenire”
70

70

”Dialog”
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Concursuri online organizate de Centrul de Cultură și Artă al
Județului Timiș
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș a organizat, în perioada
martie – iunie 2020, două competiții online dedicate iubitorilor de folclor
bănățean: concursul de interpretare vocală ”Din Banat la noi acasă” și
concursul de interpertare instrumentală ”Cânt cu drag la tot Banatul”.
Într-o perioadă în care distanțarea socială a fost un mod de viață, peste
80 de tineri, cu vârste cuprinse între 9 și 25 de ani, s-au înscris la aceste
concursuri – tineri talentați, pasionați de tradiții, de folclor și de muzica
populară de calitate.
Concursul online de interpretare vocală ”Din Banat la noi acasă” a fost un
altfel de concurs, în altfel de vremuri decât cele cunoscute până acum. În
ciuda izolării și a distanțării fizice impuse de măsurile sanitare de protecție
împotriva răspândiirii cazurilor de infectare cu coronavirus, mediul online
a reușit să îi apropie pe oameni. Juriul, alcătuit din prof. Liliana Laichici,
manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, prof. Adrian
Scorobete, director general adjunct, Sebastian Roșca, dirijorul orchestrei
Ansamblului Profesionist Banatul, prof. Iosif Kalmar, șef Serviciu Școala de
Arte și prof. Remus Vălungan, șef Birou Comunicare și Cultură Tradițională,
a avut sarcina dificilă de a alege cele mai bune voci de la noi de ”acasă”.
La categoria de vârstă 9 – 14 ani câștigătorii au fost:
Premiul I – ROXANA GOIA
Premiul II – BIANCA OPARIUC
Premiul III – DAVID CRIȘAN
La categoria de vârstă 15 – 25 ani câștigătorii au fost:
Premiul I – ALIN DIDRAGA
Premiul II – IOANA CONTA
Premiul III – CLAUDIU POPA SIMINIC
Recompensa pentru câștigătorii locului I de la cele două categorii de
vârstă a constat în oportunitatea de a înregistra o piesă împreună cu
Orchestra Ansamblului Profesionist Banatul. Cei 2 tineri soliști vocali au
primit și invitația de a participa la un spectacol al Ansamblului Profesionist
Banatul.
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Interpreții care au obținut premiile II și III de la ambele categorii de vârstă
a fost invitați și ei să ia parte la un spectacol al Ansamblului Profesionist
Banatul.
Toți ceilalți tineri care s-au înscris la acest concurs online au primit diplome
de participare din partea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Roxana Goia, câștigătoarea Concursului online ”Din Banat la noi acasă”

Ansamblul Profesionist Banatul și Alin Didraga la Festivalul Național de Folclor
”Tradiții la români”, 2020
73

O altă competiție online, ”Cânt cu drag la tot Banatul”, dedicată tinerilor
instrumentiști care dezvoltă și transmit folclorul muzical din zona Banatului,
a avut loc în perioada mai – iunie 2020.
În Banat ”s-a cântat întotdeauna cu drag și s-a cântat frumos”, spunea
Tiberiu Brediceanu, un obicei păstrat și astăzi. Tineri cu vârste cuprinse
între 9 – 25 de ani au cântat frumos și cu drag, chiar într-o perioadă în care
pandemia de covid 19 a afectat din plin arta și cultura.
Juriul a fost format din prof. Adrian Scorobete, director general adjunct al
Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, Sebastian Roșca, dirijorul
orchestrei Ansamblului Profesionist Banatul, prof. Iosif Kalmar, șef Serviciu
Școala de Arte, și prof. Remus Vălungan, șef Birou Comunicare și Cultură
Tradițională.
Câștigătorii competiției online ”Cânt cu drag la tot Banatul” au fost:
Categoria 9 – 14 ani:
Premiul I – LUCIAN EDUARD BULCIU - saxofon
Premiul II – DANIEL BABESCU - acordeon
Premiul III – ALEXANDRU DAVID ZSELNYAN - acordeon
Premiul III – ADELIN PETRIȘOR POPA - taragot
Categoria 15 – 19 ani:
Premiul I – DARIUS DAVID - saxofon
Premiul II – ADELIN BORIS IOVANOVICI - acordeon
Premiul III – DANIEL TRIFOI - saxofon
Premiul III – DARIO GALEA - saxofon

Bulciu Lucian Eduard, câștigător al Concursului online ”Cânt cu drag la tot Banatul”
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Câștigătorii Premiului I au primit din partea organizatorilor promisiunea
că, atunci când condițiile sanitare o vor permite, vor înregistra o piesă
într-un studio profesionist alături de Orchestra Ansamblului Profesionist
Banatul.
Tinerii instrumentiști care au obținut locurile 2 și 3 vor fi invitați la un
spectacol al Școlii de Arte din Timișoara.
Interesul tinerilor pentru aceste concursuri online reprezintă în fapt un
mesaj de speranță și de unitate – nicio provocare nu este prea mare atunci
când la mijloc sunt pasiune, talent și grijă pentru patrimoniul nostru
cultural.
Daniel Scorobete
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Tradiții
și
obiceiuri
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Sânandrei (Sântandrei)
						
În tradiţia românească, sărbătorile şi obiceiurile de la sfârşitul lunii
noiembrie şi începutul lunii decembrie corespund, ca dată calendaristică,
Dionisiacelor Câmpeneşti ale tracilor şi Saturnaliilor romanilor. Părinţii
Bisericii creştine au fixat în această perioadă data de celebrare a
Apostolului Andrei, care a propovăduit credinţa în Isus Christos la Dunăre şi
Marea Neagră, în primele decenii ale mileniului întâi al erei creştine. Această
sărbătoare creştină s-a impus în conştiinţa credincioşilor împreună cu
unele dintre atribuţiile zeului uzurpat (Noaptea Strigoilor, Anul nou dacic),
realitate confirmată de obiceiurile, actele rituale şi practicile magice din
noaptea de 29/30 noiembrie.
În mitologia românească, Sântandrei sau Sânandrei reprezintă o divinitate
precreştină autohtonă, sărbătorită la 30 noiembrie sau 1 decembrie, căreia
i s-a suprapus prăznuirea Sfântului Apostol Andrei. Deşi numele zeităţii
geto-dacice s-a pierdut, tradiţia populară mai păstrează multe elemente
precreştine, evidenţiate de cercetători.
Ziua de sărbătorire, numită Sântul Andrei, Sântandrei, Sânandrei, Moş
Andrei, Andrei-de-iarnă, Indrea, Undrea, ţinea în vechime de ciclul înnoirii
anuale a timpului, înnoire marcată prin moartea şi renaşterea divinităţii,
substituită ritualic prin sacrificiu sacru, reflexe ale acestuia regăsindu-se
în obiceiul denumit Bocetul Andreiului, atestat la românii din Transnistria
(susţine Ion Ghinoiu).
Miturile, legendele şi credinţele populare create în jurul sfântului şi grefate
pe elemente păgâne relevă un portret inedit şi neobişnuit al acestui ucenic
al Mântuitorului, devenit patronul lupilor şi al strigoilor.
Se consemnează în izvoarele legendare că un înger numit Andrei a fost
vâslaşul lui Dumnezeu la începutul lumii. Într-un moment de neatenţie, i-a
scăpat vâsla din mână şi a căzut în apă. Îngerul a sărit s-o caute, în timp
ce Dumnezeu a luat puţin mâl de pe marginea bărcii şi a făcut pământul
din el, care, de atunci, se spune că stă pe spatele lui Andrei.
Unor practici magice şi unor acte divinatorii de prevedere a viitorului le sunt
considerate favorabile trei momente ale sărbătorii, adică: seara de ajun,
noaptea şi ziua de Sântandrei. Astfel, în seara de ajun a Sântandreiului nu
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se doarme, întrucât acesta este considerat stăpânul strigoilor care acum
poposesc în vatra satului şi comit acţiuni malefice: pocesc şi sug sângele
celor vii, leagă sau iau puterea bărbaţilor, răspândesc molime, fură mana
holdelor şi laptele vitelor, strică taurii, leagă puşca vânătorilor, se joacă
cu lupii şi urşii etc. Împotriva acestora, oamenii luau măsuri de protecţie:
închideau intrările casei, întorceau vasele cu gura în jos (ca de Sântoader),
ascundeau meliţele, aprindeau focuri şi produceau zgomote, ungeau cu
usturoi uşile, clanţele, coarnele vitelor şi uneltele de pe vatra focului, făceau
o cruce de usturoi, îl mâncau şi se ungeau cu mujdei din acest aliment cu
funcţie apotropaică.
Noaptea de Sânandrei, aflată într-o perioadă de cumpănă a anotimpurilor,
când se crede că graniţele dintre lumi se destramă, devenind penetrabile,
este o noapte de spaimă, în care strămoşii mitici pot pătrunde în lumea
satului sub formă de strigoi sau de animale totemice. Acest fapt determină
apariţia a două rituri, derulate concomitent, dar cu funcţii diferite şi în
spaţii distincte.
Primul rit are funcţie magică şi reprezintă o petrecere de amploare denumită
Păzitul usturoiului (păstrată în Moldova până la începutul secolului al XXlea), având următorul scenariu: tinerii satului (fete şi băieţi) se adunau în
cete de 10 – 12 persoane şi poposeau la o casă mare căreia îi ungeau, la
lumina zilei, uşile şi ferestrele cu usturoi. Fetele aduceau câteva căpăţâni
de usturoi, pe care le puneau într-o covată, pentru a fi păzite, la lumina unei
lumânări, de către o bătrână. Apoi tinerii începeau petrecerea, care ţinea
toată noaptea, cinstindu-se cu băutură şi mâncare, chiar dacă era Postul
Crăciunului. Dimineaţa ieşeau cu lăutarii în curtea casei, se prindeau în
horă şi un flăcău dansa covata cu usturoi la mijloc. Petrecerea se încheia
cu împărţirea usturoiului la toţi participanţii, care, întorcându-se la casele
lor, îl aşezau, ca obiect sfânt, la icoană, acesta fiind folosit în timpul anului
ca leac pentru vindecarea bolilor, pentru descântece şi farmece.
Concomitent, afară, în noapte, forţele malefice organizau un alt act ritualic,
ocult, denumit Noaptea Strigoilor. În credinţele tradiţionale se credea că
în această noapte Strigoii vii, proveniţi din copii născuţi cu coadă, adică
cu o vertebră în plus, din legături incestuoase sau din flori, (îndeosebi al
treilea copil), îşi părăsesc trupul în timpul somnului, ies pe horn sau pe
uşă, se rostogolesc de trei ori peste cap şi se întrupează în diferite vietăţi
(berbec, porc, câine, pisică, lup, broască, găină etc.), apoi, încălecând un
obiect (cozi de mătură, butoaie, meliţe), pleacă în locuri tainice (răspântii
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de drumuri, de hotare, movile, păduri şi poieni neumblate etc.), unde se
încaieră cu Strigoii morţi, adică cu spirite ale morţilor ieşite din cimitire.
Bătaia se face cu diferite unelte furate din gospodăriile oamenilor (coase,
ciomege, limbi de meliţă etc.) şi se prelungeşte până când unul iese
învingător, acesta devenindu-le conducător timp de un an. După aceasta,
se bocesc, îşi vindecă rănile, se reîntrupează în animale şi pornesc spre
locuinţele de unde au venit, pentru a ajunge înainte de primul cântat
al cocoşilor şi de ivirea zorilor. Duhurile morţilor se reîntorc în morminte,
iar sufletele strigoilor vii se reîncarnează în trupurile părăsite. Spaţiul se
purifică şi armonia, ordinea lumii se reinstalează, aşa cum acelaşi ritual
ocult se petrece şi în ajunul Sângeorzului, la Mânecătoare, în noaptea de
22 spre 23 aprilie.
Ziua de Sântandrei marchează o perioadă de cumpănă a anului, sfârşitul
toamnei şi începutul iernii, fiind numită şi Andrei-cap-de-iarnă, cum spune
şi legenda că el „coase” râul, adică îl face să îngheţe. Însuşi numele său, în
variante fonetice populare, adică Andrea, Indrea, Undrea, indică începutul
lunii decembrie. Iarna fiind anotimpul lupilor, Sântandrei a devenit patronul
lor, alături de Sf. Petru (Sânpetrul de Iarnă), iar ziua se mai numeşte şi Ziua
Lupului sau a Gădineţului Şchiop (deoarece şchiopăta). În această zi, el
împarte lupilor hrană. Lupul numit gădineţ, al cărui gât este rigid (ţeapăn)
până acum, devine mobil, îl poate îndoi şi astfel nici o pradă nu-i poate
scăpa. De aceea ziua lui se sărbătoreşte pentru a feri animalele domestice
(vite, oi, capre) şi oamenii de lupi. Împotriva lor se luau diverse măsuri de
apărare…
Dar ajunul şi ziua de Sântandrei sunt şi momente prielnice de transformare
a oamenilor în pricolici (priculici), fiinţe umane cu înfăţişare de lupi sau de
câini.
De asemenea, în această zi se practicau acte magice de aflare a ursitei şi
de preparare a unor alimente rituale. Fetele de măritat încercau să afle și
dacă se vor căsători, dar și care sunt calităţile sau defectele viitorului soţ. În
acest scop, fata făcea o turtiţă subţire (numită turtuca lui Andrei) din făină
de grâu, cu apă şi multă sare, pe care o cocea pe vatră sau pe plita sobei.
O mânca, apoi aştepta ca noaptea, în vis, să vadă flăcăul care îi va aduce
apă să-i astâmpere setea, întrucât acela urma să o ceară de nevastă. Alte
fete făceau previziuni matrimoniale după modul cum încolţea usturoiul
„semănat” într-un cocoloş de aluat. În alte părţi (Moldova centrală) se
prepara din făină şi mălai sau numai din mălai de porumb, ori din mei, o
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băutură fermentată numită coşavă sau bragă, care se punea în ulcele şi
se împărţea la vecini pentru ca vacile să aibă lapte mai mult şi mai bun.
Sărbătoarea se mai ţinea şi pentru ca iarna să fie blândă, iar oamenii să
fie ocrotiţi de boli (ciumă, ameţeli) şi primejdii (foc, înec, diavoli etc.).
Ziua de Sântandrei era favorabilă şi previziunilor meteorologice, sau
vrăjilor şi farmecelor. Se descântau acum armele de vânătoare pentru
a atrage vânatul. Se rupeau crenguţe de măr pentru fiecare membru al
familiei şi se puneau în ulcele cu apă, iar crenguţele celor care înfloreau
până la Anul Nou indicau că aceia vor avea noroc tot anul şi că anul va fi
roditor. De ziua lui Sântandrei se face dezlegare la peşte şi se pregătesc
mâncăruri gătite cu usturoi.
Sfântul Andrei are drept simbol crucea în formă de x („Crucea Sfântului
Andrei”). O altă emblemă a „primului chemat dintre apostoli” este peştele.
Este ocrotitorul Scoţiei, iar românii îl consideră părintele creştinismului pe
teritoriul daco-român.
Prof. dr. Ion Căliman
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Iarăși despre patriotismul limbii române
„Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba este stăpâna noastră”
(M. Eminescu)
Istoric de formație, respingând discursul demitizant al „școlii” Boia,
academicianul Ioan-Aurel Pop ne-a dăruit recent o carte pe care ar trebui
să o citim cu toții. Și să o recitim. Președintele Academiei Române face,
în Veghea asupra limbii române (Editura Litera, 2020), apologia limbii,
apărând cu cerbicie zestrea noastră de valori și trăgând un binevenit
semnal de alarmă. Fiindcă Limba, acceptând aluviunile ideomatice, ne
protejează memoria identitară; ea ne-a ținut laolaltă, ea e bogăția noastră;
trebuie, așadar, să o cinstim și să o iubim, veghind-o, alungând indiferența
lăbărțată nemilos, iresponsabil. Până la urmă, starea limbii exprimă
chiar starea națiunii. Și azi constatăm că ea e batjocorită. Și trebuie să
ne întoarcem, mereu, la Eminescu, reamintind că pentru marele poet și
gazetar limba era „măsurariul civilizației unui popor”. Sau, altfel spus, limba
este „cea mai importantă creație spirituală a poporului român”, cum scrie
ferm „veghetorul” Ioan-Aurel Pop, cerând să o ocrotim părintește, să nu o
nimicnicim. Da, vremurile sunt haotice, contextul pandemic încurajează,
prin școala on-line, tocmai „deșcolarizarea României”, cum scria un alt
istoric, ieșeanul Mircea Platon.
Supusă, în Babelul nostru postmodern, agresiunilor de tot soiul, limba,
„cartea de boierie a unui neam” (cum ne reamintea mustrător I.L. Caragiale),
ne cere să privim responsabil soarta ei (în impas, să recunoaștem). 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. Astfel 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
82

sărăcire şi „birjărire”, acompaniind explozia vulgarofilă. Degradarea vieţii
sociale, dezinhibarea limbajului odată cu erupţia libertară (întreţinând
iluzia permisivităţii) au încurajat acest atentat, impunând, pe vectorul
globish, o limbă corcit (aşa-zisa romgleză), împănată cu înjurături neoaşe.
Așa că ne întrebăm: o mai fi „dulce şi frumoasă” limba ce-o vorbim?
Cum lumea a încăput „în mâinile media” (alarmanta profeţie adeverinduse 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 sugera 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.
Cea mai bună 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 comunicaţionale,
impunând „tăvălugirea stilistică” (cf. Tatiana – Slama Cazacu). Fiindcă
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limba de lemn, ca „opium ideologic”, întreţine un gol ideatic. Hiperbolică,
repetitivă, îmbibată cu îndemnuri mobilizatoare, ruptă 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, înfloreau acel 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. Sinele fals, trecut printr-un proces terapeutic, trebuia 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 eclipsă: pedagogia media. Fiindcă media nu
educă publicul, ci îl flatează. Aşa cum, de altfel, îndeamnă unii analişti
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îngrijoraţi, invitând, repetat, la efortul de alfabetizare a criticii media,
impunând un control social responsabil, inclusiv asupra limbii ca tezaur
inestimabil. Educația rămâne, se știe, reazemul acestei ofensive și o
prioritate a politicilor publice.
Cum Andrei Marga a publicat un masiv volum dezbătând Educația
responsabilă (Editura Niculescu, 2019), îi semnalăm apariția și pentru
acest „concept director”, impunând o nouă viziune, respingând abordările
pripite, „pe bucăți” (acele bufeuri reformiste abandonate), pledând pentru o
„stabilizare durabilă” a educației, Reforma presupunând concepte, strategii,
măsuri. În fond, scria Andrei Marga, prezent recent în librării cu un alt titlu,
Viitorul Universității, pregătind „decolarea spre viitor”, și pe meleagurile
noastre ar trebui să bată „ceasul integrității și al profesionalismului”. Ce
ne facem însă cu „deșcolarizarea” în ofensivă, cu degradarea vizibilă, cu
toboganul pe care alunecăm cu voioșie, în disprețul evidențelor?
Adrian Dinu Rachieru
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Un poet „calumea”
în spectacolul scris al rostirii

Ilie Dragalina

În demersul de cultivare a limbii naţionale, limba locului, graiul specific
unui spaţiu geografic, habitudinal, socio-cultural (şi lingvistic), cum este cel
al Banatului, aduce culoare, expresivitate, prospeţime, inedit şi diversitate,
fiind, concomitent, un preţios depozitar de istorie, cultură şi spiritualitate
naţională, demonstrând funcţionalitatea limbii române ca sistem deschis
aspectelor zonale care compun vatra românească. Din acest punct de
vedere literatura în graiul divers al bănăţenilor este un fenomen recunoscut
ca atare de mai bine de 130 de ani şi, alături de portul popular, dansul
popular, melosul şi folclorul local, este perceput ca pecete a identităţii
mândre a bănăţenilor, care se respectă, fără a se bate cu „cărămida-n
piept”.
Unul dintre creatorii de versuri care nu uită rostirea moşilor şi strămoşilor
săi este Ilie Dragalina, om serios şi modest, originar din satul Cerna, judeţul
Timiş. Membru fondator al Cenaclului de literatură dialectală bănăţeană
„Marius Munteanu”, de pe lângă Casa de Cultură a municipiului Timişoara,
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coordonat cu competenţă de prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu,
nominalizat în câteva ediţii ale Concursului organizat de acest cenaclu şi
câştigător al concursului cu volumul de poezii în grai Chizu Iosîm, om dă
treabă (Editura Eurostampa, Timişoara, 2016), Ilie Dragalina se dovedeşte
a fi şi prin această a treia carte de autor (între timp, tot la editura amintită,
a mai tipărit şi volumul Chizu Iosîm şî iapa Ruica, în anul 2017) un autentic
poet dialectal, serios şi responsabil în menirea sa de inspirat creator de
versuri de o factură aparte.
Din capul locului subliniem originalitatea viziunii sale poetice, prin recursul
imaginar la istorie, prin capacitatea de inventare a unor întâmplări (cu
mare impact credibil) şi şozănii din lumea satului bănăţean, adesea iscate
din „conflictul” dintre vechi şi nou, dar mai ales prin matura stăpânire a
tehnicii versificaţiei şi prozodiei, calităţi care se completează fericit cu
o vizualizare cinetică, în mişcare, în concordanţă, dar şi în alternanţă, a
modurilor de expunere, a naraţiunii şi dialogului, adică o sincretică şi inedită
punere în scenă a spectacolului scris al rostirii. Spectacol în exprimarea
căruia un rol esenţial îl are lexicul multietnic, alternanţa timpurilor verbale
(trecut – prezent), dialogul frust şi lapidar, ce oferă dinamism naraţiunii
şi participare directă a emiţătorului şi receptorului la crearea şi redarea
întâmplării. Autorul este adesea factor implicat subiectiv în faptele
expuse, ca militar, civil, sau simplu om al satului. Prin acestea, Ilie Dragalina
încearcă şi reuşeşte să recredibilizeze un illo tempore imperial, desprins din
legendele, snoavele, poveştile sau amintirile bătrânilor combatanţi, dar şi
un teritoriu al prezentului contradictoriu şi neînţeles de omul simplu de la
sat. La acestea se adaugă şi câştigul calitativ al poeziei sale dialectale, mai
ales prin stăpânirea impecabilă a meşteşugului versificaţiei şi prozodiei,
fără a cădea în facilitate neconvingătoare, gratuită. În actul comunicării,
autorul este, concomitent, emiţător, personaj şi receptor – comentator al
mesajului, închipuind un melanj original de fapte, întâmplări şi şozănii
în spectacolul scris al rostirii, aşa încât creează convingerea că a înţeles
rostul unui text literar în constituirea unei cărţi, aşa cum se poate observa
şi din structura acestui volum cu care vine în lumina tiparului.
Prezenta carte cuprinde câteva poezii din volumele anterioare ale lui Ilie
Dragalina, dar şi texte inedite, structurate în câteva relevante capitole:
Cătănia la-mpăratu; Alce cătane, alce cătănii; D-ale şcolarilor; Ţăvilia-îi
măi calumea; Morţî cu ăi morţ, viii cu ăi vii, la care se adaugă un Glosar
reprezentativ, dar fără pretenţiile unor explicaţii riguros ştiinţifice.
În primul capitol, autorul este chizu (tizul) Iosâm Cărăgioni, din satul Cerna,
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„pă socanu lui Tomoni”, care se descoperă chiz cu Franz Iosif, împăratul
(kaiserul) imperiului Austro-Ungar, inventându-se astfel o realitate
imaginară în care sunt rostuite şi rostite „’tâmplări” cazone, poveşti, şozănii
din care se toarce ca dintr-un caer al amintirilor spectacolul rostirii. Relaţia
de „amiciţie” dintre cei doi este umanizată, adusă la firescul natural, nu
numai prin coincidenţa de nume descoperită de kaiser într-o „inşpecţie”,
dar şi printr-un liant specific băsnuirii – „iapa Ruica”, creându-se astfel o
relaţie umană de neconceput în realitate între lumi şi personaje atât de
diferite şi opuse ierarhic. Precum în basm, poveste sau baladă, animalul
are câteva însuşiri fabuloase (recunoaşte şi ascultă stăpânul, răspunde la
comenzile acestuia) şi impune regulile naturalului, omenescului între chizi,
aşa încât măritul împărat are un comportament prietenesc, ocrotitor: îl „ie
pră după cap” pe cea Iosâm, îl trimite în „urlap”, pricindu-i să se însoare în
„câşleji” (perioadă în care, în tradiţia românească, se fac multe căsătorii),
dar având, ca un bănăţean pofticios, „o rugare”:
„Numa’ măi am a rugare –
Iaca-ţ scriu aişi, pr-o foaie:
Când vini, adă-mi neşce plecuri
Dă plăşintă cu ludaie”. (Franţ Iosâm şî iapa Ruica), pretenţie gastronomică
creatoare de atmosferă şi dătătoare de râs tonifiant.

