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Despre vechimea şi semnificaţia străvechiului obicei al Strigării peste 

sat s-au exprimat aproape toţi cercetătorii care l-au consemnat de-a lungul 

vremii, pornind, în primul rând, de la formulele standard de începere şi 

alternare a secvenţelor pe parcursul strigării. Astfel, savanţi de renume precum 

Bogdan Petriceicu Hasdeu ori Aron Densuşianu, plecând de la etimologia lui 

alimori, consideră, primul, că ar proveni din terminologia cultului morţilor la 

români, iar al doilea, că forma cuvântului este absolut romanică. Alţi cerce-

tători au încercat explicarea cuvântului făcând trimiteri la diferite limbi din 

spaţiul balcanic: bulgara, sârba, croata, albaneza, bazându-se pe existenţa 

interjecţiilor măre, ale, ali în aceste idiomuri, dar ele, tot atât de bine, dacă nu 

chiar mai în firescul rostirii, se găsesc şi în dialectele aromân, dacoromân, 

vorbite în spaţiul balcanic înainte de venirea slavilor. Tocmai de aceea avem 

toate motivele să credem că bulgarii şi celelalte popoare de la sud de Dunăre 

au fost aceia care au preluat aceşti termeni de la băştinaşii cu care au venit în 

contact, după aşezarea lor în aceste ţinuturi, băştinaşi între care se numără şi 

românii, şi nu invers. 

Explicaţiile (cinsideraţiile) încercate de Bogdan Petriceicu Hasdeu şi 

Aron Densuşianu trebuie privite cu rezervă (circumspecţie), la fel şi cele care 

văd originea lui alimoli (alimori, animoli) în alte limbi balcanice, întrucât 

etimologiile populare sunt deosebit de frecvente în idiomurile acestui spaţiu 

de locuire. Astfel, în ceea ce priveşte cuvântul silito s-ar putea foarte bine ca 



8 

la el să se fi ajuns printr-o etimologie populară, pornind de la siliţ-o, cum 

susţine Alexandru Philippide, din sintagma „Haide, măi, siliţ-o, măi!”, luând 

în calcul valoarea de imperativ a verbului a sili, ceea ce este în intenţia 

formulei pe care o strigă tinerii, adică aceea de a zori, a mâna, a grăbi, a presa, a 

constrânge pe cei vinovaţi ca să se îndrepte. Ideea de constrângere a lui silito 

era şi mai evidentă la grupurile de tineri strigători din jurul Blajului, care, 

când mergeau să facă strigarea peste sat, spuneau că merg să sâlească, denu-

mind şi hodăiţele sâlitoare. 

Din punct de vedere etimologic este greu şi, totodată, riscant de pre-

cizat originea denumirii obiceiului, căci este recunoscut faptul de către spe-

cialişti că etimologiile populare au dat naştere de multe ori unor cuvinte 

curioase, chiar bizare pentru noi astăzi, dar care, în mentalitatea şi graiul 

tradiţional, îşi aflau motivarea firească şi au funcţionat şi s-au păstrat cu rigu-

rozitate, chiar dacă aura semantică iniţială şi-au pierdut-o (fenomenul, de 

altfel, mai poate fi constatat şi în unele balade, colinde, oraţii ori descântece 

din zona etnofolclorică a Făgetului). Interesant este că ele (etimologiile 

populare) au produs multe cuvinte curioase, care nu mai pot fi explicate 

(chiar de către cei care le folosesc), dar care se păstrează şi pe cale scrisă (cum 

am descoperit de-a lungul anilor în câteva colecţii şi caiete ale unor infor-

matori, mai ales din domeniul colindei). Unul dintre exemplele cele mai 

concludente şi mai des exemplificate de specialişti ar fi din piesa de teatru 

popular Constandinul, din Maramureş, în care personajele istorice Cantacuzino 

şi Văcărescu au devenit în rostirea populară Condacoznic şi Văcăreţu’. Un alt 

exemplu, din zona Făgetului sau din imediata apropiere, este dintr-o variantă 

de colindă a Mioriţei, în care cei doi veri primari, ciobanii care se hotărăsc să-l 

omoare pe al treilea, Strienel, au devenit doi vespei mari (la colindătorii din 

comuna Birchiş) sau doi veri pămari (într-o variantă de baladă mioritică din 

satul Jupâneşti). Şi încă un exemplu credem că ar putea fi edificator în acest 

sens, de data aceasta dintr-o baladă aparţinătoare zonei, din culegerea lui Corel 

Veselău1, în care Apa Nistrişorului a devenit dapanistrusoarelui, după cum 

explică Alexandru Amzulescu în prefaţa culegerii folcloristului şi rapsodului 

făgeţean. Dar în speciile folclorice cu format fix (descântecele, bocetele) feno-
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menul etimologiilor este mai frecvent, el explicându-se, în aceeaşi măsură, şi 

la formulele Strigării peste sat. În privinţa etimologiilor populare sesizate în 

cadrul obiceiului în discuţie, este edificator citatul:  

 

„Nemaiînţelegând ce înseamnă, nu alimori sau silito more, dar nici 

măcar Audz, măre, audz!, un informator din Marga, raionul Caransebeş, 

spunea că asta trebuie să fi însemnat pe vremuri Audz, Măria-Ta!. Astfel că 

transformarea vechilor interjecţii ali, alei, alelei şi more, măre, mări, ca şi a 