Odată încheiată această etapă de iniţiere, de maturizare, armata fiind
văzută în mediul rural ca o şcoală de instruire şi formare a tânărului
pentru viaţă, urmând „libărarea”, cea Iosâm (Ilie) se întoarce, în capitolele
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următoare ale cărţii, în sat, în gospodăria familiei şi lângă sătenii săi, de
unde va isca în scris alte şi alte „’tâmplări” şi şozănii, mai ales în capitolul
Ţăvilia-îi măi calumea. Satul are poveştile şi şozăniile lui, în sensul că
oamenii au apucături şi năravuri pe care autorul le sesizează: beţia, lenea,
nepriceperea, însă prezintă şi elemente ale bunei gospodăriri şi obiceiuri
de altădată: căluşariu, pluguşoriu, moara, piaţa... Localitatea de baştină
este reprezentată în diferite anotimpuri ale anului: iarna, toamna, vara, iar
versurile dovedesc talent în descrierea muncilor specifice micii gospodării
ţărăneşti (Grăgina, Prân bujiac), dar şi remarcabile enumerări ale legumelor
cultivate de bunul gospodar, priceput în gastronomia rurală. De evidenţiat
pentru încărcătura metaforică şi expresivitatea poetică deosebită este
strofa: „Fluturi albi să pun pră casă, / Viscoliţ d-a vândălacu, / Şeriu-i jios
d-un lat dă palmă, / Măi un pic şî-l sparji cu capu”, din poezia Iarnă la
Cerna.
Prin poezia sa în grai, Ilie Dragalina încearcă şi reuşeşte să recredibilizeze
creaţia „clasicilor” acestui fenomen, prin contribuţia sa dovedind că este
un poet dialectal autentic, cu simţul versificaţiei şi prozodiei, cu instinct
poetic apreciabil, arătând cu dibăcie şi pricepere că în arta scrisului atinge
miezul poeziei dialectale, fiind un poet matur, serios, „calumea”...
Ion Căliman
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CU FRANŢ IOSÂM ÎN PERSOANĂ
Să vă spun, ţuşe-vă taica,
O ‘tâmplare dă dămult.
Hei, d-atunşi, săracă lume,
Multă vreme o trecut.

S-o măi stâmpărat oţâră,
Nu s-o măi născocorit,
Numai iar o şerut lista
Şî să pusă pră şecit.

Şî io-am audzât poveasta
Dă la ăi bătrâni dân sat,
Dar şî ei s-or dus cu vremea Iacătă cum s-o ‘tâmplat:

Şe o fi vădzut, bagsamă,
Şecind grabnic pră tăbel,
Vădzu că măi est-un Iosâm,
Numit dân bocedz ca el.

Unii-or zâşe că-i minşiună,
Alţî, poace, nu or crege,
Dar în vremea ‘a d-atunşea
Şic-o fost Franţ Iosâm rege.

Scrie că ar sta la Cerna,
Pră socacu lu Tomoni,
Are casa lâng-o vână,
Pră Buceşci, prân Bălintoni.

Şî tot inşpectând moş Franţi
Tăritoriu-n lung şî-n lat,
O ajiuns şî pră la Deta
La Ghebiţcomisariat.

Îl cunoşcea multă lume:
Iosâm a’ lu Cărăgioni.
Om dă treabă, om dă vază,
Tare ţifrăş şî fălos;

Mintunaş o şerut lista
Cu cătanili-ăle noiŢara era năcăjâtă,
Sta să-nşeapă un război.

Lucrători dăn cale-afară,
Dar un pic cam minşinos,
Numa lumea-l bagă-n samă
Prăntru că minţa frumos.

În Balcani s-audza tunu,
Măşânghivere lătrau„Dă n-avem acuma grijă,
Tăt imperiu-ajiunjie prau.

Iacătă, d-aşi năince
Vă spun cu vorbili lui,
Cum o tăinuit Cea’ Iosâm
În Fortu Aradului,
La cătane la Husari,
Cu-ăl măi mare dăntr-ăi mari.

Hai să-nşepem răcrutarea,
Să lom fişiorii d-acasă!”
S-o restit la şăfi moş Franţi
Şî bătu cu pumnu-n masă.
Măi trasă un şluc dă cafă,
Pusă mâna pră căşiulă,
Ca să de cu ea-n pogele,
Ş-o măi tras un fum dăn lulă.
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CHIZU IOSÂM FRANŢ
Măi, tu, şic-o zâs Franţ Iosâm,
Ăsta-i chizu meu, bagsamă,
El îi Iosâm, io mi-s Iosâm,
Pr-amândoi aşa ne ceamă.

-Măi, fişior, haida cu mine!
Mă dusă girept în ştal.
Vedz tu irghelia noastră:
Ia alege-ţ iut un cal!

-Să aveţ grijă dă chizu
(Le măi spusă la ăi mari),
Când o fi la răcrutare
Mi-l aduşeţ la Husari.

Am ales o iapă sură,
Una, Ruica o cema.
Bine, dzâs-atunşi Maiuru:
-Dar să ai grijă dă ea,
Io ţ-o trec pră învintare
Până când ci-i libăra!

Ăsta-i vigan dă la pustă,
Şcie-ogodu cum să ţâne,
Şcie calu cum să creşce,
D-asta m-am ghingit io bine.
Şî aşa, ţuse-vă taica,
Cum s-or chilimit ăi mari,
La Arad m-or pus şcempila:
“Răgămentu dă Husari!”
Am ajiuns la cătănime,
Ne-or pus în rând doi cu doi,
Potriviţ după-nălţâme
Şî cufăru lângă noi.
Iaca vine comândantu
Înfoiat ca un ciurconi:
-Actung! Să iasă în faţă
Ăl dă-i Iosâm Cărăgioni!
-Hăptac! Iaca mi-s aişea!
Şî făcui doi paş năince.
Am prins iuce izârţâţu...
Vedz, ş-acuma-l măi ţân mince.

Ş-am avut pogană grijă,
I-am dat şe măi bun găsam:
Zob ales, fân dă luţărnă,
Ţucăr coţche - tot şe-aveam.
Dar şciţ cumă-i lumea asta:
Vremea treşe, vremea vine Într-o dzî strâgă Măiuru:
-Iosâme, treşi pră la mine!
Na, mă duc la cănţălare,
Scosăi căpela dân cap,
-Iosâme, ţâne urcia,
Dă mâne eşci la urlap;
Iac-aişea ai ţâdula,
Vizurăpertu dă drum,
Nu ce cuştule nimica Ai urlap pân’ dă Creşiun!...

Că m-o înştruat moş Toma
A’ lu Ionică Poncioane,
Cum să faşi dacă ce strâgă
Un ofiţâri la cătane.
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CHIZU IOSÂM LA URLAP

94

Am ajiuns cu bine-n Cerna,
Dar în sat, să vedz belea,
Cum apucai pră socacuri,
Nime nu mă cunoşcea.

Şî-n voreţ, dar şî-n grăgină.
Am chicit gardu la vale,
Ăl dă scânduri ş-ăl dă spini,
Am chicit cuşca la iepuri
Şî iorsagu la găini.

Io-mbrăcat la patru aşe,
Cu minceu, mănuş pră mână,
Cu căpelă, cu cintură,
Şijme birgăr, ştrimfi dă lână.

Am pus lăcedz la cotarcă,
Pră d-asupr-am cârpit tabla
Şî am văruit în cuină
Unge stă moşu cu baba.

Când ajiung pră lângă casă,
Nu mă cunoşceau veşinii.
Când dau să mă bag pră poartă,
Iaca să mă rupă cânii!

Da-ntr-o sară, iaca dracu,
Bace-n poartă un jândari:
-Halo-halo-aişi stă Iosâm
Şe-i cătană la husari?

Ho, Grivei, ardă-ce focu!
Doar io ce-am crescut dă mic,
Dacă-ţi trag acuma-o şijmă,
Tot ce sparg şî ce zdrumic!

-Iacă-tă-mă aişi, cu taica!
Io eram baş prân voreţ,
Mă căzneam la o fireastră
Că să sparsă un ocheţ.

N-am avut puşca la mine,
Că n-o fost slobod s-o iau,
Dar când o sărit potaia
Mintunaş îl făşeam prau.

O pocnit ca bolovanu,
Ş-o dat în el o găină
Şî s-o dus ca plumbu-n cuină,
Baş în troaca cu fănină.

Tot i-am dat o şijmă-n falcă,
Dă s-o dus d-a berbeleacu
Până-n gardu lu moş Vandici,
Am ghingit că îl ia dracu.

Bine că n-o murit baba,
Poace n-o fost şeasu-al rău;
Ea cear plămăgea dă pită
Cu fănină şî comlău.

Nu m-o fost că-m faşe zgaibă
Ori mă muşică dă pişior,
Dar să nu-m rupă minceu,
C-atunşi musai îl omor!

Dă pogana trâcnitură
Pucea să capice şlog,
O găsam ţapănă-n troacă,
Ori picată jios polog.

În urlap toace-ar fi fost bune,
Mi-s acas dă vro stămână.
Am avut cam mult dă lucru

-Iosâme, ai o scrisoare
Dă la Rege, chizu teu,
Să ce duşi la unitace,

Muşică şî dă cu copita,
Parică are frăsăment,
I-o rupt falca lu covaşiu
Şî mâna la un sărgent.

Gimineaţa pră la şapce,
Iacăta-mă-n unitace,
Mintunaş veni Măiuru
Şî mă luă pră după space.

C-o vrut măiuru s-o puşche,
Numa io nu l-am lăsat.
Am dzâs “Las că vine chizu!...”
Vedz, d-asta ce-am şî cemat!...

Na, decerăm noi doi mâna.
-Iosâme, bine-ai vinit!
Iacă-i baş rându lu Ruica
Să o duşi la potcovit!

FRANŢ IOSÂM ŞÎ IAPA RUICA

Împăratu-i în controlă,
N-o sosât dî la hotel;
Ş-o pricit: nu pleşi nişiunge,
Pân’ nu givăneşci cu el!

Că acolo-i cam dă rău...
-Îu, domine, şe să fie?!
Iaca mă îmbrac dăloc,
Că doar n-o fi murit Ruica,
Ori o luat căzarma foc?!...
-Nu-i nişi una, nu-i nişi alta,
Scrie Caizăru şe-i bai:
Unitacea are treabă,
Îi la potcovit dă cai.
-Şinşi fişiori d-ăi laţ în space
Să munşesc d-o săptămână
S-o potcovească pră Ruica,
Dar nu pot nişicum s-o ţână.
Am plecat în sara aia
Cu coşia dă froşpan,
Pân-la gară-n Cimişoara
Şî d-acolo-n izămban.
Toată noapcea taca-taca,
Scuturat dă izămban,
Am topit tri sfârtăiuţuri
Şî o paclă dă duhan...

Mă băgai s-o scot pră Ruica,
Am legat-o cu-o curea
Dă ţâţâna dî la poartă
Şî m-am dat pră lângă ea.
Am scărpinat-o pră greabăn,
Am şiuşiulit-o pră coamă
Şî când am strâgat Auf Ruica!
M-o şî pus lăpugu-n palmă.
Mintunaş vini covaşiu,
Unu, Ion dân Petroman,
Cu verţaicuri: cleşce, cune,
Cu potcoave şî şiocan.
O-ncălţarăm iut pră Ruica,
Cât ai dzâşe ţocum-poc,
Am loat-o dă căpăstru
Ş-am băgat-o-n ştal la loc.
Când să ies dân ştal afară,
Iaca şine-m faşe sămn?
Împăratu - baş Franţ Iosâm Şăgea pră un clup dă lemn.
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Cu pucere dă la mine
Stai acas dă Sărbători,
Mă ghingesc, în vremea asta,
Cam dă căşleji să ce-nsori.
Poace vin şî io la nuntă,
Dă mă cemi şî-i vreme bună,
Dă nu, ne ‘tâlnim aişea,
Când ce-ntorşi prăstă o lună.
Numa măi am o rugare Iaca-ţ scriu aişi, pr-o foaie:
Când vini, adă-m neşce plecuri
Dă plăşintă cu ludaie!”
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Confluențe
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În Banat se cântă și se joacă armânește
În România, muzica aromână contemporană are o evoluţie şi o caracteristică
aparte. Aromânii au venit în grupuri mari în timpul colonizării Cadrilaterului
şi au rămas destul de compacţi, la început la sate, apoi în oraşe. Folclorul
cu care au venit a fost păstrat, îmbogăţit şi adaptat evoluţiei tehnogice
din domeniul muzicii.
În Banat, cei mai mulți aromâni s-au stabilit în Dudeștii Noi și în Timișoara.
Grupuri mai mici au mai fost în Săcălaz, Sânandrei, Variaș, Jimbolia, Lugoj,
Sânicolau Mare, Biled, Deta.
Exodul aromânilor din anii 70, mai ales spre Constanța și Pipera, atunci
când familiile s-au putut întregi, după mult timp, a lăsat Banatul fără mulți
din membrii acestei etnii.
Cei care au rămas, la scară mai mică, păstrează și continuă tradițiile,
precum și crezul acestui neam care trece miraculos prin veacuri, cu dârzenie
și credință.
Tradiţia de a cânta şi de a dansa este foarte veche la aromâni. A fost
păstrată până târziu, când au apărut instrumentele muzicale.
La aromâni dansul se caracterizează prin stil şi originalitate faţă de dansul
altor popoare cu care au conlocuit, dar şi faţă de cele româneşti. Aromânii
iubesc mult dansul, îl execută cu însufleţire şi măiestrie.
Dansul armânesc se desfăşoară în cerc deschis, „corlu” este condus, „tras”
de anumite persoane, în funcţie de eveniment. Capul horei, „Caplu” , este
înlocuit pe parcursul dansului de mai multe ori de persoane diferite. Cel
mai grandios moment este acela când hora(corlu) are trei „dipli”, trei cercuri
deschise, concentrice, când toţi participanţii intră în horă.
Din păcate, trăind mai ales la oraș, cercul deschis seamănă mai mult cu
un val șerpuind printre mesele restaurantului unde are loc. Uneori, la nunți,
la Dudeștii Noi și Sânandrei, când două neamuri mari își căsătoresc copiii,
se iese ,, tu padi”, pe câmp, și atunci se pot vedea cele trei cercuri în toată
splendoarea lor.
Dansul reprezintă simbolul înfrăţirii în momentul în care toţi membrii
comunităţii îşi dau mâna. Conducătorul realizează mişcări virtuoase,
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învârteli, răsuciri cu siguranţă şi măiestrie, şi îşi prezintă aptitudinile de
conducător. Coada – terminaţia horei, este activă, dinamică, realizează
mişcări de învârtire în mijlocul semicercului şi ultima persoană răsuceşte
„nâpârtica” - un şarpe făcut din mărgele mici, colorate viu.
Dansurile sunt multe şi variate, cu diversitate ritmică a paşilor, mişcări
distinse ale trupului. Participanţii se ţin de mână, cu mâinile lăsate în jos,
formând un cerc deschis de mari proporţii. Tradiţional, în fruntea jocului
se află bărbaţii în ordinea vârstei, apoi femeile şi fetele, tot după vârstă.
Ţinuta participanţilor este sobră, înşirarea în semicerc este perfectă, iar
cadenţa paşilor se desfăşoară cu regularitate. Nu sunt caracteristice
chiote şi strigături. Când sunt mulţi participanţi, hora are forma unui şarpe
încolăcit.
Jocurile bătrâneşti sunt lente, legănate şi pun în valoare frumuseţea
costumelor. Jocurile voiniceşti precum „ciamcu” și ,, pamporea” sunt vioaie,
se joacă de un grup restrâns de bărbaţi. Cel din capul horei execută mişcări
coregrafice originale. Fiecare dans pare un ritual.
Hora specifică femeilor şi fetelor, în care paşii şi mişcările corpului pun
în evidenţa costumul, iar ele flutură batiste albe ornate, este un dans în
care se îmbină candoarea şi eleganţa. Numeroase dansuri au participare
redusă, sunt interesante prin modul de desfăşurare şi mişcări coregrafice
variate.
Există două superstiţii legate de modul de a conduce hora: începutul horei
trebuie orientat întotdeauna spre exterior şi coada în interior, iar la nuntă
nu se joacă hlambura, „steagul”, de către miri.
Valorile autentice nu sunt afectate de fenomenul demodării. „Corlu
armânescu” este întâlnit la serbările câmpeneşti din satele locuite de
aromânii din Banat, la Timișoara, la miri acasă, în restaurante, în săli de
discotecă, la spectacole şi evenimente sociale. Valoarea unui fenomen se
regăseşte în perenitatea lui.
Pentru unii, corlu armânescu poate părea monoton, dar această perindare
a participanţilor la horă (cor) este o paradă a membrilor grupului în ritmul
muzicii. Se acceptă, astfel, ordinea ca un concept cosmic, etern. Aşezarea
în horă (cor) funcţionează după anumite criterii. La nuntă, „arada” (regula)
prevede ca socrul mare şi familia, nașul şi familia, socrii mici şi familia, mirii,
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fiecare pe rând, în ordinea importanţei lor în familie, să preia conducerea
horei (corlui). Se mai obişnuieşte ca fetele logodite, tinerele mirese, tinerele
fete şi băieţii, chiar şi copiii să fie invitaţi de persoane din familia lor să
preia conducerea horei (corlui), fiind susţinuţi de aceştia, care îi urmează
în cor. Este un veritabil simbol de exprimare a solidarităţii de familie, li se
acordă încredere şi susţinere pentru a fi în frunte.
Muzica este o manifestare vie a sensibilităţii, gândirii şi vieţii lor spirituale
neîntrerupte, milenare a acestui neam de oameni dârji, mândri, austeri,
vrednici şi liberi. Conştiinţa originii pindene a supravieţuit până în zilele
noastre.
Lirica populară armânească în genere, iar cea fârşerotească din Banat în
mod exclusiv, este dominată pe planul exprimării de structura cântecului.
Lipsa instrumentelor muzicale și ritualul foarte bogat la oficierea nunţilor
au impus cu necesitate cântece şi melodii diverse pentru joc şi hore.
Aromânii din Banat continuă să vorbească şi să cânte în limba lor, îşi
menţin propria identitate de fârşeroţi, grâmusteani, plisoți ... Multe melodii
ale cântecelor aromâne au fost salvate departe de Pind, caracteristicile
de bază s-au păstrat, chiar dacă au apărut schimbări de ritm şi influenţe
din folclorul locurilor în care trăiesc.
Folclorul muzical străvechi, singular, interesant a fost păstrat cu o îndârjire
demnă de toată admiraţia. Armânii răspândiţi în toată Peninsula
Balcanică, dar mai ales în România, îşi păstrează limba, muzica, obiceiurile,
trăsăturile fizice şi morale.
Civilizaţia, contactul cu popoarele în mijlocul cărora trăiesc, cu viaţa
şi cu problemele dezvoltării sociale i-au supus şi îi supun unor intense
transformări. Poezia populară armânească trăieşte o existenţă comună
cu muzica. Versul se cere cântat. Treptat, rostirea se transformă în cântec,
silabele se diferenţiază ca durată şi înălţime, linia melodică prinde viaţă.
Aromânii îşi cântă în grup, împreună, legile, tragedia. Cântecul armânesc
naşte acel sentiment de vag, de neîmplinire, de suspensie, o permanentă
undă de melancolie înăbuşită, duritatea de cremene a disonanţelor fără
rezolvări, sumara organizare modală, neprevăzutul accentelor ritmice şi
cadenţelor sunt reflexe ale conţinutului poetic al versurilor şi construcţiei
lor în muzică. Muzica armânească în forma ei originală nu e o muzică
instrumentală. Specific este modul de a se cânta în grup - fie omofonie
(tehnica în care o voce predomină, iar celelalte o acompaniază), eterofonie
100

(devierea vocilor mai multor cântăreţi care improvizează aceeaşi melodie),
sau polifonie(arta suprapunerii armonice a mai multor voci, fiecare
păstrându-şi în ansamblu individualitatea melodică).
Izolaţi între munţii şi văile lor, împrăştiaţi între diferite popoare, această
formă vocală de cântat în grup reprezintă un simbol al solidarităţii, al
autoapărării fiinţei etnice şi vieţii lor spirituale. Astfel se realizează o trăire
a vocii, o împletire a melodiilor în ansamblu, un ison pe diferite trepte,
şocuri de disonanţă, accente şi ritmuri complementare. Această simplitate
emoţionează mai puternic.
În Banat se cântă de obicei stând jos, „cântiţi di-n padi”. Grupul, fiind
împărţit în două, unul execută prima strofă, începe cântecul (ahurheaşti),
apoi celălalt grup continuă următoarea strofă şi cântecul continuă în felul
acesta, alternativ până la sfârşit. Folosirea antifoniei(antifonie = nume dat
în muzica antică modului de a cânta pe mai multe voci alternativ) poate fi
explicată prin aceea că, astfel, cei care cântă nu obosesc, iar acest sistem
constituie un stimulent pentru cele două grupuri, care se iau la întrecere în
a canta mai bine. În cadrul grupului, majoritatea cântă melodia propriuzisă, iar cei cu voci grave cântă o pedală pe fundamentală cu deplasări
pe treptele vecine, mai sus sau mai jos. Se întamplă des ca acelaşi cântec,
executat pe trei voci, să fie cântat şi pe două voci, asta depinde de
componenţii grupului şi de simţul artistic cu care sunt înzestraţi.
La fârşeroţii din Dudeștii Noi cântatul în grup este generalizat şi tradiţional,
iar interpretarea individuală este aproape inexistentă. Melodia cântecului
este susţinută tot timpul de doi cântăreţi principali, restul grupului
acompaniindu-i. În timpul cântatului versurile sunt însoţite de interjecţii:
„aide”, „lele”, „more”, „lăi”, „oi”. Cele mai multe interjecţii şi cuvinte cântate
pe jumătate şi reluate le întâlnim la cântecele polifonice. Primul cântăreţ
– solistul, intonează cuvintele pe un ton mai înalt, sugerând laitmotivul
melodiei, acompaniat de al doilea solist care intervine pe un ton mai jos,
după două, trei măsuri, repetând versurile enunţate de primul. Uneori
melodia începe cu isonul uniform al întregului grup vocal, soliştii intervin
apoi potenţând-o prin nararea cântecului. Grupul coral continuă isonul fără
a pronunţa cuvintele, numai prin sunetul vocal „e” prelungit, simulând un
ecou repercutat în munţi, armonizând conţinutul. Impresia de monotonie
dispare la o pătrundere mai adâncă în specificul acestei creaţii lirice
autentice. La Dudeștii Noi, familiile Șaliu, Ștefu și Pundichi dețin, fiecare în
parte, o colecție impresionantă de astfel de cântece.
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Cântecele de joc au o mare răspândire, se cântă numai în grup, participanţii
la joc cântă alternativ în timp ce dansează. Primul din horă începe să
cânte, dă tonul. Aceeaşi strofă sau următoarea este reluată de grupul al
doilea din a doua jumătate a corlui (horei).
Tradiţia de a se cânta şi dansa totodată este foarte veche la armâni,
păstrată până astăzi și în Banat.
Cântecele armâneşti se pot împărţi după regiuni geografice: macedoneşti,
epiroteşti, grâmusteneşti, fârşeroteşti, pindene. Un cântec poate avea trei
sau patru variante. După conţinut, sunt cantece haiduceşti, de dragoste,
de nuntă, de jale, sau patriotice.
Mai nou, au apărut cântece pe versurle poeţilor clasici şi moderni, dar şi
pe versuri populare care sunt interpretate de formaţii de muzică aromână.
Evenimentele de familie se sărbătoresc cu aceste formaţii începând încă
din anii ‘60. În cântecele actuale se păstrează caracteristicile muzicii
aromâne.
Dansuri ca ,,pamporea” și ,,ciamcu” au devenit ,,vedete” la majoritatea
nunților din Banat și din România, ceea ce ne face să exclamăm, ca în
cântecul aromânului Jan Moscopol, că ,,tot ce-i armânesc nu piere!”.
Victor Enache
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Armânul care a pictat catedrala mitropolitană

La 25 mai 1899 s-a născut la Timişoara Atanasie Demian, cel care va deveni
unul dintre cei mai importanţi pictori ai veacului XX. Părinţi i-au fost Anastasie
Demian şi Măria Stoia, din Lipova. Pe linie paternă, Atanasie Demian îşi avea
rădăcinile în Macedonia grecească, pe atunci parte a Imperiului Otoman.
Bunicul său, Dumitru Demian, armân originar din Melenikos, localitate
aflată la nord de oraşul Salonic, s-a aşezat în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea în Transilvania, la Sighişoara, ca şi comerciant, aşa cum au făcut-o şi
alţi mulţi machedoni stabiliţi în Imperiul austro-ungar. S-a căsătorit cu soţia
ebenistului Aldea din Târgu Mureş, cel care a sculptat iconostasul Catedralei
greco-catolice „Sfânta Treime” din Blaj („prin întindere şi bogăţie” cel mai
impunător „din toată românimea”, după cum afirma Nicolae Iorga).
Dumitru Demian a avut trei fii: Anastasie Demian, tatăl pictorului, Otto
Demian, general în armata Imperiului austro-ungar şi secretar de stat în
guvernul Ungariei în vremea primului război mondial, şi dr. Aurel Demian
(medic), ales la 2 noiembrie 1919 senator de Arad din partea Partidului
Naţional Român (fără contracandidat), deputat în sinodul eparhial arădean
(1925 – 1926), prefect de Arad.
După moartea lui tatălui, Anastasie Demian (1876 – 1932) se stabileşte la
Timişoara, unde ajunge directorul societăţii engleze de asigurare „Standard”.
La Timişoara face fiul său Atanasie studiile primare, la şcoala din cartierul
Iosefin, iar liceul îl urmează la cunoscutul Liceu Piarist, acolo unde va da
bacalaureatul în anul 1917. Imediat este încorporat în armata austro-ungară.
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După înfrângerea Imperiului Austro-Ungar, Timişoara e ocupată vremelnic
de trupe sârbeşti, moment în care Atanasie Demian pleacă la Budapesta,
unde studiază cu profesorul József Rippl-Rónai (1861 – 1927).
Obţine în decembrie 1918 o bursă de studii de la Consiliul Dirigent Român,
aşa că pleacă la Roma, la Academia de Belle Arte. Preocupat de pictura
religioasă bizantină, se opreşte la Ravenna, fascinat de Bazilica San Vitale,
unul dintre monumentele cele mai importante ale arhitecturii și artei
bizantine din vestul Europei. Rămâne totuşi puţin timp la Ravena. Pleacă
la Paris, unde învaţă cu adevărat pictură religioasă bizantină la „Ateliers
d’art sacre”, ca discipol al unor mari maeştri ai picturii religioase, aşa
cum au fost Georges Desvallieres (Olivier Gabriel Victor Georges Lefèbvre
Desvallières, 1861 – 1950) şi Maurice Denis (1870 – 1943). Stă la Paris până
la sfârşitul anului 1924, iar la începutul anului 1925 se întoarce în România.
Va profesa vreme de patru ani în cadrul catedrei de artă decorativă şi
bisericească la Academia de Belle Arte din Cluj.
Apoi, după cum scrie Aurel Cosma junior: “În vara anului 1929 se duce
să petreacă două luni pe muntele Athos, unde vizitează aproape toate
mănăstirile şi stă la aşezământul românesc de la Prodrom, făcând copii
după pictura bizantină şi diverse schiţe de studii după această technică
pură a vechei picturi bisericeşti, publicând o bună parte din ele în revistele
din ţară. Aici, în atmosfera plină de tradiţii ortodoxe şi de atâtea relicve
româneşti, îşi creiază mintal principiile unei noui doctrine artistice. Pe
fundamentul unei îmbinări a tradiţionalismului românesc cu tehnica
picturii religioase din Athos, îşi va construi mai târziu noua sa artă, noile
sale dogme de lirism cromatic.”

Stella Maris
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Regele Mihai

Ceea ce a învăţat de la cei doi maeştri francezi ai picturii religioase, dar
mai ales după experienţa de la Muntele Athos, va fi aplicat de Atanasie
Demian la pictarea în frescă a pereţilor capelei “Stella Maris”, aflată în
grădina palatului de la Balcic (azi în Bulgaria). Capela a fost construită
de meşterul zidar Gaetan Denize, la cererea reginei Maria a României,
pentru a fi folosită de familia regală pentru rugăciune. Interiorul a fost
pictat în anul 1930 de Atanasie Demian, ajutat de Tache Papatriandafil. În
testamentul făcut în anul 1938, regina Maria hotăra: „Am cerut fiului meu,
Regelui Carol al II-lea, ca inima mea să fie adusă şi aşezată la Stella Maris,
biserică pe care am clădit-o la marginea mării. În decursul unei lungi vieţi
atâţia au venit la inima mea încât, moartă chiar, aş dori să mai poată veni
la ea de-a lungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria şi bucuria.”
În vara anului 1931, Demian călătoreşte în Spania ca să-i studieze pe El
Greco şi Goya. La Toledo pictează singurul său peisaj, care se afla în anul
1940 la Legaţia română din Londra. Aurel Cosma scria în anul 1940: “Printre
operele sale mai importante trebuiesc amintite în primul rând picturile din
bisericile dela Cluj, Sighişoara, Sibiu, Bodrog şi Timişoara. La Cluj a pictat
cupola catedralei ortodoxe în frescă, la Sighişoara cupola în frescă, afară
de partea ornamentală care este în tempera şi în sfârşit restaurarea picturii
din biserica mănăstirească de la Bodrog toată în frescă. La Timişoara
catedrala va fi pictată toată în frescă, iar ornamentaţia în tempera. În
1937 a pictat panourile decorative din pavilionul românesc de la expoziţia
internaţională din Paris. Între portretele sale cele mai reuşite este figura
apostolică a patriarhului Miron Cristea. Mari succese a avut cu expoziţia
celor 45 capete de copii pe cari le-a expus la Bucureşti în primăvara
anului 1931, cucerind unanima admiraţie a publicului din Capitală. Pentru
activitatea sa artistică Atanasie Demian a fost decorat în 1930 cu „Meritul
cultural”.

Mănăstirea Bodgrog
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La mănătirea Bodrog, Atanasie Demian a restaurat în anii interbelici
pictura murală, realizată la începutul secolului al XVII-lea, şi a zugrăvit,
în stilul vechilor picturi bizantine, bolta şi pereţii pronaosului, deteriorate
de vreme şi de fumul lumânărilor. Istoricul şi ziaristul Liana Păun nota
într-o mică poveste despre mănăstirea Hodoş-Bodrog: “Remarcabile sunt
picturile care înfăţişează praznicele mari, ciclul patimilor şi o parte din
minuni, precum şi câteva teme din Vechiul Testament, într-o concepţie
iconografică de tradiţie bizantină”. La Catedrala Ortodoxă a Vadului,
Feleacului și Clujului, ridicată în perioada 1923 – 1933, Demian a realizat
cupola pantocratorului (Catul Bogdan a pictat cupola altarului).
Impresionantă este lucrarea lui Atanasie Demian făcută la Catedrala
Mitropolitană din Timişora, unde a pictat vreme de şase ani, fapt remarcat
de I. D. Suciu, în volumul „Catedrala Mitropoliei Banatului” (1979): ”Pictura
Catedralei mitropolitane din Timişoara, opera maestrului Atanasie Demian
face parte din marile ansambluri monumentale din ţara noastră. Lucrată
cu nerv şi sensibilitate, într-o manieră neobizantină cu totul personală,
epatează prin decorativismul ei, prin caracterul pronunţat narativ şi
prin precizia structurală a compoziţiilor. Imensa suprafaţă pictată im
presionează prin unitatea stilistică şi dominanta tonală, ceea ce dă
întregului ansamblu o copleşitoare măreţie”. (Din cauza celui de-al doilea
război modial şi a începutului dictaturii comuniste în România, pictura
interioară şi cea exterioară a Catedralei Mitropolitane din Timişoara a fost
finisată de Atanasie Demian abia în anul 1956).

Catedrala Mitropolitană din Timișoara
106

Printre alte lucrări expresive, Atanasie Demian a realizat în 1967 şi fresca de
la Palatul de Cultură din Cugir, împreună cu artistul plastic Vasile Pintea,
pictor, grafician, gravor, pe când acesta din urmă se afla la începutul
carierei sale artistice, astăzi fiind unul dintre numele de mare prestigiu al
artei plastice bănăţene şi naţionale. Fresca monumentală de la Cugir a
fost proiectată şi realizată de Damian şi Pintea, ca urmare a unei comenzi
ferme a Ministerului Culturii şi având ca temă “revoluţia culturală” din
România acelor ani. Au lucrat împreună, Damian şi Pintea, şi la restaurarea
interiorului unei biserici din Arad, o comandă primită de Atanasie Demian,
dar pe care acesta “a împărţit-o” cu tânărul pictor Vasile Pintea.

Vasile Pintea

Cap de fetiță

Maestrul Vasile Pintea îşi aminteşte cu nostalgie de acele vremuri: “Aş
putea spune că a fost între noi o relaţie ca de la mentor la discipol. Am avut
multe de învăţat de la Atanasie Demian, mai ales că m-a invitat, nu o dată,
în atelierul său, care îi era şi locuinţă, aflat în centrul Timişoarei, în vechiul
bloc care adăposteşte azi Camera de Comerţ, imobil situat pe Surogat.
Discutam mult despre arta plastică contemporană, el era îndrăgostit de
pictură, deşi excelase în artă monumentală. Mi-a arătat mai multe tablouri
- portrete de copii - îi plăcea tare mult această temă.”
Atanasie Demian a trecut la cele veşnice în anul 1977. O stradă din
Timişoara, aflată în zona rezidenţială din zona Calea Torontalului, îi poartă
azi numele.
Dinu Barbu
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Oameni de frunte ai culturii făgețene
Adăugăm la rândurile dedicate Orchestrei de muzică populară „Făgeţeana”,
publicate în revista „Timisiensis”, anul XXVI, 2019, p. 95 – 108 şi câteva portrete
sub semnul nostalgiei de oameni apropiaţi fenomenului cultural-artistic din
Banatul de Nord-Est, cunoscut metaforic ca Ţara Făgetului, între care: Achim
Emanuil Penda, Axente Braşovan, Iosif Cinca-Mărosu, Cornel Veselău, Ion
Dorel, cât şi „Dubaşii din Brăneşti”, dintr-o mulţime de alţi artişti amatori şi
instructori în domeniul culturii tradiţionale.
ACHIM EMANUIL PENDA s-a născut în sfânta zi a
Crăciunului (25 decembrie) din anul 1930, în satul
Comorâşte, comuna Forotic, judeţul Caraş-Severin,
din părinţii Ioachim şi Maria Penda. Urmează şcoala
primară în localitatea natală între anii 1937 – 1941, apoi
şcoala gimnazială (între anii 1941 – 1946) şi Liceul Mixt
„General Dragalina” (între anii 1946 – 1950) din Oraviţa.
În anul 1951, părinţii lui Achim Penda au fost deportaţi
în Bărăgan, în localitatea numită Borcea, din apropiere
de Călăraşi, unde au stat timp de 5 ani. Acolo au fost
aşezaţi în plin câmp, unde şi-au înjghebat la început „zomoniţă”, adică un fel
de bordei în pământ.
Din anul 1951, Achim Penda ajunge la Făget (cu ajutorul surorii sale mai
mari, Doina, căsătorită Simionescu), iar perioada făgeţeană reprezintă un
capitol important din viaţa sa. Este angajat ca pedagog la Şcoala Medie
Mixtă, pe vremea cât director era profesorul Axente Braşovan, un entuziast şi
reprezentativ intelectual şi om de cultură al Făgetului de atunci, concomitent
dirijor al corului „Doina”, iar apoi director al Casei de Cultură, care în prezent
îi poartă numele. Avânt un talent deosebit în domeniul muzical şi o dragoste
neţărmurită faţă de cultura tradiţională, de folclorul cântat şi literar, tânărul
Chimiţă (cum i se spunea la Făget) face parte, mai întâi, din diferite bande
(grupuri) de instrumentişti făgeţeni (cum a fost banda lui Iosif Cinca-Mărosu
şi altele), ca acordeonist, învăţând multe în domeniul interpretativ de la
renumitul rapsod popular şi întemeietor de bande instrumentale Mărosu.
Treptat, până în anul 1954, la Făget s-a închegat un taraf, care a adunat din
toată zona pe cei mai talentaţi instrumentişti (Sigileşti, Pădurani, Dubeşti,
Temereşti, Margina, Curtea etc.). Acesta (taraful) a devenit Orchestra de
muzică populară „Făgeţeana”, numărând, între anii 1954 – 1956, peste 50
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de instrumentişti (20 viorişti, 11 taragotişti, 12 saxofonişti, 7 acordeonişti,
1 contrabas etc.), printre cei mai renumiţi pe atunci numărându-se: Iosif
Cinca-Mărosu, Iosif Mihuţ-Vică, Victor Bulzan, Lucian Bulzan, Aurel Cinca, Ioan
Novăcescu, Ioan Costea-Jardea, Vasile Micşa, Gligor Daminescu, Dumitru
Antănas-Bănăţanu, Sorin Munteanu, Romulus Oneşan, Sorin Cinca etc. În
alcătuirea acestei prestigioase formaţii artistice Achim Penda s-a bucurat
de ajutorul neprecupeţit al profesorului Axente Braşovan, ctitor şi director
al Casei de Cultură Făget, până la stingerea sa din viaţă (1958), cât şi al
muzicantului desăvârşit care a fost Iosif Cinca-Mărosu.
Din anul 1954 Achim Penda este angajat ca instructor-metodist la Casa
de Cultură, ocupându-se îndeaproape de dirijarea Orchestrei de muzică
populară, dar şi de mişcarea artistică de amatori din întregul raion Făget,
cât şi de valoroasa echipă de teatru, prin care se impune, ca strălucit actor,
Traian Stănescu (interpretând rolul lui Ştefan Vardia din piesa de teatru
Nota zero la purtare, de Octavian Sava şi Virgil Stoenescu), la faza finală
a primului Festival de teatru „I.L.Caragiale” (1957), fiind remarcat atunci de
marele actor George Vraca.
În anul 1955, la 22 ianuarie, Achim Emanuil Penda se căsătoreşte, la Făget, cu
profesoara de limba şi literatura română şi limba latină, Angela Dumitru, iar
în anul 1958 se naşte unicul copil al familiei, Marius.
În 10 martie 1958 se stinge din viaţă Axente Braşovan şi Achim Penda devine
director al prestigioasei instituţii de cultură a Făgetului, continuând o
activitate remarcabilă, cu toate genurile de formaţii artistice de amatori,
distingându-se în domeniul muzical şi al teatrului. Începând cu anul 1959,
orchestra de muzică populară „Făgeţeana”, condusă de dirijorul său, face
primele spectacole şi turnee în zonă şi în regiuni din vestul ţării, ajungând
să numere 59 de instrumentişti. Pe lângă această pleiadă de muzicanţi
Achim Penda descoperă solişti din Făget şi din zonă precum: Cornel Veselău,
Constantin Curiac, Viorel Brancu, Maria David, Ingheborg Schwalm, Letiţia
Bărbulescu, Adriana Barbu, Aurica Vasiescu, Ion Enăşel, Doru Fârdean, Valeria
Toader, Iosif Hander, Elena Sintescu, iar mai târziu: Vioara Mocanu, Claudia
Veselău, Margareta Hander, Dan Necşa. Concomitent aduce în colaborare
cu orchestra solişti vocali renumiţi la nivel naţional: Aurelia Fătu-Răduţu, Ion
Cristoreanu, Ana Pacatiuş, Achim Nica, Ileana Constantinescu, Tiberiu Ceia,
Ana Hanţu, Delia Musunea, Valeria Colojoară, Lia Lungu, Sofia Preda, Emil
Gavriş, Mia Braia, Alexandru Grozuţă, Raveca Săndulescu, Ion Dolănescu,
Ionela Prodan şi mulţi alţii.
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Sub bagheta etnomuzicologului Achim Penda, Orchestra de muzică
populară „Făgeţeana” s-a impus tot mai mult printr-un repertoriu original,
cules din zona Făgetului, prin valoare interpretativă, prin formule inedite de
orchestraţie şi de dispunere a instrumentelor, prin rafinament şi expresivitate
deosebită, atât în Banat, cât şi la nivel naţional şi internaţional (Germania,
Jugoslavia, Italia, Republica Moldova etc.), obţinând numeroase premii şi
titluri de laureat la toate concursurile şi festivalurile la care a participat.
Până în anul 1963, Achim Penda urmează şi cursurile Conservatorului „Ciprian
Porumbescu” din Bucureşti, aşa că poate susţine concurs pentru ocuparea
funcţiei de dirijor al orchestrei de muzică populară a Filarmonicii de Stat din
Arad. Ajuns la pupitrul orchestrei arădene de muzică populară, reorganizează
din temelii întregul ansamblu, reîncepând seria repetiţiilor şi a spectacolelor.
După un stagiu arădean de numai doi ani, în anul 1965
se transferă la Timişoara, tot în domeniul culturii, ca
instructor-metodist la Casa Creaţiei Populare a regiunii
Banat, iar în 1967 devine director al acestei instituţii,
care, ulterior, a mai purtat şi titulatura de Centrul de
Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de
Masă, funcţie pe care o deţine până în 1997, anul trecerii
sale în veşnicie. Cu toate plecările sale, nu a întrerupt
colaborarea cu orchestra făgeţeană, formaţia sa de
suflet.
La multitudinea de preocupări cultural-artistice, în
calitate de dirijor, etnomuzicolog şi instructor de
numeroase formaţii artistice de amatori şi profesioniste,
mai trebuie adăugată şi activitatea de culegător de
folclor literar şi muzical. Amintim aici doar culegerea
Melodii de jocuri din Banat – culese şi notate de Achim
E. Penda, apărută sub egida Comitetului de Cultură şi
Educaţie Socialistă al judeţului Timiş şi a Centrului de
Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de
Masă al judeţului Timiş, Timişoara, 1974, reeditată în
cartea Achim Penda. Omul şi etnomuzicologul. Restituiri culturale făgeţene
(II), de Ion Căliman, Ed. Nagard, Lugoj, 2010.
Achim Penda s-a stins din viaţă în data de 16 octombrie 1997, fiind
înmormântat în Cimitirul din strada Cosminului din Timişoara, acolo unde a
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fost înmormântată, în 3 decembrie 2009, şi soţia sa, profesoara Angela Penda.
Credem că nu este lipsit de interes, în acest context
care se referă la prestigioasa formaţie de muzică
„Făgeţeana” să facem referire şi la mentorii spirituali
şi profesionali ai lui Achim Penda, să evocăm aici şi
figura luminoasă a profesorului Axente Braşovan, unul
dintre acei oameni de valoare, care au lăsat urme
semnificative în devenirea culturală a Făgetului şi a
acestei zone păduratice de pe valea superioară a
Begheiului, întrucât, aşa cum spunea Gala Galaction:
„Gândurile, amintirile sunt ca şi roiurile de albine: dacă
nu le-ai prins la timp, zboară…” Mai ales în vremurile acestea pragmatice
şi meschine, bântuite şi de un „duşman” nevăzut şi nemilos, când prea
puţini îşi mai aduc aminte de figurile oamenilor devotaţi locului unde
s-au născut, înnobilând cu numele şi munca lor străduitoare şi pilduitoare
lăcaşele de educaţie şi cultură, ori alte instituţii cărora li s-au dăruit trup şi
suflet o viaţă întreagă. Pentru că este bine ca, într-o vreme parcă tot mai
buimacă, traumatizantă şi dezbinată de ambiţii efemere, într-o lume tot
mai risipitoare şi mai indiferentă la valorile autentice, într-o tot mai absurdă
şi nebună vânare de vânt, care perverteşte şi reduce totul la ban şi câştig
material, nu mai avem substanţă sufletească să ne apreciem, ca oameni,
ca fiinţe şi spirite, să ne domolim orgoliul cel pârdalnic, să ne cumpănim
şi să analizăm rostul nostru pământesc, să-l apreciem şi să-l încurajăm pe
aproapele nostru, pe omul deosebit de lângă noi, aşa cum fac popoarele
care încă se mai respectă.
Un asemenea om a fost şi dascălul Axente Braşovan, un mare om de suflet şi
cu deosebită pasiune şi înţelegere pentru spaţiul său de baştină şi identitate
spirituală, director al Şcolii Generale din Făget, director al Casei Raionale de
Cultură Făget, dirijor al renumitului cor „Doina”. Dascălul deosebit Axente
Braşovan s-a născut în Făget, la data de 13 mai 1908, urmând şcoala primară
în localitate, apoi Liceul „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, pe care l-a absolvit
în anul 1923. După aceea, a urmat cursurile Şcolii Normale de învăţători din
Caransebeş, devenind absolvent în anul 1928. Din acest an a funcţionat ca
învăţător, iar în perioada 1931 – 1951 a devenit şi director al Şcolii Generale
din Făget. În paralel, a fost şi director al Căminului cultural, apoi, după
înfiinţarea raioanelor, director al Casei Raionale de Cultură. Din anul 1950
a fost titularizat ca profesor de geografie la ciclul al II-lea. Totodată, a
îndeplinit şi unele funcţii onorifice ca: membru în Comitetul Şcolar Judeţean
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Casa de Cultură Făget