îndemnului siliţ-o, more, mări sau măi!, în silito more, ale more, ali mori, ali 

moli, cât şi în aure maure, maure paure sau aleli mauli, mauli pauli, pe calea 

etimologiilor populare, ni se pare firească şi justificată. Ea ne mai şi vine, 

încă o dată, în sprijinul ideii că interjecţiile iniţiale de la care s-a ajuns la 

mai recent cunoscutele formule ale Strigării peste sat sunt extrem de vechi 

în limba noastră, fiindu-ne proprii din perioada formării poporului român 

şi  a limbii române şi provenind – ca şi în neogreacă, albaneză şi vechea 

germană (mai apoi intrând şi în limbile slave de sud) – din vechiul fond 

indo-european. Problema ar merita să intre în atenţia lingviştilor noştri, 

mai ales că s-ar putea arunca, astfel, o lumină şi asupra vechimii unora 

dintre creaţiile noastre folclorice, în care alei, alelei şi măre, mări sunt foarte 

frecvente”2. 

 

Studiind termenii întâlniţi în câteva obiceiuri între care şi Strigarea 

peste sat, Nicolae Drăganu3 arată că mulţi dintre aceştia noi îi avem încă din 

vremea fiinţării vechiului „drept valah”, denumit în documentele în limba 

latină „lex antiqua”, iar în cele în limba slavonă „staryi zakoni”, lege care a 

dăinuit la noi până la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul celui de-al XVI-

lea, adică „lex antiqua districtuum valachiralum universorum” (legile vechi 

[nescrise] ale tuturor districtelor româneşti – trad. mea, I.C.), „ius valachicum, 

ius et consuetudo valachorum” (dreptul valah, dreptul şi obiceiul valahilor – 

trad. mea, I.C.). 

Există, însă, şi o mărturie scrisă care nu lasă loc de îndoială asupra 

obiceiului, încă de pe atunci. Este vorba despre o atestare a prezenţei lui în 

Franţa, iar similitudinile dintre obiceiul românesc şi cel practicat acolo, cât şi 
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în Italia, sunt evidente, toate având nu numai aceeaşi configuraţie, ci şi, ca 

substrat, aceleaşi credinţe, rituri şi practici străvechi. După cum ne infor-

mează Bogdan Petriceicu Hasdeu, în Franţa obiceiul Strigării era atât de 

înrădăcinat, vieţuind atâta vreme până atunci, încât „Colegiul provincial din 

Toul, la 1663, se crezuse dator a stigmatiza pe calea bisericească pe aceia care 

«font de jeux dits Fassenottes, esquels ils designent à hauts cris des époux et 

épouses à tous les fils et filles du village»”4. Asemenea atitudine Biserica a 

mai putut lua probabil şi în alte locuri, şi înainte şi după aceea. Cum a 

procedat şi la noi, în Ardeal, Biserica Catolică, în unele localităţi, cu colindele, 

considerându-le pe acestea „cântece drăceşti” şi interzicând obiceiul, sau, 

mai aproape de zilele noastre, Mitropolia Banatului, chemând preoţii să 

împiedice practicarea obiceiului Strigarea peste sat, prin articolul Rituri păgâne 

creştine5, ca şi cum presiunea regimului politic al vremii instaurat cu tancurile 

sovietice la noi n-ar fi fost îndeajuns. 

Aşadar, concomitent cu stabilirea perioadei din care cultura noastră 

tradiţională dispune de aceşti termeni, Nicolae Drăganu susţine şi faptul că ei 

erau proprii unor instituţii (desigur, şi obiceiuri) pe care „românii le aveau 

când au venit în contact cu slavii”6, încă din acea vreme îndepărtată a 

formării poporului român şi a limbii române. 

Între acestea trebuie să se fi numărat şi obiceiul Strigarea peste sat, 

cum o demonstrează atât dovezile lingvistice de mai sus, cât şi prezenţa în 

obicei a unor elemente de o şi mai mare vechime. 

În primul rând este vorba despre practicile care ţin de Strigarea peste 

sat, de la care au pornit şi alte încercări de stabilire a originii şi semnificaţiilor 

obiceiului, în afară de cele care s-au bazat pe studiul etimologiei denumirilor 

şi formulelor, care în bună parte coincid. Considerând că obiceiul reprezintă 

o rămăşiţă din vechiul cult al morţilor la români, Bogdan Petriceicu Hasdeu 

avea în vedere credinţele şi practicile legate de sărbătoarea Lemuria sau 

Lemuraria, pe care romanii o ţineau în zilele de 9, 11 şi 13 mai, pentru a-i 

îmblânzi pe lemuri7. Din ceea ce comunică unii scriitori antici (precum Varro, 

Ovidiu, Senneca), informaţii reproduse de Hasdeu, precum şi de ceea ce 

susţine Al. M. Marienescu, informându-se şi el de la aceştia, se poate reţine 
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ideea că în credinţa romanilor lemurii veneau în nopţile celor trei zile de 

primăvară şi tulburau liniştea urmaşilor lor. Pentru a-i alunga, capul familiei 

de romani se scula în miezul nopţii, gesticula, făcea zgomote cu talgere de 

aramă, apărându-se astfel de lemuri, după care arunca în spate, fără să se 

uite înapoi, boabe de fasole neagră, ţinute până atunci (pe timpul ritualului) 

în gură. Repeta toate acestea de 9 ori şi de fiecare dată spunea: 

„Cu boabele aste-aruncate 

Eu îi răscumpăr pe-ai mei ca şi pe mine acum”, iar apoi: 

„Mani părinteşti, ieşiţi!”8 

Cultul strămoşilor, fie divinizaţi, fie, mai adesea, promovaţi la rangul 

de intermediari între om şi Dumnezeu, apare, printre altele, în riturile morţii 

şi în cele funerare şi se manifestă prin invocaţii verbale adresate morţilor, 

prin ofrandele individuale sau familiale, prin libaţii şi sacrificii savârşite în 

locuri determinate, toate în scopul de a le câştiga bunăvoinţa de pe lumea 

cealaltă. Acest cult se înscrie într-o concepţie care implică ideea continuităţii 

trunchiului social şi a unei reînnoiri ciclice a vieţii. 

De altfel, din acest punct de vedere, strămoşilor li se atribuie trei 

funcţii principale: 

- de regeneratori biologici ai stirpei, prin intervenţia lor asupra 

naşterilor şi printr-o acţiune benefică asupra fertilităţii solului; 

- de garanţi ai ordinii morale şi sociale, adică ai datinilor, tradiţiilor şi 

valorilor, pe care ei înşişi le-au elaborat şi codificat în timpul vieţii, prin aceea 

că sancţionează după moarte abaterile ce ar prejudicia interesele comunităţii; 

- de protectori ai urmaşilor lor, cărora le dăruiesc pace, bunăstare şi 

pe care îi avertizează prin prevestiri sau oracole în legătură cu uneltirile 

duşmanilor familiei. 

Condiţiile pentru ca cineva să aibă succes la ancestralitate sunt: o 

viaţă trăită exemplar, integritate fizică şi psihică, cât şi o moarte socotită 

naturală. Dintre morţii care îndeplinesc cerinţele sociale şi religioase ale 

ancestralităţii sunt invocaţi îndeosebi aceia care au însărcinări de conducător, 

aceia ale căror presupuse binefaceri indică o contribuţie importantă la viaţa 

de familie. Comunitatea spirituală dintre vii şi morţi se stabileşte însă nu atât 
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cu comunitatea defuncţilor, despre care se ştie doar ceva vag şi abstract, cât şi 

cu câţiva dintre principalii strămoşi ai familiei, a căror amintire dăinuie încă. 

Revenind la consideraţiile lui Bogdan Petriceicu Hasdeu şi făcând o 

legătură între ritul practicat de romani la Lemuralia şi unele din practicile care 

ţin de obiceiul Strigării peste sat, merită să fie reţinute câteva dintre compo-

nentele (elementele) ritualice ale celei dintâi: gesturile, zgomotele şi aruncarea de 

obiecte, cu care se încerca alungarea spiritelor rele (malefice) ale strămoşilor, 

pe care le întâlnim atât la noi, cât şi în Franţa şi Italia. Savantul român chiar 

socotea că „Roata de foc din Alimori este un fel de alungare de aceeaşi natură, 

dar mai energică”, iar  

 

„prin cercul de flăcări împrejurul corpului românul se apără pe sineşi, iar 

prin cercul rostogolit la vale prăvăleşte pe duşmanul cel închipuit, în care 

însă recunoaşte pe un moş sau strămoş al său, şi tocmai de aceea îi face 

totodată priveghiul (= lat. pervigilium) şi aceasta mai ales într-o zi de 

sâmbătă consacrată la noi anume cultului morţilor”9. 

 

Consideraţiile lui Hasdeu nu sunt lipsite de temei, pentru că existenţa 

unor rămăşiţe ale vechiului cult al morţilor în practicile Strigării peste sat este 

vădită. „Numai că – susţine profesorul Gabriel Manolescu – nu trebuie să o 

asociem doar cu cultul morţilor la romani”10. Teama de moşii şi strămoşii 

care, datorită unor variate cauze, nu-şi găsesc odihna în Lumea de Dincolo şi 

vin să-i tulbure pe urmaşi, a generat la toate popoarele, încă din perioada 

primitivă, menţinându-se la popoarele sau la triburile din America de Sud, 

Africa, Australia şi Oceania, până astăzi, o mulţime de rituri care au menirea 

de a linişti şi de a închide sufletele morţilor în morminte. De aceea, originea 

practicilor legate de cultul morţilor din obiceiul Strigarea peste sat trebuie 

căutată nu numai în riturile Lemuraliei romane, ci şi în acelea pe care le-au 

putut moşteni românii de la străvechile populaţii autohtone şi de la acelea cu 

care ele, iar apoi poporul român, au venit în contact de-a lungul istoriei. 

Practici de acest fel mai există şi astăzi la noi, chiar dacă în menta-

litatea oamenilor din mediul rural s-au produs transformări importante şi tot 
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mai puţini oameni mai cred în existenţa strigoilor. Cu toate acestea, însă, 

practicile menite a opri transformarea sufletelor decedaţilor în strigoi sunt 

prezente până în zilele noastre în obiceiurile de înmormântare din diferite 

localităţi din zona Făgetului, dar şi din alte ţinuturi bănăţene, cât şi din alte 

spaţii locuite de români, mai ales la generaţiile mai vârstnice. Aceste practici 

sunt susţinute de formulele (sintagmele, stereotipiile) tradiţionale: „aşa e 

datul”, „aşa e bine”, „aşa ne-am pomenit”, „aşa o lăsat Dumnezeu” etc. 