Severin şi subinspector şcolar. La inspecţiile şcolare făcute de organele de
resort judeţean şi ministeriale, avându-se în vedere procesul de învăţământ,
ordinea, disciplina şi buna organizare a şcolii, i s-a acordat, în numeroase
rânduri calificativul de „Foarte bine”.
Din septembrie 1955 a fost numit director al Casei Raionale de Cultură Făget,
păstrându-şi, în acelaşi timp, o jumătate de normă la catedră, în cadrul Şcolii
Medii Mixte din localitate.

S-a stins din viaţă mult prea devreme, în data de 10 martie 1958, fiind condus
pe ultimul drum de o mulţime de oameni din localitate şi împrejurimi,
între care multe personalităţi culturale ale Banatului de atunci, ca semn
de preţuire şi consideraţie deosebită pentru omul, dascălul, cetăţeanul şi
animatorul cultural prestigios care a fost Axente Braşovan.
Dascălul Axente Braşovan a fost un suflet dinamic şi creator, atât la catedră,
cât şi în viaţa obştească. Ca director al lăcaşului de cultură, pe lângă
faptul că a înfiinţat şi a condus formaţii artistice de prestigiu, care au adus
renume şi mândrie Făgetului, a fost şi cel care a pus temeliile construcţiei
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Casei de Cultură, în anii 1954 – 1956, edificiu impunător, care şi astăzi este
simbolul potenţialului artistic şi creator al localităţii şi al întregii zone.
Totodată, dascălul şi omul de cultură Axente Braşovan a fost mentorul
dirijorului şi muzicologului Achim Penda, ajutându-l pe acesta în primii ani
după venirea sa la Făget, fiindu-i aproape în perfecţionarea măiestriei
muzicale, impunându-l în climatul cultural al Făgetului şi sprijinindu-l în
înfiinţarea Orchestrei de muzică populară „Făgeţeana” în anul 1954. Întrun fel, se poate afirma, precum în Biblie, că Achim Penda a fost asemenea
sămânţei bune, iar Axente Braşovan, ogorul mănos, amândoi având
în apropiere şi alţi oameni entuziaşti şi cu suflet dăruit muncii culturalartistice, corişti, dansatori, actori, solişti şi instrumentişti de excepţie, care,
împreună cu îndrumătorii şi instructorii lor, într-o entuziastă emulaţie, au dus
faima Făgetului pe numeroase scene ale ţării şi ale străinătăţii, realizând
nenumărate spectacole şi turnee, cât şi primele imprimări radio, emisiuni TV
şi filmări, un disc „Electrecord” etc.
Se poate spune, fără a exagera în vreun fel, că inimosul mentor şi dascăl
dăruit Axente Braşovan a lăsat în urma sa semne adânci în spiritualitatea
făgeţeană, o şcoală bine gospodărită, o Casă de Cultură cu un renume şi
cu o activitate prestigioasă, în diverse domenii cultural-artistice de înalt
nivel profesional, ale căror rezultate ne mai entuziasmează şi astăzi. Cu alte
cuvinte, omul Axente Braşovan a sfinţit locul în care s-a născut şi a oferit, prin
munca şi implicarea sa în bunul mers al comunităţii, pilduitoare şi grăitoare
exemple pentru generaţiile mai tinere, care pot fi conştientizate în ideea
nobilă şi adevărată că actul de cultură dă identitate omului şi spaţiului pe
care acesta îl locuieşte.
* * *
Pentru marele său talent şi pentru
măiestria cu care a format şi învăţat
muzică, la mai multe instru-mente,
o mulţime de tineri din Făget, din
împrejurimi, dar şi din alte judeţe, fiind
un desăvârşit dascăl „fără şcoală”,
lui Iosif Cinca-Mărosu merită să-i
acordăm o atenţie mai deosebită,
consemnând câteva date despre
viaţa şi activitatea sa de autodidact
în muzica populară tradiţională. S-a
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născut la Făget în data de 3 august 1906 şi a decedat în 3 iulie 1978, fiind
înmormântat în „Cimitirul sâmbătarilor”, către satul Bichigi. După spusele
sale, numele, devenit renume, de „Mărosu”, îl avea de mic, de la bunica sa, care
îi zicea „măr roşu”. La doi ani, fiind întrebat care îi este numele, el a răspuns
„măros”, adică „Mărosu”. A învăţat de mic (de la 4 ani) să cânte la vioară
de la bunicii săi („moşu’ Dumitru şi moşu’ Costa”). În timpul Primului Război
Mondial, tatăl său fiind pe front, a trebuit să întreţină familia, începând de
la vârsta de 8 ani, cântând la vioară la nunţi, botezuri, rugi, jocuri săteşti etc.
Din spusele sale, după Primul Război Mondial, tatăl său, Gheorghe, a rămas
prizonier în Rusia, vreme de 4 ani, timp în care cei 5 fraţi ai săi mai mici au
murit. Tot moşu’ Mărosu a mărturisit: „De la vârsta de 9 ani am început serios
să compun doine şi jocuri populare, care s-au păstrat până la bătrâneţe. Au
mers în popor. M-am bucurat auzindu-i pe alţii cântând cântecele mele… Eu
am avut eul personal…”
Înainte de căsătorie, a cântat în diferite formaţii muzicale tradiţionale
în zona Făgetului, în Banat şi în Ardeal. Încă din adolescenţă şi tinereţe a
învăţat mai multe instrumente muzicale: vioară, pian, acordeon, taragot,
saxofon, clarinet etc.
S-a căsătorit pe la vârsta de 18 ani, având trei fete, el mărturisind în acest
sens: „Foarte mulţumit am fost că cele trei fiice ale mele, Ana, Ileana şi Silvia,
au moştenit în întregime talentul meu la instrumente şi voce, pe care l-am
moştenit şi eu de la bunici şi străbunici. Dumnezeu fie lăudat!” Una dintre
fete i-a murit la vârsta de numai 22 de ani, iar alta a ajuns profesoară de
muzică la Craiova.
Din spusele sale, după a doua conflagraţie mondială face Conservatorul „Ion
Vidu” la Lugoj (probabil, Şcoala Populară de Artă – n.n.), avându-i profesori
pe Filaret Barbu şi Dimitrie Stan. La aceeaşi şcoală îşi dă spre studiu şi pe
cele trei fete, care au învăţat cu sârguinţă să cânte la diferite instrumente, ca
şi părintele lor. Ca să poată suporta cheltuielile la şcoala de muzică, a fost
nevoit să-şi vândă vaca şi să facă rost de bani. Iată ce înseamnă adevărata
pasiune! Dar şi în această situaţie, din cauza lipsei banilor şi-a zis că nu mai
poate continua studiul muzicii. Atunci a intervenit salvator Filaret Barbu,
ajutându-l să continue, el şi fetele sale, studiile de muzică. După terminarea
şcolii de muzică, a cântat în multe localităţi din Banat, iar în unele dintre
acestea a întemeiat grupuri orchestrale de maturi şi copii. Până în deceniul
al optulea al secolului trecut, aproape toate generaţiile de muzicanţi ai
Făgetului, cât şi din alte părţi, au trecut prin mâna lui, el pregătindu-i cu
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multă stăruinţă. A fost un om deosebit de talentat. A cunoscut notele
muzicale şi armonia ca nimeni altul din zonă şi din întreg Banatul. A compus,
a cules şi a transcris numeroase piese de folclor muzical, colaborând cu unii
compozitori (Filaret Barbu, Achim Penda etc.). Se pare că părţi semnificative
din opereta Ana Lugojana i-au fost inspirate lui Filaret Barbu din creaţiile
muzicale autentice ale lui Mărosu, acesta semnându-se „Fisoi” (de la Iosif,
citit invers – n.n.) în corespondenţa pe care o avea cu marele muzicolog
lugojean.
Înainte de anul 1954, a înfiinţat în Făget o orchestră formată din copii şi
tineri, care studiau cu el diferite instrumente muzicale, prezentând mai multe
spectacole la localul numit „Casina”, înainte de construirea Casei de Cultură,
aceasta prin anii 1952 – 1953. După aceea, de prin 1954, împreună cu profesorul Axente Braşovan, directorul Casei de Cultură, cât şi cu Achim Penda,
devenit instructor – metodist la aceeaşi prestigioasă instituţie, înfiinţează
taraful de muzică populară „Făgeţeana” (devenit ulterior Orchestra de
instrumente populare „Făgeţeana”).
Iosif Cinca-Mărosu a contribuit la instruirea orchestrei şi a cântat în aceasta
până prin anii 1963 – 1964. În urma unei căzături dintr-o căruţă, fiind la o
nuntă, rapsodul a rămas cu sechele toată viaţa, aşa că se mişca foarte greu.
Ca să poată merge la repetiţii, şi-a cumpărat cal şi şaretă. Repertoriul său
era unul original, pentru că el cânta ce compunea el şi ce a moştenit din
zona colinară şi montană a Banatului de Nord-Est şi de la bunicii săi. Avea
melodiile sale, dintre care amintim: Mocănaia, Ştigliţoniu, Dealu’ roşu, Valea
râpii, Scarmănă baba la pene, Brâul de la Alunu, A lu’ Ţitron, Podul galben, A
lu’ Fană de la Dubeşti, A lu’ Sima, A ciobanului care şi-a pierdut oile (această
melodie proprie a lui Mărosu avea patru părţi deosebit de armonios
nuanţate de către rapsod, în care alterna intervenţia instrumentală cu cea
vocală, ca într-un fel de baladă – n.n.).
Fiind toată viaţa un mare generos, a dăruit creaţiile sale lumii, bucurânduse de darul pe care i l-a dat Dumnezeu, pentru a instrui generaţii de
copii şi tineri, oferind tuturor alinarea sufletului prin muzică. Redăm mai
jos doar o asemenea creaţie, intitulată de autorul său astfel: „Doină de
Mărosu, din viaţa lui, cântată cu voce şi vioară, dedicată mamei mele Ana”,
care reprezintă, în esenţă, o transcriere subiectivă a copilăriei oropsite
a autorului, aflat sub oblăduirea mamei, dar şi o profesiune de credinţă
pentru sensibilul rapsod:
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Lasă, lasă, răule,
C-o veni şi binele;
Pân-o veni binele,
Rău-ţi mâncă zilele.

Cu vioara am cântat
Şi eu bani am câştigat,
Ţie-n mână ţi i-am dat,
Ca să creşti pe-ai mei cinci fraţi.

Cine are noroc are,
De când naşte până moare,
Pune-n piatră şi răsare
Şi se face planta mare.

Când tata meu a plecat,
La război a fost chemat,
Dumnezeu m-a ajutat
Cu darul ce mi l-a dat;

Eu am pus şi busuioc,
Şi l-am pus în loc frumos,
Dar n-a răsărit deloc,
Ca să văd al meu noroc.

Multă lume-am învăţat,
Pâine-n mână eu le-am dat,
Darul pe cari l-am primit
Multora l-am dăruit…

Mamă, la râu ai spălat,
Cu maiu când le-ai presat,
Norocul mi l-ai scăpat,
Râul Bega l-a luat;

Am învăţat mic şi mare,
S-a bucurat fiecare,
Ei s-au bucurat cântând,
Eu, bucuros, ascultând,

De mine l-a depărtat,
Mie nu mi l-a mai dat,
Cu boală-n mine-am rămas,
Boală-n viaţă am purtat.

Şi pe Dumnezeu lăudând,
Că am putut învăţa
Multă lume-n ţara mea,
Să veselească lumea;

Mamă, de ce m-ai făcut,
Mai bine m-ai fi pierdut
Pe marginea mărilor,
De ruina pietrelor,
De mâncare peştilor;

Copii, tineri şi bătrâni,
Le-am dat tot ce-a fost mai bun,
Darul pe cari l-am primit
Multora l-am împărţit;

Mamă, tu m-ai alintat,
C-un picior m-ai legănat,
Cu gura tu mi-ai cântat,
Cu mâna ţâţă mi-ai dat…
Mamă, tu ai chinuit,
Şase fii ai îngrijit,
Şase fii ai legănat,
La opt ani te-am ajutat;
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Să rămână-n urma mea
Cântăreţi în toată ţara,
Instruiţi de mâna mea,
Să veselească lumea!...

La aceste versuri autobiografice poate fi adăugat crezul rapsodului artist
şi cetăţean: „Am învăţat, în mai multe judeţe ale ţării, copii mici şi copii
mai mari, tineri şi oameni bătrâni la diferite instrumente, după puterea
fiecăruia, pentru a lăuda numele lui Dumnezeu în diferite biserici, în mai
multe colţuri ale ţării. Eu o să mor mulţumit, că de la mâna mea au rămas
mulţi care cântă la diferite instrumente. Şi în lume şi în mai multe biserici.
Fie Dumnezeu lăudat pentru darul ce mi l-a dat… Multă lume am învăţat, şi
au fost şi talentaţi şi mai puţin talentaţi, dar toţi s-au bucurat, în măsura în
care au putut învăţa şi executa”.
Cu alte cuvinte, taica Iosif Cinca-Mărosu, în toată viaţa sa, a dat lumii
bucurie curată, precum marii şi adevăraţii artişti. A împărtăşit cu dărnicie
din priceperea sa şi din cunoştinţele sale muzicale şi celor apropiaţi şi
interesaţi. Unul dintre aceştia a fost, bineînţeles, muzicologul Achim Penda,
pe care l-a apreciat şi l-a ajutat foarte mult la începutul său de drum,
învăţându-l ca un adevărat maestru, acordurile, dându-i şi multe creaţii
transcrise şi cântate de el, fiindu-i maestru, sfătuitor, rapsod şi informator.
Iar cu profesorul Axente Braşovan, director al Casei Raionale de Cultură
Făget, până în anul 1958, anul morţii acestuia, a fost cu adevărat prieten. A
fost, cum au spus apropiaţii săi, „toată viaţa un mare generos”…
* * *
VESELĂU, Cornel (8.IV.1931, Gladna Română, jud. Timiş –
m. 14.VI.1990), folclorist, poet, rapsod popular. Familia.
Părinţii: tatăl, Ion Beşeleu, decedat în prizonieratul
rusesc din Al Doilea Război Mondial; mama, Victoria
Busan (născută Jurconi), casnică, decedată. Studii:
şcoala primară şi gimnazială în localitatea natală;
studii liceale (seral) la Liceul Teoretic „Traian Vuia”
Făget; şcoala postliceală de contabilitate la Lugoj.
Activitatea: director al Căminului cultural din Gladna
Română şi contabil la Cooperativa de consum Fârdea
(până în 1964); instructor-metodist la Casa Raională de Cultură Făget
(1964 – 1968); solist vocal la Orchestra de muzică populară a Filarmonicii
din Arad (1968 – 1971), lucrător la Întreprinderea de Construcţii Forestiere
Făget şi Lugoj (1971 – 1984), contabil-şef la CAP Dumbrava (1984 – 1990).
Debut publicistic: Rosturile culegătorului de folclor, la rubrica Însemnări,
în „Drapelul roşu”, anul XXXI, nr. 9210, din 30 august 1974, p. 1 şi 2. Debut
editorial: Peste deal, pe sub pădure. Folclor literar din Banat. Prefaţă,
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selecţie şi clasificare, indice şi glosar de Gabriel Manolescu, Comitetul
pentru Cultură şi Artă al judeţului Timiş, Casa judeţeană a creaţiei populare
Timişoara, 1969. Colaborări: „Drapelul roşu”, Orizont”, Caietele cenaclului
literar „George Gârda” Făget, „Îndrumătorul cultural”, Atelier al cercurilor
literare, „Luceafărul”, „Flacăra”, „Gazeta Făgetului” etc.
Scrieri: Peste deal, pe sub pădure.
Folclor literar din Banat. Prefaţă,
selecţie şi clasificare, indice şi glosar
de Gabriel Manolescu, Comitetul
pentru cultură şi Artă al judeţului
Timiş, Casa judeţeană a creaţiei
populare Timişoara, 1969; Sub poale
de codru verde. Balade populare
din Banat, Ediţie îngrijită de Cornel
Veselău, Editura Facla, Timişoara,
1987; Poezii populare româneşti.
Folclor din Banat (în colaborare cu
Ion Căliman), Editura Grai şi Suflet –
Cultura Naţională, Bucureşti, 1996.
În anul 1969 i s-a conferit Ordinul „Meritul cultural” clasa
a IV-a, iar în anul 2015 i s-a conferit de către Consiliul
local Făget titlul de cetăţean de onoare post-mortem
al Făgetului.
Referinţe. În volum: Ion Căliman, Elena David,
Descântec pentru Cornel Veselău (Carte de nostalgie).
Restituiri culturale făgeţene, Editura Nagard, Lugoj,
2009; Iordan Datcu, Dicţionarul
etnologilor români, III. Autori.
Publicaţii periodice. Instituţii. Mari
colecţii, Bibliografii. Cronologie.
Completări la vol.. I – II, Editura Saeculum I.O., Bucureşti,
2001, p. 40, 162, 248; Dragomir Magdin, Aur pe vatră la
Făget, în Clipe la ţărmul veacului, Editura Albatros,
Bucureşti, 1988, p. 54 – 66. În periodice: Ioan Viorel
Boldureanu, Ion Căliman, Cornel Veselău, Poezii
populare româneşti. Folclor din Banat, în Folclor literar
IX (1998 – 1999), Universitatea de Vest din Timişoara,
Facultatea de Litere, Filozofie şi Istorie, p. 328 – 330;
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Teodor Bulza, Benzile de magnetofon, la rubrica Însemnări, în „Drapelul
roşu”, anul XXXIII, nr. 9635, din 17 ianuarie 1976, p. 1 – 3; Ion Căliman, Fişă de
cenaclu. Cornel Veselău sau nostalgia întoarcerii, în Caiet literar-artistic, nr.
2/1979, al Cenaclului literar „George Gârda” Făget, editat de Comitetul de
Cultură şi Educaţie Socialistă a judeţului Timiş, p. 103 – 106; Ion Căliman, Sub
poale de codru verde, la rubrica Folclor, în „Scânteia tineretului”, anul XLIV,
seria II, nr. 12090, din 16 aprilie 1988, p. 5; Ion Căliman, (Des-) cântec pentru
Cornel Veselău, în „Redeşteptarea”, anul III, nr. 58, 19 – 26 iunie 1992, p. 7; Ion
Căliman, Evocări – Un rapsod şi un prieten: Cornel Veselău, în „Renaşterea
bănăţeană”, nr. 513, din 5 noiembrie 1991, la rubrica Patrimoniu, p. 5; Otilia
Hedeşan, Eveniment editorial, în Caiet literar-artistic nr. 6 al Cenaclului
„George Gârda” Făget, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1997, p. 244 – 247;
Aurel Turcuş, Moment festiv al poeziei populare româneşti, în „Renaşterea
bănăţeană”, nr. 2328, din 7 octombrie 1997, suplimentul „Paralela 45, la
rubrica „Patrimoniu”, p. 6; Ştefan Isac, Pe urmele Banatului şi ale slujitorilor
ei: CORNEL VESELĂU cel mai cunoscut rapsod popular al Banatului de
Nord-Est (Zona Făgetului), în „Tăt Bănatu-i fruncea”, anul XII, Nr. 101 – 115,
iulie 2012 – iunie 2013, p. 87.

Ion Dorel - autentic mesager al cântecului făgeţan
Între instrumentiştii de certă valoare ai Făgetului în
ultimii 35 – 40 de ani se numără şi taragotistul Ion Dorel.
Născut în 19 august anul 1953, el cântă de la vârsta
de 7 ani, mai întâi la fluier, apoi la taragot (de lemn),
saxofon, iar în ultima parte a vieţii la taragot sopran,
fiind şi el iniţiat în tainele muzicii de mult dăruitul
Iosif Cinca-Mărosu, „dascălul” harnic şi priceput al
mai multor generaţii de muzicanţi din Făget şi din
împrejurimi, el însuşi, la vremea sa, întemeietor de
drum al multor tarafuri din Banat şi Ardeal. Ion Dorel,
alături de instrumentişti ca: Vasile Andraşescu, Ion Dobre, Ion Pologa, Dorel
şi Jenică Borojan, Cornel Bulzan şi alţii, reprezintă generaţia de mijloc a
Orchestrei de instrumente populare „Făgeţeana”, formaţie în care cântă
de la vârsta de 21 de ani (din 1974). Cu această remarcabilă orchestră de
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amatori, dar adevăraţi profesionişti – ca măiestrie artistică, şi alături de
dirijorul său de suflet, Achim Penda, a obţinut succese de prestigiu pe scene
din ţară şi de peste hotare (Germania, Iugoslavia, Italia, Ungaria, Spania,
Republica Moldova), la diverse festivaluri şi concursuri, la numeroase
manifestări cultural-artistice locale, judeţene ori naţionale.
Ca solist instrumentist, Ion Dorel aduce o pecete aparte, o trăire autentică
şi profundă, de mare tensiune şi sensibilitate în interpretarea melosului
zonal, iscând emoţie şi bună dispoziţie. A obţinut locuri fruntaşe la
concursurile la care a participat (un singur exemplu: marele premiu în “La
curţile dorului”, ediţia I).
Nu s-a desprins niciodată de dragostea sa cea mai mare – muzica, aşa că
după anul 1990 se ocupă de instruirea Orchestrei „Făgeţeana” şi participă
cu aceasta la numeroase manifestări cultural-artistice din ţară (Timişoara,
Bucureşti, Braşov, Piatra-Neamţ), ori la spectacolele organizate tot mai
frecvent de Casa de Cultură Făget în localităţile zonei şi pe alte scene.
Ca adevărat artist instrumentist, dar şi ca lider de grup, Ion Dorel îşi adună
cu migală şi vie receptivitate „zicăturile” de la alţi instrumentişti sau direct
de la oamenii satelor, fără a face compromisuri calitative, din satele pe
care le străbate frecvent, cântând. Căci prin cântec a dorit şi el să ducă
mai departe comoara nepreţuită a harului, autentică şi specifică pecete
a zonei ce l-a zămislit. Prin cântec a încercat şi el să facă omul mai bun
şi mai frumos, mai iubitor, mai conştient şi implicat în ceea ce îi aparţine
dintotdeauna: doina şi jocul de doi, ardeleana, brâul şi cântecul bătrânesc,
dansul atât de nuanţat. Şi a mai dorit să ducă mai departe faima unei
orchestre intrată deja în inimile şi conştiinţa oamenilor de pe meleagurile
Banatului şi din alte părţi. Să fie astfel un autentic mesager al melosului
de pe Valea Begheiului superior.
Ion Dorel a încetat să mai cânte din 27 noiembrie 2015, de când s-a retras
în lumea fără dor…
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„Dubaşii” din Brăneşti
Zona Făgetului, cuprinzând peste 80 de sate din partea nord-estică a
judeţului Timiş şi constituindu-se într-o benefică interferenţă spirituală
între Banat şi Ardeal, reprezintă un autentic spaţiu etnofolcloric, de cultură
şi civilizaţie românească, de dezvoltare armonioasă a meşteşugurilor, de
la olărit, prelucrarea metalelor, cojocărit, prelucrarea lemnului, a lânii şi
a cânepii, învăiegatul şubelor şi sumanelor, până la înfloritorul schimb
de mărfuri agrozootehnice, prin intermediul târgurilor de ţară organizate
aci încă din vechime (oficial din secolul al XVIII-lea). Dar ceea ce dă o
pecete aparte acestor meleaguri este bogata tradiţie folclorică şi buna
conservare a acesteia până astăzi, în aproape toate localităţile.
Sărbătorile de iarnă sunt marcate de frumosul şi impresionantul obicei
al colindatului, având ca trăsă-tură distinctă întrebuinţarea dubelor. Prin
valorificarea acestui obicei, dar şi a altora din sat şi din zonă, în ultimii
50-60 de ani s-au impus renumiţii dubaşi din Brăneşti, ce au încorporat,
în formaţia lor, în mai multe rânduri, şi un reuşit ansamblu folcloric,
valorificând astfel zestrea de spiritualitate tradiţională a minunatelor
obiceiuri de familie şi de peste an, făcând parte, din 1979, din renumita
Orchestră de instrumente populare „Făgeţeana”, condusă cu neîntrecută
măiestrie de dirijorul şi etnomuzicologul Achim Penda.

Dubașii din Brănești - Nunta cornilor, Resița, 1974
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Ansamblul acestor destoinici şi harnici gospodari, iubitori ai tradiţiilor
şi datinilor lăsate de moşii şi strămoşii lor, a luat fiinţă în anul 1965, la
iniţiativa unui fiu al satului, profesorul Nicolae Oprescu, a unui învăţător
inimos, Dubeştean, dar şi a făloşilor săteni Ioan Fratuţescu (Gudu) –
devenit vătaf incontestabil, ani în şir, Gligor Capotescu (ce a preluat apoi
„şefia” grupului), apoi Nicolae Fratuţescu, Petru Capotescu, Valeriu Cerean,
Iosif Bărbos, Viorel Fratuţescu, Victor Capotescu, Păun Buşan, Ionel Cerean,
Petru Popescu şi alţii, toţi cu soţiile (şi, în timp, cu fiii şi nepoţii lor), ca să
enumăr doar câţiva dintre „bătrânii” formaţiei. Au urmat, apoi, alţi vătafi
entuziaşti şi artişti amatori, ca Doru Iova şi Dorinel Fratuţescu.
Încă de Ia început, ansamblul a inclus în repertoriu fenomenul folcloric
viu, bine conservat, din sat şi din zonă, începând cu dansurile bătrâneşti
„Şâriţelul”, „Şâreghea”, „Măzărica”, „Ţandăra”, cât şi „Căluşerul”, „Hora” şi
„Bătuta”, cu mişcări hotărâte şi bine cumpănite, unduioasele ardelene şi
focoasele jocuri de doi, apoi obiceiurile legate de viaţa omului: naşterea,
nunta, înmormântarea, cu ceremonialurile şi oraţiile adecvate.
Mai apoi, obiceiurile de peste an, ivite şi perpetuate în toiul muncilor
agricole, la clacă, hore sau şezători, balade şi cântece bătrâneşti, preluate
de la adevăraţi rapsozi locali precum: Iosif Capotescu, Ana Capotescu,
Axente Moldovan ori Sidonia Vinca, şi, bineînţeles, impresionantul obicei
al colindatului, cu sfintele colinde păstrate din tată-n fiu, ca pe o comoară
de suflet, a bucuriei de a trăi şi de a vesti altora minunea naşterii Fiului
Mântuitor, odată cu renaşterea naturii dătătoare de viaţă, urările de
fericire, sănătate şi bunăstare. Şi, nu în ultimul rând, au preluat patrimoniul
nescris de conduită civică, de etică şi mentalitate tradiţională, un sistem
comportamental şi justiţiar sănătos, care a caracterizat neamul românesc
de-a lungul veacurilor şi care trebuia dus mai departe…
Generaţiilor de început li s-au adăugat, firesc, altele. Chiar peste 10 ani,
adică în 1975, pe când „bătrânii” făceau prima ieşire peste hotare (la
Rudolstadt, Germania, împreună cu Orchestra de instrumente populare
„Făgeţeana”, condusă de regretatul muzicolog şi om de cultură Achim
Penda), la Şcoala cu clasele I-VIII din sat se înfiripa Ansamblul folcloric
al micilor dubaşi. S-a pornit de la iniţierea în bătutul diferitelor ritmuri la
dube, învăţarea colindelor şi a complicaţilor paşi de căluşer, concomitent
cu formarea primelor deprinderi de a cunoaşte, respecta, culege şi
interpreta pe scenă bogatul tezaur folcloric de care dispunea satul. Dintre
aceşti primi învăţăcei întru deprinderea şi cinstirea tradiţiei înaintaşilor
124

lor, îi amintim pe: Dan şi Lenuţa Fratuţescu (fiii lui Gudu), Iulian Podariu,
Dumitru Cerean, Nicuşor Fratuţescu, Ioan Capotescu, Doru Iova, Dorinel
Fratuţescu, Aurel Capotescu şi mulţi alţii, elevi care s-au perindat pe la
şcoluţa din satul lor, de-a lungul anilor. Au urmat nenumărate spectacole
prezentate şi de cei mari şi de cei mici pe numeroase scene ale ţării: Făget,
Lugoj, Timişoara, Buziaş, Arad, Reşiţa, Bucureşti, Cluj-Napoca, Drobeta
Turnu-Severin, Deva, Petroşani, Alba-Iulia etc., iar în vara anului 1976 o altă
ieşire în străinătate a celor mari (Zagreb), de unde s-au întors cu un premiu
frumos şi binecuvenite aprecieri. Au urmat înregistrări la Radio şi TV, două
filme documentare, realizate de Cercul de Folclor de la Universitatea din
Timişoara (sub gândul bun al regretatului profesor Vasile Tudor Creţu şi al
operatorilor Sandu Dragoş şi Iosif Costinaş), cât şi unul artistic („Spectacolul
spectacolelor”, în care au apărut alături de marii artişti Amza Pellea şi
Anda Călugăreanu).
În anul 1982, participă la Festivalul internaţional de folclor „Castello di
Gorizia” din Italia, obţinând premiul „Molto buono” şi medalia de argint la

Alai cu dubași, 1974
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categoria „Folklor e vivente”, ceea ce a reprezentat o nouă încununare a
muncii şi pasiunii, a seriozităţii şi dăruirii cu care aceşti oameni – bătrâni şi
tineri, femei şi copii – au ştiut să-şi înfrumuseţeze viaţa şi sufletul, ducând
mai departe câştigurile spirituale şi artistice ale înaintaşilor. Sigur, au
continuat participările la manifestările locale (Festivalul de obiceiuri „La
curţile dorului”, manifestarea „Vatră de olari” din satul Jupâneşti – singurul
centru activ de olărit din judeţul Timiş, manifestarea cultural-artistică
anuală de la Valea lui Liman), judeţene, interjudeţene şi naţionale, în
cadrul azi hulitului Festival naţional „Cântarea României”, cu tot pe atâtea
frumoase izbânzi, iar după Revoluţia din decembrie 1989 au făcut ieşiri
peste hotare în Republica Moldova, Germania, Spania, Serbia şi Ungaria.
Nu de mult, stând de vorbă cu fostul vătaf al dubaşilor din Brăneşti, Gligor
Capotescu, acesta ne-a mărturisit, mai în glumă, mai în serios, că după o
piele de câine, din care s-a confecţionat duba, a putut vedea, de-a lungul
anilor, aproape toată ţara şi o bună parte din Europa. Avea şi nostalgia,
dar şi regretul că tot mai puţin şi mai rar se ocupă cineva şi de biata tradiţie
a celor ce-au ţinut neamul, credinţa şi ţara, de adevăratul ţăran român şi
de grădina sa întemeietoare din suflet!
prof. dr. Ion Căliman
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Sorin Titel – 85
Banatul o „bucată de lume”
Sosit la Timişoara în 1964, Sorin Titel devine, în redacţia Orizontului, un
om-punte, „un punct de sprijin” în mişcarea literară a zonei, nota Cornel
Ungureanu. Vital, afabil, delicat, legând numeroase prietenii, el traversează
aici, după propria-i mărturisire, „anii cei mai denşi”. Meloman, cinefil, veritabil
gurmand cultural, Titel s-a dovedit un pledant înfocat pentru înnoirea prozei,
cu lecturi bogate şi opinii ferme, susţinute cu îndărătnicie. Nu e de mirare
că, în 1968, ivea, prin Dejunul pe iarbă, primul „nouveau roman” românesc!
Cultivă chiar un modernism ostentativ, „extrem” (zicea, recapitulativ,
Valeriu Cristea) şi beneficiază de sfaturile unor „consilieri” timişoreni: Livius
Ciocârlie, Şerban Foarţă, Marcel Pop-Corniş (îndemnându-l spre H. Melville)
ori, în teatru, Aureliu Manea. O epocă furibundă, în care „bulimicul” Titel
(culturaliceşte vorbind) devine „profetul” noului roman. Categoric, cel mai
silitor în „aclimatizarea reţetelor”. Solidar cu experienţele avangardiste, în
teatru şi plastică, plonjând în atmosfera febrilă a acelor ani, el are ispita
experimentului. Încât, cercetându-i traiectoria, vom observa că aparentul
tradiţionalism, la start, se metamorfozează, graţie frisonului sincronizant,
în pas cu orologiul parisian, într-un modernism „inautentic” (după unii),
livrând „ciudăţenii”. Fază accelerată după Valsuri nobile şi sentimentale
(1967), culminând cu parabolicul miniroman, de atmosferă kafkiană,
Lunga călătorie a prizonierului (1971). Roman care, peste câţiva ani, va fi
publicat în Franţa (la Denoël, în 1976), prin bunăvoinţa lui Maurice Nadeau,
în colecţia Les lettres nouvelles, sub banderola Scriitori protestatari din
est, cu stimabil succes de critică! În Lunga călătorie..., adevărat examen de
virtuozitate, Titel „filmează” şi propune, de fapt, „o alegorie a vieţii”.
În 1971, Sorin Titel se fixează în Bucureşti, intrând în redacţia României
literare. Cu o bonomie discretă, bucurându-se de amiciţia unor spirite
înalte(precum Lucian Raicu, un prim comentator al încercărilor sale de
odinioară), cu preferinţe literare ferme, prozatorul, curios, se va replia,
reinventându-se. În „etapa bucureşteană”, odată cu Ţara îndepărtată (1974),
roman polifonic, Titel redescoperă spaţiul banatic. Prin romanul pomenit, va
inaugura aşa-numitul „ciclu” bănăţean, o tetralogie care a impus un topos
propriu, inconfundabil, beatificat, de un realism minuţios. Dacă le nouveau
roman exersa o tehnică în sine, colecţia de întâmplări şi protagonişti
dezvăluită prin tetralogie, vădeşte „foame de concret” şi o „amănunţime
generoasă”(cf. Ovid S. Crohmălniceanu). După Ţara îndepărtată, Titel va
127