Cinstirea înaintaşilor dispăruţi se păstrează în mod firesc şi fără între-

rupere şi pretutindeni se obişnuieşte punerea de pomeni cu ocazia diferitelor 

sărbători, cât şi la sărbătorirea zilei morţilor, dar şi cinstirea moşilor şi 

strămoşilor, la diverse praznice. 

După cum s-a văzut, însă, practicile întâlnite mai pot avea şi alte sem-

nificaţii, ele putând fi privite prin raportarea la acele zone geografice în care 

obiceiul se leagă strâns de cultul morţilor, chiar prin datele şi locurile con-

sacrate în care se desfăşoară (se practică) secvenţele ritualului. Astfel, în 

satele zonei Făgetului, în Ţinutul Pădurenilor şi în unele sate din judeţul 

Hunedoara, cât şi pe Valea Bistrei din judeţul Caraş-Severin, Strigarea peste 

sat se practică în seara (noaptea) de Miercurea sau Joia Sfintelor Sărbători de 

Paşti, uneori în ambele seri (ca la Drăgsineşti), iar în alte localităţi (Margina, 

Coşava) se practică la Lăsata Secului (punerea postului marii sărbători de 

Înviere). În unele sate din zona Făgetului (Fârdea, Băteşti, Gladna Română,  

Sinteşti, Brăneşti, Drăgsineşti, Bucovăţ, Mâtnicul Mic etc.), obiceiul se 

desfăşoară după aprinderea de lumânări pentru cinstirea morţilor şi 

împărţirea pomenilor în cimitir, iar „jocurile de artificii” şi aruncarea torţelor 

aprinse („feşciloane”, „moroleuci”, „paraşute”, „rachete”) se produc chiar 

acolo, peste morminte sau într-o parte mai izolată a cimitirului, să poată fi 

observate de întreaga comunitate, cât şi de satele din jur. 

Alta este semnificaţia practicilor respective în alte părţi, faptul fiind 

firesc, întrucât în folclor gândurile şi năzuinţele oamenilor apar aşa cum s-au 

închegat şi s-au cristalizat în condiţiile concrete de viaţă, situaţia geografică 

oglindind dezvoltarea istorică, întrucât cultura populară s-a închegat şi s-a 
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dezvoltat în timp pe baza dezvoltării comunităţilor tradiţionale specifice 

locurilor. 

O altă semnificaţie deosebită a obiceiului Strigarea peste sat este aceea 

de purificare trupească şi spirituală (sufletească). Aceasta se realiza fie prin 

trecerea prin foc, sărirea peste foc, cât şi prin cercul de foc (torţa aprinsă) purtat 

(condus) în jurul corpului, obţinut prin rotirea cu tăciuni aprinşi în mână sau 

cu hodăiţe deasupra capului, iar în zona etnofolclorică a Făgetului cu acele 

torţe numite „feşciloane”, „moroleuci” (iar după anii 1950, „paraşute” sau 

„rachete”, la Fârdea, Gladna-Română şi în alte sate, ca urmare a tehnologiei 

contemporane), care, mai târziu, în anumite zone, au rămas doar ca un 

simplu şi spectacular joc de artificii, sau cu aruncarea de torţe peste 

morminte, precum şi purificarea prin udare cu apă (lustratio per ignum et per 

aquam) practicată în Crişana, Hunedoara şi în nordul Banatului (similar 

ritualului Paparudei). 

În alte locuri practicarea obiceiului a avut menirea de a înlătura 

acţiunea malefică a vrăjitoarelor şi strigoaielor care fură laptele sau mana 

laptelui de la vite, mai ales în preajma sărbătorii de Sfântul Gheorghe (23 

aprilie), când se închide iarna şi se deschide vara şi când se crede că puterea 

acestora creşte nemăsurat. Cu această ocazie se aprind focuri pe dealuri şi 

râpe, ori în cimitire, de lângă acestea făcându-se până în zilele noastre şi 

strigarea. Rostul apotropaic al acestor focuri nu mai este acelaşi cu al acelora 

aprinse la Lăsatul Secului, în Miercurea sau Joia Mare, ori în Sâmbăta din 

Săptămâna Mare a Paştilor, ci menirea lor este de a apăra comunitatea de 

vrăjitoare, în gândirea mitico-magică tradiţională socotindu-se că acestea nu 

se pot apropia de foc şi lumină, spaţiu în care forţa lor malefică dispare. În 

acelaşi timp şi cu acelaşi scop se produc diferite zgomote, sunete de bucium, 

de corni, de goarne ori de tălăngi, în credinţa că vrăjitoarele nu se pot 

apropia decât până acolo unde se aude sunetul buciumului şi al celorlalte 

instrumente, elemente legate de tărâmul omului şi ocrotitoare ale acestuia. 