tipări Pasărea şi umbra (1977), Clipa cea repede (1979) şi Femeie, Iată Fiul
Tău (1983), toate închipuind, prin aliajul dintre amintire şi fantezie, un Banat
imaginar, un „spaţiu filtrat de memorie”, foind de viaţă. Cu istorisiri ciudate
(simultaneizând vocile) şi rememorări dezordonate, în realitate şi în vis, în
lumea aceasta şi în cea „a morţilor”. Şi în care obişnuitul, învăluit în mister,
face loc unei „bucurii temătoare”. A fost confirmat, peste ani, un „diagnostic”
pus de un alt prieten timişorean, pictorul Ciprian Radovan, cel care îl
„citise” cu exactitate, observând că Sorin Titel era stăpânit de „o melancolie
persistentă, ascunsă cu înţelepciune”. Mereu grăbit, totuşi binevoitor,
disponibil, interesat de scenarii(publicate postum), piese de teatru şi regie
film (are în palmares doar Iarba verde acasă, regizat de Stere Gulea, în
1977), Sorin Titel a fost un devot al scrisului. Iniţial, fără aderenţă la Cehov,
a descoperit – brusc luminat – tandreţea, proza „cu inimă”. Umorul îi era
străin, nu-l prindea(notase Paul Georgescu); dar, într-o vreme care cultiva
industrios literatura „de curaj”, Sorin Titel a dovedit curajul literaturii, cum,
memorabil, se pronunţase Valeriu Cristea. Persistă încă o ciudată indecizie
în a-i fixa locul. Prozatorul, bântuit de presimţiri negre, avea o percepţie
fragmentaristă, „asculta” vocile, practica clivajele temporale. Marea lui
„descoperire” a fost, evident, feeria cotidianului (cf. Mircea Iorgulescu),
dizolvând tragismul, viaţa măruntă, mereu în cumpănire între miracol şi
suferinţă.
Născocită şi văzută, deopotrivă, proza lui Sorin Titel (1935-1985) se rupe de
context. Viaţa pusă în roman nu se restrânge la o literatură a experienţei;
reinventată, ea nu se mulţumeşte cu impulsul resentimentelor, transformând
ficţiunea biograficului într-o proză aspră, demitizantă. Şocurile Istoriei,
subiectivitatea rănită rezonează stins, în fundal, deoarece Titel are oroare
de circumstanţial. Pentru el, agresiunile Istoriei se topesc într-un nimb
luminos, lumea în care respiră poartă un iz bolnăvicios, încărcată fiind cu o
sadoveniană înţelepciune contemplativă. O istorie fabuloasă şi plauzibilă
curge într-un desen mitografic, ritualurile existenţei au o desfăşurare
molatică, atingând dulcea împăcare. Clipa prezentă, oricât de mincinoasă,
aruncă un văl de melancolie peste sâmburele vieţii, în amestecul indicibil
de bine şi rău. Expurgată de violenţe, calma idealitate, stinsă, vlăguită, îşi
dizolvă personajele într-un freamăt blând, învăluitor. Suntem dincolo de
Istorie. În relaţia artă/eveniment, Titel nu palpează vecinătatea cauzelor,
tensionând câmpul politic, ci ordinea naturalului, îngemănând moartea şi
viaţa. Caută, aşadar, un refugiu contemplativ. Sperând că binele solar va
birui întunericul. Că omul împovărat, cutreierat de o durere neputincioasă
şi nu personajul eroic, statuar, de o măreţie voluntară îşi duce soarta în
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lume, corectând vectorul destinului. Tragicul se revarsă peste o lume a
opulenţei, ce părea ocrotită în faldurile intimităţii.
Odată cu Ţara îndepărtată, prozatorul se „cuminţeşte”, modernismul său
e ţinut în frâu. El descoperă o lume strălucitoare şi stătătoare, peste care
coboară un calm mitic. Gestul său restitutiv trăieşte prin forţa concretului
şi pictura detaliului. În colcăiala întâmplărilor comune (conducând la
o „pierdere a reliefului”, cum i s-a reproşat), de un dramatism infuzat,
evocarea faptelor capătă o încărcătură ritualică; repovestite, recuperate,
ele – în pofida registrului minor – rămân vii, compunând şi nemurind o
lume de o remarcabilă omogenitate şi fraternitate. Sunt ceremonii şi istorii
expediate într-o lume „îndepărtată”, fabuloasă, trăind în patriarhalitate,
cu personaje aşezate, ţinând de uriaşe încrengături familiale, aşteptânduşi, cu seninătate, Sfârşitul, contemplând nostalgic anii cei tineri, viaţa şi
trecerea.
Vom recunoaşte, astfel, că Titel, cel care – mânat de tentaţia înnoirii – a făcut
de toate, se înduioşează, îşi priveşte cu blândeţe şi înţelegere personajele,
acceptă un epic domol şi o cronologie voit confuză, incontrolabilă. Dacă mai
observăm că între fapte şi relatarea propriu-zisă se interpun povestitorii,
într-o veritabilă ştafetă (filtrele care înceţoşează, dar, curios, şi poetizează,
curăţind „evenimentele” de zgura lor existenţială, purificându-le), dacă
relatarea se „rătăceşte”, acceptă acest risc, alegând mereu alte fire epice, cu
episoade „lipite” şi, în curgerea lor, descoperim, ieşind din umbră, fiii aceluiaşi
destin, dacă, în fine, medierea de care aminteam nu înlătură încrederea
în celălalt, creditul nelimitat, bunătatea şi candoarea revărsate peste
lume, mai trebuie să spunem că această microscopie, această voluptate
a amănuntului – aliind acuitatea realistă cu fărâma de miracol – coboară
spre adevărurile mari ale vieţii, testând temele fundamentale. Dincolo de
ardoarea casnică (proprie şi unui R. Fabian), dincolo de literatura domestică
în care mişună oameni modeşti, trăitori în regimul sărbătoresc, descoperim
o reîntoarcere. Sorin Titel parcurge un drum „de-a-ndoaselea”, ştiind unde
va reveni. Dar această lume sedusă de ficţiune(şi, astfel, recognoscibilă şi
recunoscută), trăieşte sub eterna ameninţare a umbrei. În fond, spiritul nu
conteneşte să se mire şi nu cunoaşte păcatul de a ignora căile generozităţii,
de a „îngheţa” frumuseţea şi splendoarea lumii într-o strălucire rece. Intrăm
în timpul „mut”(blagian), în care inima e temeiul lumii.
„Romanele” din Ţara îndepărtată – sesiza Cornel Regman – propun o
răspântie. Prozatorul care redescoperea atunci povestirea, combinând
nostalgia dulce-amară a rememorărilor cu oralitatea învăluitoare
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a dialogului tolerant, urma să opteze, să-şi afle drumul; părăsind
extraordinarul (seismele Istoriei răzbătând surdinizate în „poveşti”,
acceptând că „ceva adevăr tot o fi în ele”) pentru a se scufunda în banalul
domestic, demitizat, legănat de habitudini odihnitor atemporale. Dincolo
de pereţii cuinei, vocea timpului istoric se destramă în poveşti „care
umblă”; taclaua deconectantă se întinde, devierile epice se îndesesc.
Avem, pe de o parte, garanţia exactităţii: „poveştile astea din bătrâni sunt
toate adevărate” – asigură mama; pe de altă parte, tot ea recunoaşte că
„lumea exagerează”. Aceeaşi e şi părerea faimoasei Eva Nada, preocupată
de tăiţei, supă, cozonaci, dulceţuri, gemuri, creme etc. Încât, grozăviile
războiului (care „strică” omul), toate întâmplările, adunate în rama epicului,
devin o colecţie de „istorioare” auzite. „Spun ce-am auzit” – ne previne Eva
Nada, convinsă că cel care relatează „mai pune şi de la el”, umple golurile
narative („câte s-or mai putut întâmpla”). Microromanele „înghiţite” de
Ţara îndepărtată despică şuvoiul amintirilor, mângâiate de sentimentul
întristător şi alinător al timpului scurs, irecuperabil; reamintirea aduce
un plus de acuitate, invenţia (repetăm, poveştile care „umblă” sunt „unele
întâmplate, altele nu”) vrea să explice fapte pe care nemilosul timp le
şterge.
Pofta naraţiei îmbracă la Sorin Titel bucuria proaspătă a mirării,
descoperind frumuseţea reavănă a lumii, posibilă prin feminizarea
perspectivei. Lumea lui Titel trăieşte matriarhatul sărbătorilor (o formulă
lansată chiar de prozator), se bucură de prezenţa luminoasă a femeilor
(„oblojind” suferinţa, îndulcind existenţa celor „fără de noroc”, purtându-şi
singurătatea ca blestem). Se înstăpâneşte „atotcuprinzătorul sentiment
de milă”, prezenţa femeilor iradiind iubire şi bunătate. Am putea spune,
pe urmele lui C. S. Lewis, că există o preferinţă naturală a femeilor către
un „patriotism familial” intens; cum femeia rămâne păzitorul special al
intereselor familiei, este aproape firesc conflictul dintre „interesele” ei
şi ale lumii. Înţelegem, aşadar, polemica Mamei cu Sartre (într-un pasaj
din Femeie, iată Fiul Tău, comentat stăruitor), dăruirea ei pentru o cauză
concretă protejând viaţa învingătoare, dispreţuind abstracta povară a
grijilor umanităţii, apăsând umerii filosofului.
Melancolizat de timp, ascultând rumoarea Istoriei, Titel povesteşte
fără efort. Invenţia epică, spuneam, nu merge pe linia unei „epicizări”
obstinate a ideilor; observator atent, prozatorul foloseşte notaţia
simbolică, pulverizează cronologia, amestecând vocile narative, pensează
întâmplările mici, ale omului fără istorie, în fine se deschide parabolei,
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„storcând” suportul oniric. Dar, dincolo de stilul aluziv, alimentat de
humusul cultural, nu descoperim scheletul „sistemului”; „filosofia” lui Titel
este chiar cea a vieţii care se povesteşte, curgând prin filtrul reamintirii.
Infuzia lirismului este, aşadar, inevitabilă. De la fraza scurtă, aşternută
trepidant, Titel va ajunge la molcomeala povestirii şi dialogul intertextual
(e drept, folosit cu moderaţie), îmblânzind violenţele experimentaliste ale
începuturilor.
Până la Melancolie (1988), un roman neterminat, de fapt, promiţând
deschiderea unui alt ciclu, abia bănuit, proza lui Sorin Titel propunea ca
zeitate tutelară figura mamei, nimbată de aburii bucătăriei; viziunea
anistorică (Livius Ciocârlie), ţesând în scenariul epic întâmplările mărunte,
coborând în banalul existenţial avea ca loc de observaţie (şi, fireşte,
comentariu) cuina.
Titel, să observăm, nu are nevoie de document. El nu se vrea un biograf al
epocii. Opera sa poartă ecourile unei lumi, care a fost: o lume agonică, sleită,
recuperându-şi Imaginea. Este, negreşit, şi lumea lui Danilo Kiš, populată
de fantomele Imperiului, tânjind după pierduta autoritate paternă. Vom
subscrie așadar la o concluzie deja încetăţenită: literatura Europei centrale
(concept în care „fiecare vede ce vrea”, cum observase chiar Danilo Kiš)
este contextul prozei titeliene. Fără a ne raporta la această vecinătate,
nu putem înţelege deplin resortul ei intim. Venind dintr-o zonă de contact
etnic, opera lui Titel invită la dialog. Tropismul răsăritean al prozatorului nu
se explică prin „misticism” revoluţionar ori prin alte pricini conjuncturale,
ci, exclusiv, prin zestrea temperamentală şi afinităţile spirituale. Proza lui
Titel cade ca o perdea grea peste convulsiile Istoriei. Blajinătatea omului,
agresiunile contextului se resorb în universul familial, acolo unde zeitatea
bună rămâne mama. Titel a privit lumea avid, cu o toleranţă tandră,
încercând a ajunge la esenţial; încercând a descifra, aşadar, etern-umanul,
„îmbrăcat”, fireşte, în perisabil şi trecător. Călătorind, astfel, spre sinele
adânc, mânat de o curiozitate neistovită.
După anii tineri, după agora timişoreană (cum s-a „păstrat”, în amintirea
congenerilor, locuinţa sa), Titel, fixat în capitală, a rămas ambasadorul
Provinciei. O privire blând-înţelegătoare pogoară peste această lume;
memoria băsmuitoare şi pecetea melancolică estompează asperităţile;
distanţarea are un efect feeric şi, împăcat cu lumea, eroul titelian vrea
să-i afle „gustul”. Suntem, părelnic, într-un spaţiu neatins de mersul Istoriei,
nimbat de o lumină paradisiacă, departe de ceea ce Eliade numea
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„teroarea Istoriei”. Aceste personaje, confiscate de o bucurie a existenţei,
„pe care nimic nu o poate întuneca”, gustă, aşadar, aproape la modul
eminescian, viaţa „dureros de dulce”. Dragostea, suferinţa, pânda morţii
etc. se ivesc din pliurile existenţei şi ne aruncă într-o seninătate îndoliată
(cf. Valeriu Cristea). Şi atunci, pieritorul trup desluşeşte mesajele adânci ale
fiinţei, descoperă „umbra otrăvită”, se desfată sărbătoresc (departe, totuşi,
de epicureismul fănuşian, de pildă, unde erupţia imaginilor şi grindina
metaforică întreţin dezordinea epică şi frenezia hedonistă). La Titel, viaţa
e un miracol, dar şi suferinţă; sărbătoarea de a fi se îngemănează cu
durerea de a fi, probând, dincolo de talent – aşa cum s-a observat – vocaţia
umană a scriitorului. Viaţa şi moartea devin personajele acestei proze, răul
urâţind şi sporind, de fapt, lumea. În această „conştiinţă lărgită”, carenţa
afectivă(pe care o acuză „cei neiubiţi”) cheamă scutul dragostei materne.
În cadrele ritualului pătrunde, impetuoasă, viaţa. Dar omul nu dispare în
iureşul evenimentelor; el rămâne „cel mai important lucru”, cum scria Sorin
Titel (vezi În căutarea lui Cehov). Acest spaţiu epic este o lume a sărbătorii,
curgând atemporal, în care feeria face loc suferinţei; favorurile vieţii,
splendorile ei nepieritoare, sunt gustate cu temperanţă; jubilaţia existenţei
strecoară îndoiala şi spaima, covârşită de apăsarea trecerii.
Condamnat la scris, Sorin Titel a trăit pentru literatură. S-a lăsat „locuit de
lumea cea vie” şi s-a dovedit un suflet candid şi neliniştit. În ultimele luni,
măcinat de tristeţe şi jenat de boală (cum relatează tatăl său, Iosif Titel,
în Clipa i-a fost prea repede), nu mai scria; dar, negreşit, în nopţile lungi şi
grele, chinuit de insomnii, desfăşura mental tremurătoare pânze epice. El
ne-a oferit „o bucată de lume”, aducându-ne aproape tragica ei frumuseţe.
Iar „nostalgia Banatului i-a rămas în suflet”.
Adrian Dinu Racchieru
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Restituiri cultural–tradiţionale: peste 400 de instrumente
în colecția profesorului timișorean Ovidiu Papană
										
„Un bun cultural este „produsul” unui mod particular de gândire umană,
el fiind reprezentat printr-o formă cosmetizată de reflectare a realităţii
înconjurătoare. […] Un bun cultural poate fi considerat drept o emblemă
identitar-artistică pentru toate tipurile de grupuri comunitare.”
Ovidiu Papană
Cercetător, etnomuzicolog, specializat în acustică muzicală și organologie,
profesorul timișorean Ovidiu Papană deține o colecție de instrumente
tradiționale românești impresionantă, care, împreună cu cele specifice
altor popoare, adunate pentru a arăta interferențele culturale, depășește
cifra de 400. Ele sunt fie achiziționate pe parcursul a mai bine de două
decenii, fie construite sau recondiționate cu migală și răbdare de însuși
dascălul universitar pentru care restituirea zestrei cultural-tradiționale
a devenit un deziderat. Ni le prezintă cu aceeași pasiune cu care au fost
construite, le îngrijește, le ascultă povestea, le îndrăgește.
Ovidiu Papană s-a născut la 16 iulie 1948 în Mehala (localitate care a
devenit cartier al Timișoarei). După absolvirea Facultății de Muzică din
cadrul Institutului Pedagogic din orașul de pe Bega și-a continuat studiile
universitare la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, devenind
Licențiat în Muzică în anul 1973. În perioada 1969 – 1976 a fost profesor
de muzică la Târgu Jiu. Cea mai mare parte a activității sale didactice
s-a derulat la Casa Pionerilor (Palatul Copiilor), ca profesor și dirijor de
orchestră, între anii 1978 – 1995. La Facultatea de Muzică din Timișoara
parcurge toate treptele academice, de la lector la profesor universitar,
obținând totodată titlul de Doctor în Muzică, la Academia de muzică „Gh.
Dima” din Cluj, în anul 2000. Activitatea de cercetare este și mai intensă de
când s-a pensionat, în anul 2014.
Ovidiu Papană: Pe plan naţional, am căutat să am în colecţia mea toate
instrumentele la care au cântat românii. Toate, nu doar dintr-o anumită
zonă. Colecția este unică prin faptul că, pe lângă existenţa fizică a
obiectelor, am încercat să şi scriu despre ele. Mulţi din generaţia actuală
nu au cunoştinţe despre ceea ce a fost în trecut. Avantajul meu a fost că
am traversat două secole, cunosc bine generaţiile, condiţiile în care s-a
desfăşurat muzica de odinioară, sunt destul de avizat şi sunt obligat,
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în același timp, să vorbesc de o anumită zestre culturală care nu a fost
suficient de bine pusă în valoare.
Referitor la colecţia mea, sunt trei tipuri de instrumente. Unele sunt
cumpărate de la muzicanţi, instrumentişti, ţărani, meşteri populari. Nu sunt
valori materiale, dacă le-aş pune pe jos pe undeva pe stradă, probabil că
le-ar lua copiii. Nu sunt vandabile, în cazul lor valorile sunt altele. În a doua
categorie intră instrumetele făcute de mine. Pentru că au fost oameni care
nu au vrut să se despartă de instrumentele respective, le-am fotografiat,
le-am făcut câteva scheme şi am realizat o replică ce putea să ajungă
identică până la 98 la sută cu instrumentul respectiv.
Daniela Băcilă: Pentru asta erau necesare cunoştinţe aprofundate în mai
multe domenii.
Ovidiu Papană: Organologia este o disciplină foarte diferită de celelalte, în
sensul că aici trebuie să fii multilateral, să fii „meşter”, să ştii să cânţi cât de
cât la un instrument, să ai cunoştinţe de acustică muzicală şi să ştii efectiv
să-l construieşti. Construcţia unui instrument te învaţă mai mult decât tot
ceea ce citești şi ceea ce auzi. Dacă nu îndeplineşti cele trei condiţii, în nici
un caz nu te poţi numi organolog, ci un om care, să zicem, „vede” cu pixul.
Următoarea categorie, a treia, o constituie replicile, care într-adevăr sunt
deosebite. Ele sunt instrumente tot construite de mine, dar care nu mai
există în acest moment. Le-am găsit şi eu în cărţile înaintaşilor mei. Azi,
dacă totuşi se mai găsesc pe undeva, sunt în colecţii particulare. Să vă dau
un exemplu: am găsit un fluier îngemănat care avea o construcţie specială
de care mi-am dat seama abia după ce l-am construit. Era un fluier unicat
care justifică sistemul modurile greceşti, a fost o mare surpriză şi pentru
mine.
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Până acum am 320 de intrumente româneşti, mai trebuie să construiesc
încă vreo două-trei şi atunci le am pe toate. Nu mai cunosc eu altele, că
le-aş face imediat. Mai am în colecţie instrumentele – jucării muzicale, vreo
40-50 făcute de mine, apoi instrumentele utilitare, folosite de vânători, de
exemplu, cele care imită păsările.

În total, în jur de 400 de instrumente româneşti şi străine, ce am reuşit să
găsesc şi pe internet şi cu diverse ocazii. Dacă mergeam în străinătate
cumpăram câte unul, de exemplu, din Grecia am luat o liră grecească de
bună calitate. Am avut mari surprize când am văzut interferenţe culturale
care există între instrumentele românești în raport cu celelalte instrumente,
chiar şi de pe alte continente.
D.B.: Avem în faţă cele două ample volume “INSTRUMENTE TRADIŢIONALE
ROMÂNEŞTI – Studii acustico-muzicale”. La fel veţi proceda şi cu cele din
afara spaţiului românesc, scrieţi despre ele, le analizaţi în amănunt, sau
rămâne doar perspectiva interferenţelor de care ne vorbiţi?
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O.P.: Pentru o astfel de muncă mi-ar mai trebui o viaţă. Primul volum are
466 de pagini, al doilea 560, am de scris încă două volume, în final vor
fi vreo 1600 – 1700 de pagini de care răspund cu capul, pentru că unii
nu se gândesc la câtă muncă am depus pentru scrierea unei cărți, sunt
preocupați doar „să găsească greşeli”. Este enorm de multă muncă, lucrez
de multe ori 12 – 14 ore pe zi, pe computer, când termin, văd doar linii albe şi
negre de la scris, dar sunt fericit pentru că lucrez cu multă bucurie şi multă
pasiune. Celelalte instrumente sunt numai pentru a arăta interferenţele, şi,
eventual, le folosesc în prelegerile pe care le ţin, să arăt interconexiunile pe
linie tradiţională între popoare. De altfel, să ştii că mi-am dat seama că la
o cercetare trebuie să ai răbdare cu un instrument, el este o poveste. Dacă
ştii şi vezi cum s-a construit, el îţi povesteşte tot, îţi dezvăluie probleme
constructive, îţi arată ce tipuri de fenomene acustice au fost folosite,
performanţele pe care le are, sau ce-i lipseşte.

În perioada 2005 – 2019, Ovidiu Papană a participat la o serie de expoziții,
prelegeri, simpozioane, conferințe și congrese în țară, la Cluj-Napoca,
Slobozia, București, dar și peste hotare, în Ungaria, Germania, Portugalia,
Austria, Italia, cucerind publicul avizat cu subiecte inedite, cu prezentări
exemplificative.
Daniela Băcilă: Domnule profesor, această specialitate, organologia, nu
este la îndemâna oricui. Cum aţi vedea dumneavoastră cunoaşterea
acestui domeniu de către un public cât mai larg. Se poate realiza acest
lucru?
Ovidiu Papană: Da. Eu am ţinut prelegeri pentru tote categoriile de oameni
şi în ţară şi peste hotare. Publicul meu a fost alcătuit și din copii, pentru
care am dat în mintea lor arătându-le tot felul de jucării. Rezultatul a fost
extraordinar. Într-o altă categorie au fost oamenii obişnuiţi, cărora nu am
putut să le vorbesc într-un limbaj pur muzical şi atunci le-am arătat latura
spectaculară. Fiecare a priceput în felul său, unuia i-a plăcut sunetul, altuia,
aspectul, unul remarca faptul că e de la el de-acasă…
Mai este şi publicul avizat de la conferinţe, simpozioane, congrese, unde
foloseşti un limbaj profesional, în care pui toată partea teoretică a muzicii
aplicată pe instrument, justificând astfel însăşi existenţa instrumentului.
D.B.: Acestea sunt atu-urile care vă definesc: teoretician, practician,
cercetător, toate perfecţionate într-o viaţă de om în care rezultatele se văd
şi se simt, dar poate se cunosc prea puţin.
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O.P.: Aş vrea să mai adaug ceva, într-un fel mă simt izolat, e adevărat că
am nevoie de izolare ca să pot să scriu şi să construiesc. Mă simt izolat
în ce sens? Nu-mi place „consumismul” acesta care este globalizat la ora
actuală. Nu se poate face performanţă fără un pic de chin, un chin voit.
În domeniul organologiei prima dată trebuie să înveţi partea teoretică şi
apoi să construieşti.

„În sistemul de apreciere valorică specific culturii orale din perioada
modernă, grupul social cu rol de grup destinatar – comunitatea zonală
care avea rolul de a judeca şi a eticheta creaţia artistică – a devenit un
receptor de tip pasiv, manipulat prin bombardamentul informaţional
generat de mijloacele de comunicare artistică virtuală.” Ovidiu Papană
D. B. Rămâneţi un idealist, domnule profesor…
O. P.: Nu se poate altfel, sunt foarte mulţi care au aşa, o haină frumoasă,
chiar şi vorbesc frumos, problema principală este zestrea, oricând stai de
vorbă cu cineva trebuie să poţi arăta ce ai făcut, acest lucru l-am învăţat
şi eu de la dascălii mei. Eu la ora actuală am 10 cărţi scrise. Cariera mea
ştiinţifică a venit după Revoluţie, nu am putut să fac mai mult până la
vremea respectivă. Până atunci am fost dascăl de muzică, am căutat
să supravieţuiesc cu familie cu tot, cu greutăţile care au fost, am făcut
meserii de toate categoriile, inclusiv zidărie, am crescut purcei ca pot să
supravieţuiesc. Din cele 10 cărţi, ultimele două sunt o încercare de a face
o Enciclopedie a tuturor instrumentelor tradiţionale româneşti la nivelul
secolului actual şi poate chiar la nivel de cercetare științifică inovatoare, cu
nişte lucruri care sunt inedite ca metodologie de lucru şi de investigație. A
fost dificil, pentru că sunt exigent cu mine însumi şi apoi cu cei din jur. Sunt
lucruri care nu au fost spuse nicăieri şi de cele mai multe ori se constituie
ca o restituire a unor valori culturale uitate.
D.B.: Cum s-a răsfrânt latura ştiinţifică a muncii dumneavoastră asupra
lumii academice din Timişoara, din capitală şi din străinătate, mai cu seamă
după participarea la numeroasele conferinţe, congrese, prelegeri peste
hotare?
O.P.: La Timişoara sunt puţin cunoscut, dar asta nu are nici o importanţă,
la Bucureşti sunt inclus în cercurile cercetătorilor, inclusiv la Academie şi la
Institutul de Folclor, în străinătate am avut surprize şi plăcute şi mai puţin
plăcute. Am fost remarcat doar când am participat la unul dintre marile
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Congrese de Organologie şi am reuşit să le captez atenţia cu prezentările
mele exemplificate. În străinătate m-am dus ca cercetător privat, neavând
o Universitate care să mă susţină, am bătut la toate porţile, uneori mi s-a
răspuns, alteori nu, am mers cu o expoziţie de 100 de instrumente pe care la
început nu le-au luat în seamă, pentru ca în final să fiu aplaudat şi solicitat
în diverse ţări îndepărtate. La situaţia mea actuală nu se pune problema
de a merge în alte părţi, aceasta este limita pe care o am, corespondez pe
internet cu japonezii, le mai trimit câte un material.
D.B.: Ceea ce ne povestiţi ne uimeşte într-un fel, ne îndreptăţeşte să credem
că totuşi s-ar putea găsi soluţii, dacă i-aţi cucerit pe americani şi pe japonezi,
să captaţi atenţia şi românilor. Ce aveţi aici este de o valoare inestimabilă,
având în vedere faptul că Timişoara devine Capitală Culturală Europeană,
nu s-ar putea mândri cu o astfel de colecţie unică?
O.P.: Am bătut de mai multe ori şi la porţile acestei “capitale” şi m-am izbit
de funcţionarism, “vrem proiecte” mi se spunea. Eu abia recuperez în spaţiul
vital, pe care îl mai am, un fragment din cultura pe care o tot descopăr, nu
pot să mă apuc să fac hârtii, care poate sunt necesare pentru a justifica o
anumită activitate birocratică. Eu sunt (încă) aici, pot fi folosit.