De asemenea, concomitent, se uzează şi de anumite practici magice cu funcţie 

de purificare: jocuri de artificii, rotirea torţelor, trecerea prin foc, afumatul 

vitelor şi udarea. Dar purificarea simbolică nu priveşte aici doar persoanele 
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care participă la aceste practici şi animalele (vitele) care sunt afumate, ci este 

vorba şi despre purificarea aerului, a locuinţelor, a gardurilor, sălaşelor şi 

poieţilor de pe dealuri, rol pe care îl îndeplinesc şi sunetele însoţitoare, 

pentru a anula astfel eficienţa acţiunii vrăjitoarelor şi strigoaielor. 

Mai trebuie ştiut faptul că în unele locuri Strigarea peste sat se face trei 

seri la rând, focurile arzând neîntrerupt în acest timp. Focul este ţinut aprins 

nu în deplină vâlvătaie, ci jarul este acoperit într-o vatră săpată în pământ, 

având două răsuflători, în mod foarte asemănător cu tehnicile consacrate 

aprinderii şi întreţinerii focului viu, fapt care poate conduce la concluzia că în 

aceste locuri (sudul Munţilor Apuseni, judeţul Hunedoara) obiceiul a existat, 

fiind mai răspândit în trecut. 

Practicile însoţesc şi se îmbină cu strigarea, conducând la un obicei 

folcloric global, prin concomitenţă şi sincretism. Prin strigări se dau în vileag 

faptele femeilor vrăjitoare sau strigoaie (foarte rar se putea vorbi de vrăjitorie 

în rândul bărbaţilor), atenţia tuturor fiind îndreptată asupra lor şi în acest fel 

ele nu mai puteau acţiona. În acest caz se poate vorbi despre funcţia magică a 

cuvântului, după cum reiese şi din descrierea făcută obiceiului de către Ion 

Pop-Reteganul: „Atunci strigoile la care li se strigă numele nu mai pot de 

năcaz pe feciori şi aleargă după ei, dar atunci nu au putere”11. Practic, după 

strigarea numelui li se anihilează puterea prin darea maleficului în vileag, 

împlinindu-se astfel o exorcizare a răului prin puterea cuvântului. 

Practicile prezente în cadrul obiceiului sunt multiple şi variate. De-a 

lungul timpului ele au migrat de la un obicei la altul, mai ales în cadrul 

aceluiaşi ciclu, dar studierea lor ne poate confirma marea vechime a Strigării 

peste sat, în care s-au păstrat rămăşiţe ale unor credinţe şi rituri datând de 

dinaintea formării poporului român şi stând mărturie, în acelaşi timp, 

vechimii şi continuităţii noastre în spaţiul carpato-danubiano-pontic.  

 

„Dar dacă din studierea practicilor acestora se poate conchide doar 

că obiceiul Strigarea peste sat conţine rămăşiţe ale vechiului cult al morţilor, 

ale riturilor de purificare, ale vechilor credinţe şi practici păstoreşti privi-

toare la pierderea laptelui, sau a manei laptelui de către vite – cu pondere 
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diferită în zonele de răspândire a obiceiului, determinată de condiţiile 

social-istorice în care au trăit băştinaşii şi de ocupaţiile acestora – pentru 

stabilirea originii obiceiului şi pentru o cuprindere mai deplină a semni-

ficaţiilor lui e necesară mai ales studierea actului central al manifestării, 

strigarea, mai precis obiceiul strigării”12. 

 

Din acest punct de vedere se poate vorbi despre trei tipuri de strigări 

peste sat, aşa cum susţine şi profesorul Gabriel Manolescu13: 

1. Strigarea prin care se realizează supravegherea normelor tradiţionale 

privitoare la căsătorie, care se ţine la Lăsatul Secului; 

2. Strigarea care urmăreşte demascarea strigoaielor care fură laptele ori mana 

laptelui de la vite, spre împiedicarea acţiunii sau eficacităţii acţiunii 

malefice a acestora şi care se face de Sfântul Gheorghe; 

3. Strigarea care are drept obiect menţinerea unei vieţi sănătoase în sânul 

comunităţilor tradiţionale, conformă normelor etice însuşite de colectivitatea 

respectivă. Din cercetările pe teren realizate până în prezent am 

constatat că în satele zonei Făgetului, cât şi în imediata apropiere din 

judeţul Hunedoara (vezi Bretea Mureşană) doar acest tip a dăinuit cu 

precădere până aproape de zilele noastre şi se organizează în 

Săptămâna Mare a Sfintelor Sărbători de Paşti (Miercurea sau în Joia 

Mare), cu mici excepţii (Margina, Coşava). 

În comunităţile săteşti tradiţionale nu întotdeauna poate fi întâlnit unul 

dintre aceste tipuri în formă pură, nealterată, ele îmbinându-se în multe situaţii 

câte două, sau chiar ţintele celor trei, prin strigările specifice, fiind atinse 

printr-o singură manifestare. Dar, întotdeauna, câte un tip este preponderent, 

aşa încât acesta poate fi luat drept bază în cazul unei catalogări. 

Pentru toate cele trei tipuri de strigare caracteristic este faptul că 

obiectul strigării nu apare şi nu este urmărit în modul direct, ci se recurge la 

arma eufemistică a satirei. Dar nici prin / cu aceasta nu se merge direct la 

ţintă, ci pe calea ocolită a aluziilor sau prin tehnica aluziei, aşa cum în cadrul 

colindelor de fată mare (de măritat), de june sau de nevastă, îndemnurile la 

căsătorie se fac în mod alegoric, indirect, prin refrene, ori formule finale. 
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Astfel, prin strigarea de primul tip nu li se adresează tinerilor un îndemn 

direct la căsătorie, ci sunt satirizaţi („strigaţi”) cei necăsătoriţi la vreme (fetele 

după 20 – 22 de ani erau considerate bătrâne, „stătute”, iar feciorii după 27 – 

28 de ani erau consideraţi bătrâni în cadrul comunităţilor de tip tradiţional). 