“Faţă de secolul al XX-lea, în care s-a încercat să se menţină o vagă legătură
cu tradiţia folclorului de factură etnică, în secolul al XXI-lea se remarcă o
detaşare vădită de această formă culturală, urmare a promovării în mod
excesiv a culturii orale de tip globalizat. Se pare ca într-un viitor nu prea
îndepărtat vom fi nevoiţi să tratăm cultura orală de factură etnică drept
un capitol de „istorie culturală” pentru fiecare naţiune în parte.” Ovidiu
Papană
D.B.: Eu aş vrea să las într-o notă de optimism acest subiect al discuţiei
noastre şi să ne întoarcem la colecţia de instrumente.
O.P.: Am făcut deocamdată patru valize pentru transportul instrumentelor,
nu cred că fac mai multe, pentru că celelalte instrumente sunt mai mari şi
nu sunt transportabile, le-am făcut să pot să merg cu ele într-o parte şi-n
alta, un fel de expoziţii itinerante, dar nu expoziţii convenţionale de tip
muzeistic. Eu îmi înşir cele patru valize şi încep să prezint instrumentele,
să le explic oamenilor cum se cântă, cum sună, iar în final să îi las să pună
mâna pe ele, este un fel de atelier de lucru.

138

D. B.: Îmi amintesc cum în anii facultăţii insistaţi asupra clasificării acestor
instrumente.
O.P.: Pe plan mondial s-au conturat cam patru – cinci tipuri de instrumente,
după modul în care produc sunetul: cordofone – cu coarde; aerofone –
pe baza curentului de aer; membranofone – pe baza membranelor care
vibrează; idiofone – instrumentele care vibrează cu tot corpul lor, de tipul
clopotelor.
Lumea asta a instrumentelor este foarte interesantă, între ele există
interferenţe constructive, unele instrumente sunt duplicitare, pot să
fie şi cordofone şi idiofone. Mai există o altă categorie de care am fost
obligat să pomenesc pentru că tot ce produce sunet este instrument
– instrumente utilitare care imită păsările, cum am mai spus, folosite de
vânători, e dificil să imiţi limbajul lor şi implicit greu de construit. Există şi
pseudoinstrumentele, cum sunt frunza, solzul de peşte, unde instrumentul
este de fapt omul. Apoi, categoria care nu a fost luată în seamă aproape
deloc, jucăriile muzicale, care fac parte din copilăria noastră, din zestrea
noastră.
D.B.: Sunteţi la curent şi cu noile tehnologii, folosiţi programe sofisticate pe
calculator. Cum se împacă ele cu această formă rudimentară de construcţie
în care trebuie să cunoaşteţi o serie de meserii, ţineţi pasul cu toate?
O.P.: Latura primitivă a instrumentului justifică concepţia iniţială a
construcţiei sale, care, la rândul ei, este justificată prin acustica muzicală.
Dacă nu ştii acustică, nu poţi să înţelegi un instrument. Eu le raportez
apoi la problem care țin de istoria muzicii, vizând evoluţia anumitor tipuri
de instrumente şi continui prezentarea până la cântat, în care există
şi procedee neconvenţionale de execuţie. Bineînţeles că nu putem să
rămânem la faza în care erau înaintaşii noştri, avem obligaţia de a merge
mai departe, am luat un program de lucru de înregistrare a sunetelor în
care pot „vedea” performanţele instrumentelor, caracteristicile sonore ale
sunetului, şi fac o analiză în care pot să văd până la a zecea – mia parte
tot ce se întâmplă cu sunetul, cum se naşte, cum trăieşte şi moare un sunet,
ca şi viaţa omului, să văd amprenta sonoră a sunetelor.
D.B.: Pentru tot ce ne povestiți aici, pe lângă o pricepere dusă la extrem, e
necesară şi o mare pasiune. De când a început ea pentru dumneavoastră?
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O.P.: Pasiunea de a construi instrumente este din tinereţe. La 18 ani am
făcut o vioară. Eram violonist şi pe vremea aceea vroiam să ştiu totul
despre ea, vroiam să ştiu fiinţa ei. Bineînţeles că viaţa te obligă să faci
anumite lucruri care ţin de existenţă. Am reluat preocuparea legată de
partea instrumentală în cadrul formaţiilor la care am activat, în paralel
eram profesor şi dirijor, iar partea organologică propriu-zisă a fost reluată
la Facultate, când nu am vrut să fac o treabă de mântuială. În primul rând
pentru mine a fost ca o nouă facultate, m-am autoformat în timpul anilor,
tot ce fac fac cu multă pasiune, uit de mine, de mâncare, de toate, descopăr
unele lucruri care mi se par fantastice. În final aș vrea să le împărtăşesc şi
altora.
D.B.: Latura didactică universitară ce satisfacţii v-a adus?
O.P.: Satisfacţia cea mai mare a fost că mi-am făcut datoria. La noi a fost
mai greu, pentru că, împreună cu domnul profesor Ion Odrobot, când am
început să repunem în funcţie disciplina folclor, nu am mai avut nimic, în
afară de un curs al domnului profesor Nicolae Ursu, care mi-a fost şi mie
dascăl, nu am avut nici o bază didactică. A trebuit să fac nişte cursuri care
erau practic unele rezumate ale celor spuse şi făcute până atunci şi să
aduc didactica în cadrul disciplinei mele la o formă funcţională
.
Insatisfacţia este că nu am găsit pe cineva care să continue ceea ce
am făcut. Am avut şi studenţi, muzicanţi folcloriști care nu au vrut să
depăşească o anumită fază, destul de joasă de altfel a iniţierii lor, în primul
rând îi interesa latura materială și apoi restul. Timpul trece şi se răzbună
şi fiecare om rămâne cu ceea ce a făcut. N-am văzut unul dornic să înveţe
să facă ceea ce fac eu.
D.B.: Domnule profesor, văd că în anii pensiei aveţi mult, mult de lucru. Ne
spuneţi, concret, la ce anume lucraţi acum?
O.P.: Da, sunt la volumul al III-lea al aşa-zisei Enciclopedii a Instrumetelor
Tradiţionale Româneşti (n.a. la sfârșitul lunii septembrie volumul a fost
finalizat, al IV-lea volum va încheia ciclul), studii de acustică muzicală
(primele două le-am scos pe banii mei într-un tiraj mic). Eu, după un șir
de cercetări, am rămas uimit de cât de subiectivi putem fi noi oamenii şi
cât ne poate corecta aparatura modul de a gândi despre un instrument.
Studiul computerizat îţi arată exact ceea ce este în realitate, şi nu ceea
ce „credem noi”, care suntem înclinaţi spre un subiectivism afectiv. Lumea
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organologică este şi ea ca o societate umană, o lume a instrumentelor.
Relaţiile din cadrul sonor seamănă cu relaţiile sociale ale oamenilor, sunt
şi relaţii de afecţiune, de simpatii, de antipatii (se bat între ele), sunt chiar
eliminări…şi acolo, în lumea instrumentelor, se întâmplă ca instrumentele
moderne să le elimine pe cele vechi.
D.B.: Construiţi un instrument acum?
O.P.: Da, e unul dintre instrumentele idiofone căruia i-a ajuns rândul, după o
cercetare de peste 20 de ani, când am luat legătura cu cineva de prin zona
Bacăului. Pe lângă acea „Capră” bine cunoscută din ritualurile sărbătorilor
de iarnă, în cortegiul respectiv mai era şi câte-o „Barză”, un fel de soră a
Caprei.

Am văzut demult instrumentul. „Barza” aceea cred că acum este în colecţia
unui om de cultură din străinătate, a fost vândută. Când construiesc un
instrument pe baza schiţelor, fotografiilor, sau a ceea ce am văzut şi mi s-a
spus, nu fac altceva decât să reconstitui, în proporţie de 95 la sută, obiectul
care nu mai există pe teritoriul ţării noastre.
D.B.: Nu credeţi că reţelele de socializare ne-ar putea ajuta la cunoaşterea
acestor aspecte ale muncii dumneavoastră? Există o pagină web Ovidiu
Papană cu cercetările domniei sale? Să ştim că undeva, în spaţiul virtual,
putem accesa o informaţie pe care doar acolo o găsim - ar fi util pentru toţi
cei interesaţi.
O.P.: Am ceva, ginerele meu mi-a făcut. Eu le-am pus şi mă bucur că sunt
folosite de unii şi chiar puse în valoare. Mă ştii, sunt un cercetător, ai fost şi
141

tu în activităţi de cercetare, omul de la ţară, care-ţi dă un material, nu ţi-a
cerut bani, ţi-a dat cu tot sufletul ceea ce a moştenit şi el. Eu am datoria
de a le pune în valoare, asta fac şi mă bucur când o fac şi alţii, numai să fie
prezentat în mod corect, nu raportat doar la latura spectaculară de slabă
calitate intelectuală.
Daniela Băcilă
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Foto: Daniela Băcilă
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“Ana Lugojana” între Ciacova și Cerneteaz
În 21 martie 1831, în mica aşezare timișană Cenăteaz se năştea Nicolae
Iancu Iancovici, zis Nica. Orfan de tată, se angajează ucenic la covaciul
din sat. Fierarul cânta la vioară şi de la acesta a deprins Nica taina
cântatului la instrumentul cu patru coarde. Pleacă la Timişoara şi învaţă
cu un lăutar bătrân tehnica instrumenală. 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 taina mai
multor instrumente muzicale şi ajunge “primaş”- capelmaistru. Îşi face apoi
propriul taraf, format în majoritate din ţărani, cu compoziţie etnică specifică
Banatului: doi evrei, doi ţigani, un sârb şi un român (despre Nica însuşi unii
biografi spun că provenea dintr-o familie de evrei săraci din Cerneteaz). Cu
taraful său, în timpul Revoluţiei din 1848, Nica va cânta o serenade, la Lugoj,
generalului Josif Bem. Gestul stârneşte mânia localnicilor, aşa că Iancu
Iancovici se refugiază la Timişoara, în Freidorf, în tabăra revoluţionarului
maghiar Lajos Kossuth şi revine la Lugoj abia după şase săptămâni.

Repertoriul lui Nica Iancu (Iancovici era numele sârbizat la Lugoj, unde
protipendanda de etnie sârbă era importantă) cuprindea diverse
melodii populare autentice, multe culese chiar de el: „Tropa“, „Dunda“,
„Iedera“, „Poşovaica“, „Momirul“, „Pe picior“, „Lugojana“, ultima fiind cea mai
cunoscută melodie, devenită chiar imnul neoficial al Lugojului. În anul 1899,
compozitorul Ion Vidu a făcut cunoscută, prin colecţia „Severina”, piesa
corală culeasă de la Nica, în timpul unei rugi bănăţene.
Iancu Iancovici trece la cele veşnice în 25 ianuarie 1903, moment despre
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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Sofia Vlad cu copii(1885)

La 20 de ani distanță de venirea pe lume a lui Nica Inacu Iancovici, în 1851,
se naşte la Ciacova Sofia Rădulescu, una din cele trei fiice ale lui Constantin
Rădulescu, inginer cadastral şi avocat. Sofia își va petrece cea mai mare
parte din viaţă la Lugoj. A crescut într-o familie care iubea muzica şi care
organiza seri muzicale de mare ţinută. În adolescență, Sofia a studiat
pianul cu profesorul lugojean Filip Neumann, şi a debutat ca pianistă la
una din serile muzicale organizate în familie.
Căsătorită la doar 18 ani cu prim-pretorul Ioan Vlad de la Satu Mic (azi,
Victor Vlad Delamarina), mamă a patru copii (băiatul, celebru poet în
grai bănăţean şi un talentat acuarelist, şi 3 fete), Sofia Vlad nu a renunţat
la marea ei dragoste: muzica. A acompaniat la pian Reuniunea Română
de Cântări şi Muzică a lui Ion Vidu, Corul din Chizătău şi a organizat
festivalurile (numite “olimpiade”) ale acestui cor, aducând în juriu mari
compozitori ai vremii, de la Cluj sau Bucureşti. A cântat la pian până la 80
de ani. A organizat spectacole de teatru, operă şi recitări şi a “mişcat” viaţa
culturală a Lugojului într-o epocă în care intelectualitatea română n-avea
parte de reuniuni muzicale!
Conform muzicologului Constantin Tufan Stan, Sofia Vlad este cea care a
salvat pentru posteritate melodia “Ana Lugojana”, compusă de Nica Iancu
Iancovici, vestitul lăutar din Cerneteaz, dar un om fără prea multă ştiinţă de
carte. Sofia a fost cea care a pus pe note “nestemata folclorului bănăţean”,
aşa cum a făcut şi cu alte piese culese de lăutarul din Cerneteaz: “Cântecul
ciobanului”, doinele “Primăvara” şi “Lăcrămioara”.
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Sofia Vlad trece trece la cele veşnice în anul 1944, în sărăcie, la 93 de ani,
îngrijită doar de fiica ei Laura. Scriitorul Constantin Tufan Stan consideră,
pe bună dreptate, că Sofia Vlad ar merita să fie inclusă “în pantheonul
personalităţilor culturale din Banat”.
Dinu Barbu
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Aspectele ale arhitecturii bănățene
Interpretarea arhitecturii se poate face dintr-o mare diversitate de puncte
de vedere, istoria culturii cunoscând, pe lângă interpretarea socialeconomică, diferite interpretări politice, filosofice, religioase, sau, după
caz, interpretări ştiinţifice sau de estetică a formelor. Fiecare din punctele
de vedere enumerate poate arunca lumini caracteristice asupra operelor
de artă arhitectonice, subliniind unul sau altul din aspectele proteice ale
acestei arte, reflectând însăși viaţa şi mentalitatea oamenilor de-a lungul
vremurilor1.
România are una din cele mai frumoase arhitecturi rurale din câte există.
Ţăranul român e cel mai bun arhitect, el are darul de a crea, din cele mai
umile materiale, o locuinţă a cărei proporţie şi al cărei bun gust poate fi
oricând şi pentru oricine o lecție de armonie și de mare meșteșug2. Casa
ţăranului este clădită parcă în funcție de lumină. Albul varului nu obosește
ochiul, pentru simplul motiv că streaşina prispei sau a cerdacului aruncă
mereu o umbră asupra zidurilor văruite3, umbra estompează elementele
constructive şi şterge astfel noţiunea de dimensiune, făcând dintr-o
construcţie de mici dimensiuni o arhitectură monumentală4.
Amos Rapoport în „Pour une anthropologie de la maison”, Paris, în 1972,
remarca: teoria şi istoria arhitecturii s-au obişnuit să studieze numai
monumentele, reliefând creaţia omului de geniu, operele extraordinare,
excepţiile. Desigur că este perfect justificat, dar asta înseamnă, în acelaşi
timp, că încet, încet s-a uitat că opera arhitectului nu reprezintă decât o
mică parte, adesea neînsemnată, a construcţiilor din orice perioadă – care
n-au fost niciodată şi nu sunt nici astăzi dirijate de arhitect. Acest mediu
este rezultatul creaţiei arhitectonice populare, lucru pe care istoria şi
teoria arhitecturii l-au ignorat în cea mai mare parte. Acesta era mediul
Atenei la apogeul său, al orașelor Maya și al celor din jurul mormintelor şi
templelor egiptene, sau al oraşelor adunate în jurul catedralelor gotice.
Acelaşi mediu, construit popular, este şi cel al satelor din insulele cele mai
îndepărtate, fie ele din Grecia sau Mările Sudului.

1 Paul Petrescu, Georgeta Stoica, Artă populară românească, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981, p.16

2 Constantin Joja, Locul-faptă şi metaforă, Muzeul Satului și de Artă Populară și U.A.P. Atelier 35, 1983, p. 9
3 George Matei Cantacuzino, Locul-faptă şi metaforă, Muzeul Satului și de Artă Populară și U.A.P. Atelier 35, 1983, p. 9
4 Constantin Joja, Loc. cit., p. 9
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Extrem de semnificativ, arhitectul Amos Rapoport nu se referă numai la
aspectul cantitativ al mediului arhitecturii populare, căreia îi recunoaşte de
altfel calitatea fundamentală, aceea de a fi expresia directă şi conştientă a
unei culturi în forma sa materială, „a nevoilor şi valorilor ca şi a năzuinţelor
unui popor”, ci şi la înalta calitate arhitectonică a unor construcţii ce ar
părea la prima vedere umile, dat fiind originea lor populară5.
După a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când Banatul era deja
încadrat economic în piaţa europeană, administraţia provinciei depune
un efort consistent pentru realizarea unui program amplu de construcţii.
Orientându-se după ofertele tehnice şi artistice moderne, actuale în
Europa Centrală, imprimând ţinutului nou-cucerit pecetea stilului timpului,
barocul devine forma de manifestare artistică unitară, în spirit şi în expresie.
Implantarea arhitecturii baroce, într-un ţinut în refacere, a însemnat o
şansă de înnoire şi modernizare, pe scară largă, arhitectura reprezentând
nu numai un domeniu de afirmare, ci, poate cel mai evident, unul îndreptat
spre modernitate. Prosperitatea economică a dus la o puternică activitate
de construcţie, oficială şi de cult, precum şi la realizarea construcţiilor civile
particulare în oraşe, a conacelor de la țară și a caselor țărănești6.
Această evoluție, apărută în toate domeniile, reprezintă sfârşitul arhitecturii
tradiţionale anonime şi face trecerea la arhitectura profesionistă, în care
austriecii au impus planimetria aşezării, împărţirea spaţiului de locuit şi
anexelor gopodăreşti, precum și materia primă de construcţie.
Vechimea civilizaţiei româneşti, rădăcinile străvechi ale artei construcției,
alături de structura geometrică şi rigoarea spaţiului ordonat austriac,
punctează peisajul natural şi arhitectonic cu accente constructive de mare
interes, aproape toate formele geometrice fiind reprezentate şi reproduse.
Noul tip de aşezare reprezintă, prin planimetria geometrizată, cadrul
exterior şi baza de plecare pentru o dezvoltare cu totul nouă a habitatului
rural în Banat. Între 1720 şi 1810 au fost ridicate în Banat peste 100 de
biserici de inspiraţie barocă şi, odată cu construcţia bisericilor, au fost
oferite ţinutului elemente formale noi; după ele s-au orientat și meşterii
locali, pentru alte creaţii în cultura populară. De asemenea, din aceeaşi
sursă, au preluat detalii pe care le-au integrat în compoziții decorative
tradiționale7.
5 Paul Petrescu, George Stoica, Artă populară românească, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981, p. 16
6 Walter Koschinski, Arhitectura populară din Banat, Editura Fundația Culturală Triade, 2006, p. 27
7 Walter Konschitzky, Arhitectura populară din Banat, Editura Fundația culturală Triade, Timișoara, 2006, p. 51
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Perioada de secol XVIII-XIX este dedicată redefinirii tradiției locuirii zonale,
aflată în contact cu principiile moderne de organizare prin care se obţine
o nouă sinteză. Ea poate fi considerată ca reprezentând tradiţia locală
a habitatului din zonă, fenomen care se încheie la mijlocul secolului al
XX-lea. Cantitatea de valori culturale şi artistice, integrate în cultura
populară bănăţeană, a fost mai mare în această perioadă decât în orice
altă perioadă anterioară, putând fi definite anumite atitudini, precum
simplitatea şi măsura, sinceritatea şi afirmarea valorilor vieţii, forţa şi
calmul, vivacitatea şi modestia.