În mentalitatea tradiţională erau norme bine statornicite cu privire la vârsta 

potrivită pentru căsătorie, pentru întemeierea unei familii, conform cărora cei 

trecuţi de aceasta erau numiţi fete bătrâne sau stătute, respectiv flăcăi stătuţi 

sau tomnatici. Pentru aceasta, fata vizată de strigări era demascată ca 

întreţinând relaţii de dragoste cu vreun bătrân sau cu vreun tânăr pocit, ori 

prost din sat. La fel, sunt demascate şi vrăjitoarele şi strigoaiele, fiind numite 

mai ales strâje, moroane sau moroniţe, muroniţă. 

În satele zonei Făgetului, cercetate în ultimii ani, (Fârdea, Gladna Ro-

mână, Mâtnicul Mic, Drăgsineşti, Bucovăţ, Margina, Băteşti, Brăneşti, Sinteşti, 

Zorani etc.), cea mai răspândită este strigarea prin care se realizează suprave-

gherea normelor tradiţionale privitoare la căsătorie. Această situaţie este 

explicată pentru că înspre zilele noastre (a doua jumătate a secolului al XX-lea) 

au scăzut numărul şi efectele malefice ale strigoaielor, dar instituţia căsătoriei 

este privită în popor ca absolut obligatorie pentru fiecare membru al comu-

nităţii ajuns la vârsta propice, ea stând la temelia organizării sociale din vremi 

imemoriale. Comunităţile tradiţionale n-au acceptat în nici un chip ocolirea 

acestei instituţii de către componenţii săi, iar pe cei care, totuşi, au îndrăznit, 

din diferite motive, să se sustragă acestei îndatoriri, i-au supus oprobriului 

public „îndepărtându-i” inclusiv prin această formă a demascării prin strigare. 

De asemenea, trebuie avută în vedere şi perioada din an considerată 

ca fiind propice pentru întemeierea căsătoriilor, aşa cum arată profesorul 

Mihai Pop:  

 

„...dacă astăzi de multe ori nunţile se fac în orice perioadă a anului, 

faptul denotă o ieşire din rânduiala tradiţională a obiceiurilor care 

organizau viaţa oamenilor atât pe plan gospodăresc cât şi pe plan 

familial, într-un sistem de datini, ceremonialuri şi rituri (...) şi are motivări 

economice. Toamna, după strângerea recoltei, nunţile se pot face cu mai 



mult belşug”, dar în trecut nunţile se făceau, „de veacuri cu multă 

chibzuială în câşlegi (...) ultima secvenţă a lungului ciclu al obiceiurilor de 

iarnă (...) când sărbătorirea trecerii de la anul cel vechi la cel nou s-a 

încheiat şi când nu au început încă obiceiurile şi muncile de primăvară”14.  

 

Aşezarea nunţilor în Câşlegi este determinată de faptul că acestea urmează 

celor două prime secvenţe ale ciclurilor obiceiurilor de iarnă, care oferă 

posibilitatea cunoaşterii între ei a tinerilor în vederea întemeierilor unor 

viitoare familii, prin şezătorile frecvente organizate în această perioadă, cât şi 

a colindatului „cu urările lui de viaţă fericită şi îmbelşugată, de căsătorie 

pentru feciori şi fete, şi prevestirile pentru anul ce vine”15, marcând intrarea 

tinerilor într-o altă categorie de vârstă, în cea a „fetelor de măritat” şi a 

„feciorilor de însurat”. 
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Îndeletnicirile, obiceiurile şi tradiţiile unei populaţii statornice îşi 

plasează originile în negura veacurilor şi cu greu pot fi descifrate şi atribuite 

drept creaţii ale unei anumite perioade istorice. Ele s-au cristalizat în timp şi 

sunt o rezultantă a evoluţiei manifestărilor materiale şi spirituale ale traco-

dacilor şi daco-romanilor, evoluţie privită prin perspectiva permanentelor 

deschideri manifestate de-a lungul vremii, constituind totodată repere ale 

evoluţiei generale a societăţii româneşti. 

Spaţiul Banatului de nord-est era un teritoriu de locuire românească, 

iar populaţia de aici practica îndeletniciri statornice, axate cu precădere pe 

valorificarea resurselor oferite de condiţiile de relief şi de bogăţiile naturale 

ale zonei, acest fapt rezultânt şi din primul izvor documentar datat din 22 

septembrie 13651. Un alt izvor documentar oferă informaţii clare despre 

practicarea agriculturii, a creşterii animalelor, a pescutitului şi morăritului, 

cât şi despre valorificarea bogăţiilor oferite de pădurile din ţinut. Atestarea 

pământurilor arabile (terras arabiles), a câmpiilor (campestres) şi a fâneţelor 

(prata fenilia), a râurilor (aquas rywlos) şi lacurilor cu peşte (piscinas), a 

pădurilor (silvas), munţilor (montes) şi a morilor (molendina) constituie dovada 

unei activităţi economice suficient de diversificate şi evoluate2, conform cu 

necesităţile stricte ale populaţiei. 
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Chiar dacă multe dintre aşezările omeneşti din zona Făgetului sunt 

amplasate intracolinar şi montan din punct de vedere geografic şi dispun de 

mai puţin teren arabil, agricultura s-a practicat şi se practică pe platourile şi 

coastele dealurilor, iar mai aproape de zilele noastre şi pe luncile râurilor, aşa 

încât să poată asigura locuitorilor necesarul de produse pentru hrana lor şi a 

animalelor din gospodărie, mai rar pentru comercializare. 

Având în vedere caracteristicile reliefului, situaţia terenurilor arabile 

este următoarea: în zona dealurilor, ele ocupă 40 – 65% din suprafaţa 

agricolă, iar în zona Munţilor Poiana Ruscă, acestea scad sub 10%, existând şi 

întinse suprafeţe cu păşuni şi fâneţe, care, însă, scad în zona de contact dintre 

dealuri şi câmpie3. 

În localităţile zonei s-au cultivat: grâul de toamnă, porumbul, orzul, 

ovăzul, secara, trifoiul, lucerna, floarea-soarelui, sfecla, dovleacul furajer, 

cânepa, iar în lunca Begăi legumele precum: cartoful, varza de toamnă, ceapa, 

usturoiul, roşiile, ardeiul, fasolea, pătrunjelul, ţelina, morcovul, vinetele, 

hreanul etc. 

Însuşirile terenurilor i-au determinat pe locuitori să cultive plantele 

cerealiere, dar în satele zonei nu s-a generalizat sistemul asolamentului 

bienal şi trienal, fiecare gospodar cultivând pe holdele sale ceea ce credea de 

cuviinţă. Totuşi, după denumirea unor parcele (sole) din hotarele unor 

localităţi, se poate crede că erau anumite terenuri specializate pentru anumite 

culturi: mălăişce (pentru mei sau porumb, în hotarul satului Băteşti, cu 

fonetismul specific), curicişce (pentru varză, adică curici sau curechi în zonă, în 

hotarul satului Răchita) etc. 

Ocupaţia prioritară a locuitorilor de aici era creşterea animalelor, 

pentru practicarea căreia existau condiţii dintre cele mai bune. Întinsele 

suprafeţe de pajişti, păşuni şi păduri, cât şi armonioasa dispunere a surselor 

de apă au permis creşterea unui însemnat număr de bovine, ovine şi porcine, 

cu mult peste necesarul de consum al populaţiei. Se poate spune că 

interdependenţa dintre cele două ocupaţii principale, creşterea animalelor şi 

agricultură, a fost şi este mai bine reprezentată în zona Făgetului faţă de 

altele din alte ţinuturi. În raport cu creşterea animalelor, sub aspectul 
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ponderii valorice, cultivarea pământului ocupa un loc secundar. Date fiind 

condiţiile din trecut, loturi de pământ cultivate existau cu precădere pe 

terenurile în pantă, deoarece terenurile din luncile râurilor (Bega şi Mureş) şi 

ale afluenţilor acestora erau supuse inundaţiilor. Pe pantele însorite ale 

dealurilor din întreaga zonă au existat şi plantaţii de viţă de vie, cât şi de 

pomi fructiferi, unele menţinându-se până în zilele noastre, după anul 1989 

apărând plantaţii noi, mai ales de pomi fructiferi (pruni). În această privinţă, 

toponimia locurilor confirmă şi completează informaţiile ducumentare, 

păstrarea microtoponimelor Părăul Vinii (în satul Holdea), Vini şi Vinia Popii 

(la Curtea), Dâmbul Vinii (satul Temereşti), Cireşii lu’ Suciu (satul Băteşti) 

constituindu-se în dovezi care atestă şi locurile unde se cultiva viţa de vie şi 

alţi pomi fructiferi: pe dealurile cu expunere la soare. 

Prepararea ţuicii de prună, numită în zonă răchie (răcie), a fost şi este 

o realitate, aşa cum o consemnează Johan Jakob Ehrler4 către sfârşitul 

secolului al XVIII-lea („şi fiertul răchiei le aduce venituri considerabile”), în 

urma constatării făcute în numeroasele sale peripluri prin Banat. Informaţiile 

sale au valoare de document şi pentru faptul că el era convins că românii 

bănăţeni îi reprezintă pe adevăraţii băştinaşi ai provinciei, urmaşi ai daco-

romanilor, cu ocupaţii, obiceiuri şi tradiţii statornice. 

Creşterea albinelor a reprezentat şi ea o îndeletnicire ancestrală a 

locuitorilor, fiind favorizată de existenţa unei flore bogate, diverse şi 

nealterate. Amănuntele legate de tehnica adunării roiurilor de albine din 

pădure, de întreţinere a stupilor şi de recoltare a mierii, cât şi multe alte date 

despre îndeletnicirile oamenilor, se găsesc în lucrarea Zona etnografică Făget5. 