152

Sugestia de mişcare în arta populară corespunde prinicipiului conform
căruia frumuseţea barocă este cea a mișcării, ea recurgând la accentuarea
motivului central, la întrepătrunderea formelor ca mijloace dinamice
speciale. În consecinţă, bogăţia acestui stil va impune următoarele
concluzii, inclusiv asupra domeniului artei populare:
- barocul a îmbogăţit repertoriul formal;
- prin tăierea colţurilor, el obţine suprafeţe oblice, provocând iluzii optice;
- a transformarat forma rigidă în formă fluentă;
- forma triunghiulară a unui fronton s-a înmuiat într-o formă curbă;
- a obținut persistenţa unui sistem de forme, rămase identice un răstimp
mai îndelungat8.
În 1939, Walter Passarge creionează o seamă de tendințe ale barocului:
- planicitatea;
- simplificarea prin gemetrizarea formelor;
- rigiditatea siluetelor;
- simbolismul personajelor şi obiectelor;
- juxtapunerea figurilor sau elementelor decorative în compoziţia unor
suprafeţe;
- ordonarea regulată a elementelor de formă, axialitatea, simetria şi
dublarea;
- orânduierea simplă sau ritmică;
- concentrarea ordonată spre punctul central;
- raportarea dimensiunilor la importanţa motivului;
- ductul clar grafic al liniei;
- cromatica puternică şi plată;
- tendinţa de a acoperi în mod uniform suprafaţa;
- tendinţa de supraaglomerare a compoziției cu elemente decorative9.
Aceste principii ale barocului, definite de Passarge, au fost adoptate cu
anumită reţinere, care, contrar tuturor modificărilor apărute în timp, ne
relevă conservatorismul înrădăcinat şi tradiţionalismul, caracteristice
comunităţilor rurale.
Savantul vienez Alois Riegl, în Die Entstehung der Barockkunst in Rom, apărută
în 1908, emite o doctrină asupra barocului, doctrină care poate fi utilă ca
preambul la dezbaterea privind acest stil în spaţiul românesc. Iată, pe scurt,
elementele fundamentale ale demonstrației savantului vienez: delimitarea
kunstwollen-ului italian de cel nordic, în primul evidențiindu-se corporalitatea,
8 Walter Konschitzky, Op. cit., p. 54
9 Walter Passarge, după Berward Deneke, Europaische Wolkskunst (artă populară europeană), în „Propylaen kunstgeschichte”,
vol. 16, Propylaen, 1985, pp. 42-43
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iar în al doilea, spiritul ce conferă barocului italian o accentuare a datului
spiritual apropiat de cel nordic; evidențierea stilurilor provinciale ”locale”
în cadrul marelui stil european; „barocul vienez... nu e altceva decât o
continuare locală, dar nu mai puţin originală a stilului italian”, tot stiluri
locale fiind considerate şi cele prezente în zonele catolice: Germania de
Sud, Spania, Belgia, „de neconceput fără barocul italian” – iată conexiunea
între recuperarea barocului de către istoriografia modernă şi dezvoltarea
gustului modern.
Aceste principii generalizatoare își pot dovedi utilitatea, mai ales atunci
când sunt aplicate unor fenomene artistice de graniţă, nu totdeauna
foarte semnificative din punct de vedere al departajărilor stilistice, dar
care oferă, prin compensaţie, posibilitatea de a discerne între diverse
straturi culturale, între concordanţă şi retard, între model şi degradarea
lui vernaculară. Nu este întâmplător că tocmai unul din elevii lui Riegl, Karl
Swoboda, a scris, în 1939, despre barocul din Inneneuropa, deosebit de
cel cultivat din Auseneuropa, care cuprinde Scandinavia, Anglia, Spania,
Sicilia şi estul Europei. Acesta din urmă se caracterizează prin simplificarea,
„sălbăticirea” formelor de bază, ca opus al stilului organic, tendinţa
de dezvoltare a particularităţilor, suprasolicitarea ornamentului etc.,
sentimentul formei caracteristic în spaţiul estic se bazează pe caracterul
său marginal10.
Evoluţia imperiului ca nouă mare putere a Europei conduce la răspândirea
unei arhitecturi baroce omogene pe tot cuprinsul statului, indiferent de
populaţia şi limba vorbită în diferitele regiuni ale imperiului. În legătură
cu acest stil, Lewis Mumford observa: „concepția barocă a secolui al XVIIlea şi al începutului de secol al XVIII-lea pune în lumină două tendinţe
contradictorii ale timpului: pe de o parte folosirea exactă a unei geometrii
ce se exprimă în alinierea şi înălţimea caselor, în amplasarea şi conceperea
grădinilor, pe de altă parte extravaganţă, forme alambicate, senzualism, o
revoltă împotiva regulilor, a monotoniei şi a clasicismului”11.
Străzile drepte, casele aliniate, cetăţile cu ziduri tot mai complicate - toate
respectau o ordine ca zonă, sunt trăsăturile generale ale oraşelor şi satelor
vremii. Dacă la curtea imperială domina luxul, în localităţile imperiului
domneau ordinea, utilitatea şi eficienţa, menite să slujească sau să apere
la nevoie interesele statului centralizat absolutist.
10 Ruxandra Demetrescu, Barocul între european şi provincial, în Analele Banatului, 1997, Timișoara, p. 169
11 Gabriel Szekely, Cultura central-europeană reflectată în evoluţia gândirii arhitecturale şi urbanistice 1700-1945, Editura
Eurostampa, Timişoara, 2011, p. 17
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Geometria i-a ajutat pe arhitecţi să facă planuri clare şi eficiente. Până la
un punct, planurile absolutiste aveau efecte benefice în distribuţia caselor,
parcelelor şi clădirilor administrative, și asigurau o oarecare ordine şi
siguranţă.
Arhitectura de început de secol al XIX-lea se caracterizează printr-o
extraordinară precizie. Peste tot apăre înclinarea spre problemele pur
practice ale construcţiei, care sunt tratate sec şi cu o anumită uşurinţă.
Proiectele acestei perioade au o modernitate inerentă care le-a făcut
deosebit de atrăgătoare pentru noua arhitectură de la debutul secolului
al XX-lea, înainte ca aceasta să fi intrat în radicalismul construcţiei pure.
Aceste clădiri, dintre clădirile moderne, au o demnitate umană a ţinutei
care niciodată nu va mai fi atinsă12.
muzeograf-etnograf Marius Matei
Muzeul Satului Bănățean Timișoara
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Chestionarul istorico-arheologic al Muzeului Bănăţean

Ioachim Miloia a fost una din personalităţile importante ale culturii
bănăţene, a fost un deschizător de drumuri în multe domenii extrem de
importante în noua configuraţie politică a României de după Marea Unire. A
fost directorul Muzeului Banatului din 1928, funcţie pe care o va deţine până
la moartea sa prematură, în primăvara anului 1940, în plină maturitate
creatoare. A înfiinţat şi condus revista „Analele Banatului”, o vreme a fost
redactorul revistei Institutului Social Banat-Crişana, a sprijinit activitatea
asociaţiei culturale Astra, a întreprins numeroase săpături arheologice, a
pictat şi a restaurat pictura în numeroase biserici din Banat. A realizat, în
1930 (împreună cu Ion Stroia–Udrea), albumul „Galeria Maeştrilor clasici –
Pictura Renaşterii”, excepţională demonstraţie a cunoştinţelor din domeniul
istoriei artelor acumulate în timpul studiilor din Italia. În 1933, îl găsim ca
profesor în cadrul Academiei de Arte Frumoase, transferate de la Cluj, alături
de alte personalităţi artistice ale vremii. Ioachim Miloia este şi întemeietor
al Arhivelor Banatului, în iulie 1937. Tot Ioachim Miloia a avut şi ideea,
materializată mai târziu, a unui muzeu în aer liber al satului bănăţean.
Venit la conducerea Muzeului Bănăţean în ianuarie 1928, prima grijă a lui
Ioachim Miloia a fost să publice şi să difuzeze în toate localităţile bănăţene
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un cuprinzător “Chestionar istorico-arheologic al Muzeului Bănăţean”,
pentru a cunoaşte potenţialul virtual la scara întregului areal al Banatului.
Întrebările se refereau la istoricul comunei, biserică, şcoaă, asociaţii culturale,
antichităţi, etnografie, date despre monumente şi locuri istorice - toate
ocupă in acest “Chestionar” un loc proeminent13.
Chestionarul istoric elaborat de Ioachim Miloia urma să faciliteze prin datele
obţinute întocmirea unui „Repertoriu istoric” al Banatului, ca fundament
pentru realizarea viitoarelor cercetări şi lucrări ştiinţifice. Scopul pur teoretic
cu finalitate practică, precizat de cei de la muzeu prin vocea lui I. Miloia,
se înscrie pe aceeaşi linie cu cel precedent, deoarece „trecutul istoric al
Banatului n ‚a fost încă pe deplin cercetat”14 . Se conştientiza deci existenţa
lacunelor din acest domeniu, obiectivul fiind cu atât mai presant cu cât
unirea provinciilor istorice şi idealul unui Banat aparţinând unei Românii
întregite reclamau cunoaşterea particularităţilor proprii pentru a fi asigurat
liantul desăvârşirii unităţii.
Miloia era conştient că, în cercetarea culturii poporului român, un rol
deosebit de important îl ocupă fondurile documentare constituite ca
urmare a utilizării chestionarelor ca metodă de cercetare. Chiar dacă
această metodă prezintă o serie de deficienţe, legate de faptul că
informaţiile documentare adunate depind în mare măsură de pregătirea
şi conştiinciozitatea celor care redactează răspunsurile, ea are enormul
avantaj de-a surprinde fenomenele de cultură materială şi spirituală
dintr-un mare număr de localităţi. Acest lucru este aproape imposibil de
realizat prin metoda cercetării directe, atât din cauza folosirii unui număr
mare de specialişti, cât mai ales din cauza cheltuielilor materiale pe care
le presupune o astfel de investigaţie.
Iniţial, la 21 aprilie, a lansat un apel către intelectualii şi notabilităţile
oraşelor şi satelor bănăţene “Ne adresăm prin acest apel domnilor
profesori, învăţători şi cucernicilor preoţi, precum şi tuturor intelectualilor,
cari ştiu a aprecia însemnătatea istoriei trecutului românesc din această
provincie, să aducă la cunoştinţa muzeului nostru, ori de câte ori se dau la
iveală antichită bănăţene, căutând totodată să cerceteze arhivele vechi
ale comunelor, să cerceteze bisericile şi şcoalele, comunicându-ne cât mai
neîntârziat toate acele date cari, stăruitor le solicităm prin chestionarul
de mai jos ce-l lansăm odată cu acest apel. Să strângă cât mai cu grabă
materialul documentar istorico-arheologic referitor la trecutul provinciei
13 Mircea Miloia, Aurel Turcuş, Gheorghe Mudura,Nicoae Secară – “Ioachim Miloia un erudit cărturar”, Timişoara 1997, p.99
14 Ioachim Miloia, Chestionarul muzeului bănăţean, în „Analele Banatului”, an I (1928), nr. 1, p.142
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noastre căci numai aşa Muzeul Bănăţean va putea deveni acea oficină
a istoriei Banatului românesc, a cărui necesitate se resimte atât de mult”.
De dimensiuni relativ extinse, chestionarul reflectă o temeinică stăpânire
a tehnicii şi instrumentarului de investigare a trecutului istoric. Cele 43 de
întrebări ale chestionarului, grupate în 8 secţiuni, reuşesc să surprindă
problematica vizată, iar indicatorii ce se desprind din conţinutul lor
reliefează complexitatea de redactare a răspunsurilor, acestea constituind
şi repere pentru redactarea unei monografii istorice a satului. Stilul
expresiv şi ordinea întrebărilor reflectă intenţia de a obţine o largă viziune
descriptivă asupra realităţii prezente şi mai ales trecute, sondând sursele
orale şi scrise, generând interes şi stimulând în direcţia cercetării15.
Cu toate că răspunsurile primite nu sunt egale în ce priveşte cantitatea
şi mai ales calitatea informaţiilor, unele dintre ele fiind redactate cu o
scrupulozitate demnă de a servi model, în timp ce altele au fost întocmite
superficial, ele reprezintă un fond documentar deosebit de valoros, fără
consultarea căruia nu se poate face o cercetare serioasă.
S-au adunat în total 600 de răspunsuri din tot atâtea aşezări bănăţene,
cele mai reuşite şi complete au fost publicate ca şi informaţie primară în
excepţionala revistă a muzeului “Analele Banatului” pe care a iniţiat-o, a
scris-o în mare parte şi a susţinut-o prin eforturi supraomeneşti. Aşa au văzut
lumina tiparului răspunsurile primite din localităţile: Vărădia, Satchinez,
Chesint, Soceni, răspunsuri completate de funcţionarii şi intelectualii
satelor respective: preoţi, dascăli, notari, primari. De aici reiese un aspect
interesant, şi anume faptul că acest chestionar a contribuit şi la trezirea
interesului unei anumite categorii de intelectuali, îndeosebi a acelora de
la sate faţă de cultura românească; în concluzie, chestionarul a realizat şi
începutul unui obiectiv de pedagogie naţională.
În chip logic, Miloia a consemnat într-un caiet - manuscris organizat în
ordine alfabetică toat informaţiile privitoare la bisericile din localităţile
bănăţene, marcând anul construcţiei şi eventualele renovări, apoi data şi,
după caz, meşterii zugravi cunoscuţi ai pictării lor, vechimea materialelor
parohiale, obiecte şi cărţi de cult vechi. Abia după alcătuirea şi analiza
acestui instrument de lucru preparator, absolut indispensabil unei cercetări
moderne, a purces la studierea mai profundă a monumentelor bănăţene.

15 Carmen Albert, Cercetarea monografică în Banat (1859 – 1948), Editura Modus P.H., Reşiţa, 2002, 151
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Demersul său ştiinţific s-a canalizat pe trei direcţii distincte: studierea
vechilor mănăstiri ortodoxe bănăţene, dezvelirea prin săpături a unor
vechi locaşuri de cult ruinate şi studierea bisericilor de lemn ale Banatului16.

APEL

Către intelectualii oraşelor, către învăţătorii, preoţii, primarii şi notarii
satelor din Banat şi către toţi românii dornici şi cu dragoste pentru
cunoaşterea trecutului istoric al Banatului.
Trecutul istoric al Banatului n-a fost încă pe deplin cercetat, viaţa ce-a
pulsat în timpurile de mult apuse şi în vremuri pe cari străbuni noştri le-au
trăit nu este atât de cunoscută ca să se poată scrie o istorie concepută
ştiinţific şi modern a provinciei noastre.
Căci veacuri şi veacuri au trecut, nenumărate, de când apar primele semne
de viaţă, de civilizaţie pe aceste plaiuri, de când cu alai intrară popoare-n
istorie, de când dintre acestea, unul viteaz şi vânjos, temut şi eroic, dacii, şiau dat contribuţia lor de sânge şi viaţă, la sădirea civilizaţiei occidentale
în ţinutul lor de sânge; de când după strălucirea dominaţiunii vulturului
roman, peste noua plămădire de rasă, peste români, trecură valuri şi valuri
de cotropitori, respinse şi parate, în timp ce plăpânda înjghebare de stat
a moştenitorilor se înfiripa sub patriarhala conducere a cnezilor şi sub
vegherea trează a voievozilor români.
S-a scurs o eternitate de când omul ce locuise ţinuturile acestea ajunge, de
la unealta primitiv tăiată în piatră, la perfecţiunea maşinei moderne, de
când de la adorarea primelor elemente în juru-i se înalţă până la învăţătura
creştinismului, de când de la primele zgârieturi-răboj al evenimentelor
principale ale unei vieţi strâns îngrădite de grijile existenţei – omul ajunge
să scrie o cronică şi să dea o formă materială a tot ceea ce simte. Simţim
că sub picioarele noastre, strat după strat, s-au aşezat semnele acestor
vremuri. Rânduri, rânduri, cu sfinţenie. Timpul a pus pagină peste pagină,
iar Pământul le-a legat la sânu-i în hrisov, cartea istoriei Banatului pe
care, răsfoind-o cu cercetările noastre istorico-arheologice, vom vedea
şi vom găsi într-însa, din cele mai îndepărtate timpuri, felul de aşezare şi
16 Mircea Miloia, Aurel Turcuş, Gheorghe Mudura, Nicolae Secară, op. cit., p. 99
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progresul de civilizaţie al diferitelor străvechi popoare pe aceste meleaguri,
măreaţă epocă a ,,Daciei Felix” de odinioară şi-n sfârşit cultura şi civilizaţia
strămoşilor noştri de la această epocă şi până în zilele de azi.
Adunarea şi studierea acestor documente istorice ni se impune ca o sfântă
dorinţă ce avem atât faţă de trecutul strămoşesc cât şi faţă de rolul nostru
de azi, când suntem iarăşi stăpâni în casa noastră, pe moşia noastră
străbună; şi nu ne putem simţi pe deplin mulţumirea reintrării în posesiunea
sfintei noastre moşteniri de la strămoşi până ce nu o vom cunoaşte perfect
în toate unghiurile, până ce nu va veni tot stocul de rămăşiţe ale trecutului
să refacă legătura dintre noi de azi şi între acei ce au fost.
Cu scopul de a reprezenta cât mai fidel trecutul Banatului, s-a înfiinţat în
Timişoara o societate de istorie şi arheologie care a organizat şi un muzeu,
Muzeul Bănăţean, azi proprietatea statului, ce are menirea de a descoperi,
a colecta şi păstra, punând în slujba ştiinţei muzeologice, orice documente,
inscripţii şi obiecte care ar oferi material preţios pentru istoria românilor şindeosebi a românilor bănăţeni. Pus mai întâi în serviciul istoriei românilor
şi-ndeosebi a românilor din Banat, Muzeul Bănăţean va să aibă o mare şi
covârşitoare importanţă culturală. Societatea de Istorie şi Arheologie din
Timişoara, care-l secondează de aproape, a adus şi aduce încă şi ea un
preţios serviciu întru scrutarea trecutului istoric al Banatului, contribuind şi
această societate la sprijinirea şi dezvoltarea muzeului nostru.
Ne adresăm prin acest apel domnilor profesori, învăţători şi cucernicilor
preoţi, precum şi tuturor intelectualilor, cari ştiu a aprecia însemnătatea
istoriei trecutului românesc din această provincie, să aducă la cunoştinţa
muzeului nostru, ori de câte ori se dau la iveală antichităţi bănăţene,
căutând totodată să cerceteze arhivele vechi ale comunelor, să cerceteze
bisericile şi şcoalele, comunicându-ne cât mai neîntârziat toate acele date
cari, stăruitor le solicităm prin chestionarul de mai jos ce-l lansăm odată cu
acest apel. Să strângă cât mai cu grabă materialul documentar istoricoarheologic referitor la trecutul provinciei noastre căci numai aşa Muzeul
Bănăţean va putea deveni acea oficină a istoriei Banatului românesc, a
cărui necesitate se resimte atât de mult.
Lansăm acest apel şi chestionarul ce urmează aici, cu deplină dragoste
pentru acest scop şi cu încredere în preţiosul concurs ce ni se va da.
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CHESTIONAR ISTORICO-ARHEOLOGIC
Direcţiunea Muzeului Bănăţean
I. Comuna
1. Aveţi cunoştinţă că există în comuna dvs. (la primărie, la biserică, la şcoală
sau pe la particulari) documente, scrisori vechi etc. referitoare la înfiinţarea
şi trecutul comunei dvs. sau cari ar prezenta interes istoric general? Dacă
da: a) Cari sunt acestea, unde se află, de unde provin? b) S-au publicat ele
în vreo monografie sau altundeva?
2. Ce ştiu bătrânii satului despre trecutul comunei?
3. Ce evenimente, întâmplări mai de seamă, s-au petrecut în comună?
4. Există vreo statistică a comunei din care s-ar putea vedea mişcarea
populaţiei? De când datează?
5. a) Câţi locuitori are comuna în prezent? (pe naţionalităţi). b) De ce
confesiune sunt? c) Ce secte religioase sunt în comună? d) Este în creştere
populaţia sau în descreştere faţă de trecut şi cu ce procent?
II Biserica
6. Câte parohii sunt în comuna dvs. şi de când datează?
7. Câte biserici are comuna şi când s-au zidit?
8. a) Cine a fost preotul cel mai vechi despre care sunt date sigure? b) Ce
preoţi i-au urmat şi când? c) Care le-a fost activitatea mai de seamă pe
teren cultural-naţional?
9. Cine sunt ctitorii bisericii şi ce se ştie despre ei?
10. Cine a fost maestrul care a zidit biserica şi ce se ştie despre el?
11. Când a fost pictată biserica, cine a fost pictorul şi ce se ştie despre el?
12. Are biserica iconostas de lemn sau altă mobilă sculpturală? Dacă da: a)
când şi de cine au fost lucrate?
13. A fost renovată biserica (construcţia, pictura, sculptura)? Dacă da: când
şi de cine?
14. Posedă biserica iconi vechi pictate pe lemn sau pe pânză? Dacă da: a)
câte ? b) de unde provin? c) ce reprezintă? d) poartă vreo inscripţie? e) ce
dimensiuni are?
15. Are biserica obiecte vechi (potire, cruci, talere, candeluţe, sfeşnice,
odăjdii, mobilier şi altele? Cum se înfăţişează şi ce se ştie despre originea
lor?
16. Ce cărţi are biserica şi ce însemnări sunt pe ele?
17. Ce fel de steaguri are biserica, de cine au fost făcute şi când?
18. Are biserica antimise vechi? De când datează acestea şi de cine sunt
lucrate?
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19. Care este ce mai veche matricolă de naşteri şi de morţi ce posedă
biserica?
20. Sunt, în jurul bisericii, morminte şi cruci de piatră, inscripţii etc., din cari
să se poată vedea vechimea lor?
21. Este vreo criptă subterană (coridor, boltă) sub, sau lângă biserică?
22. Fost-a cercetată cripta şi ce s-a găsit într-însa?
23. Înainte de actuala biserică a mai fost vreun locaş de rugăciuni în
comună şi ce se ştie despre el?
24. A fost vizitată biserica de către arhierei sa alte personalităţi bisericeşti
sau laici? Când şi de cine?
25. În arhiva biserici ce anume scrisori aveţi în legătură cu datele mai sus
înşirate?
26. Ce ştiu bătrânii în legătură cu trecutul parohiei şi bisericii din sat?
III Şcoala
27. Ce şcoale sunt în comuna dvs., de când sunt înfiinţate, de cine au fost
susţinute în trecut şi de cine azi?
28. Cine a fost învăţătorul cel mai vechi din sat, despre care aveţi cunoştinţă?
Ce învăţători i-au urmat şi când? Care-i activitatea lor pe teren naţionalcultural?
29. În arhiva şcoalei ce fel de cărţi vechi, documente, scrisori etc. de interes
istoric-cultural, se păstrează?
IV Asociaţiuni culturale şi reuniuni de cântări
30. Aveţi în comună societăţi culturale (cercuri de lectură, case naţionale
etc.)? Dacă da: când şi de cine au fost înfiinţate?
31. Există în comună reuniuni de cântări? Care este istoricul lor?
32. Cine este actualul conducător al corului şi al orchestrei?
33. Dintre locuitorii satului a fost cineva care să se fi distins pe interes
naţional- cultural- artistic? Dacă da: cine, când şi ce se ştie despre ei?
V Antichităţi
34. Ce obiecte vechi s-au găsit pe teritoriul comunei dvs. (unelte străvechi
de piatră, de os, de metal; vase de lut, de metal; hârburi, monede, arme
vechi, zidiri, precum şi orice alte lucruri din vechime) descoperite pe
arătură, săpături de fântâni, de fundaţiuni de case etc.?
35. De cine, când, unde s-au descoperit asemenea obiecte şi ce-i cu ele,
unde se află?
36. Aveţi cunoştinţă că s-ar mai afla pe teritoriul comunei dvs. asemenea
obiecte şi unde?
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37. Sunt pe teritoriul comunei dvs. şanţuri, valuri sau drumuri romane, ruine
de cetăţi, circuri avare, ridicături de pământ în cerc, movile, dâmburi mai
ridicate, de cari se leagă vreo legendă, ori au însemnătate, din vechime?
38. Ce alte monumente se găsesc astăzi pe teritoriul comunei dvs.? Care le
este istoricul?
VI Etnografia
39. La cine şi ce obiecte vechi de industrie casnică (ţesături, cusături,
crestături în lemn) se află în comuna dvs.? Ce vechime aproximativă au
aceste obiecte de industrie şi cine le-a lucrat?
40. Sunt pe teritoriul comunei dvs. capele sau cruci de lemn (troiţe) puse la
încrucişare de drumuri?
41. Ce cântece populare, ce balade cu legende istorico-mitologice se
cunosc de către locuitorii satului?
VII
42. Aveţi fotografii vechi sau noi cari să înfăţişeze biserica, şcoala sau părţi
din satul dvs. sau, în fine, portrete de-ale preoţilor, învăţătorilor, primarilor
şi a altor locuitori ai satului? (fotografii sau picturi în ulei).
VIII
43. Ce se mai şti, afară de cele mai sus chestionate, ce-ar putea prezenta
interes pentru cunoaşterea trecutului istoric al comunei dvs. sau ceea ce ar
avea interes istoric general?
Ioan Traia
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