Existau în zonă şi alte ocupaţii secundare care aveau drept scop 

completarea resurselor alimentare necesare locuitorilor: culesul din natură 

(bureţi, fructe de pădure, plante medicinale), pescuitul şi vânătoarea. De 

asemenea, după cum rezultă din documente din prima jumătate a secolului 

al XVI-lea exista şi o activitate de minerit6, desfăşurată în doar trei districte 

din cele şase ale zonei, acnume: Icuş (Margina), Fârdea şi Mănăştiur. Fierul se 

extrăgea de pe versantul nordic al Munţilor Poiana Ruscă, în spaţiul de 

contact dintre deal şi munte, din hotarele districtelor Fârdea şi Icuş. Atestarea 
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în anul 1506 a două aşezări cu numele de Banyafalv (în districtul Fârdea) şi 

Banyafalv (în districtul Icuş) poate constitui o mărturie a unei vechi activităţi 

de minerit, întrucât termenul de banya avea şi înţelesul de baie, adică „mină”. 

Informaţia este întărită de prezenţa în hotarul satului Gladna Română, din 

fostul district Fârdea, a microtoponimului Dâmbul cu Fieru, nume legat de 

extragerea minereului de fier. De asemenea, localnicii îi spuneau şi încă îi 

mai spun satului Gladna Montană, din acelaşi district, Băni sau Băniţa, iar la 

hotarul localităţii Curtea, din fostul district Icuş, se mai păstrează 

microtoponimele Băni şi Băniaşu. Între aceste aşezări există şi astăzi locul 

numit Pământul Roşu, aluzie la nuanţa roşiatică pe care o are oxidul de fier. 

Şi aurul se extrăgea din nisipul pâraielor de deal şi de munte, ori prin 

săparea unor galerii în locurile în care exista minereul. Documentele 

confirmă păstrarea acestei activităţi în trei dintre cele şase districte ale zonei 

(de fapt, aceleaşi): Icuş, Fârdea şi Mănăştiur7, fără a oferi amănunte privitoare 

la modul în care se obţinea acest metal preţios. Şi în această privinţă 

toponimia se constituie într-un argument elocvent al vechimii activităţii de 

extragere a aurului din nisipul adus pe apa râurilor şi pârâurilor (aurum 

fluviatile). Atestarea în data de 8 decembrie 1506 a aşezărilor Zolt (Zalth), în 

districtul Fârdea şi Topliţa (Toplycza), în districtul Mănăştiur, sugerează 

practicarea din vechime a acestei îndeletniciri. Numele aşezării Zolt 

aminteşte de paleoslavul răsăritean Zoloto (aur)8, cât şi de convieţuirea 

româno-slavă, care a fost anterioară pătrunderii maghiarilor în Banat. De 

asemenea, toponimele topla, topliţa au avut şi au înţelesul de cursuri de apă 

stăvilite şi pentru culegerea aurului din nisipul acestora. În strânsă legătură 

cu acestea se află şi toponimul topilă, care denumeşte locul amenajat pe 

cursul pâraielor pentru muratul (topitul) cânepii, de unde rezultă şi alte 

ocupaţii tradiţionale în zonă: torsul, ţesutul, învăiegatul lânii, confecţionarea 

hainelor etc. La microtoponimele de mai sus se pot adăuga şi altele: Valea 

Tople (la Luncanii de Jos), localitatea Topla (comuna Mănăştiur), cât şi în 

onomastică: Toplicean(u). 

În zona Făgetului s-au practicat şi se mai practică şi alte ocupaţii cum 

sunt: pomicultura, grădinăritul, culesul din natură, lucrul la pădure, dar şi 
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alte meşteşuguri tradiţionale ţărăneşti: prelucrarea lemnnului, olăritul, vă-

răritul, cojocăritul, învăiegatul sumanelor şi confecţionarea şubelor, baiberelor 

şi iţarilor, prelucrarea pietrei, cele din urmă, în bună parte, dispărând în ultimii 

50 – 60 de ani. Dintre acestea, practicarea olăritului şi prelucrarea lemnului au 

ocupat un loc aparte în mai multe localităţi (Jupâneşti, Făget, Baloşeşti, 

Temereşti, Răchita, Curtea, Fârdea, Poieni, Crivina, Bucovăţ, Gladna Română, 

Luncanii de Jos, Pietroasa, Hăuzeşti, Zolt, Fărăşeşti, Brăneşti, Băteşti etc.), dar 

astăzi meşteşugurile respective şi-au pierdut din importanţă. Astfel, în 

momentul de faţă mai fiinţează un singur centru de olari în satul Jupâneşti, de 

altfel singurul oarecum activ din judeţul Timiş. 

Prelucrarea lemnului din întinsele păduri ale zonei este şi ea cu o 

bogată tradiţie, o parte dintre localnici practicând dulgheria, confecţionând 

case şi anexe gospodăreşti, roţi de căruţe şi care, unelte de uz casnic, mobilă, 

doage de butoi, plute, şindrilă pentru acoperişuri, diferite tipuri de vase şi 

coşuri, mobilă, lăzi de zestre, lăzi pentru făină sau cereale şi chiar instrumente 

muzicale şi valoroase lucrări de sculptură în lemn. Astăzi, însă, această 

îndeletnicire este tot mai puţin practicată şi tot mai puţin reprezentată. 

Şi alte ocupaţii s-au constituit în permanenţe ale vieţii de zi cu zi în 

gospodăriile populaţiei băştinaşe. Prelucrarea prin tors şi ţesut a fibrelor de 

cânepă şi in (într-o mai mică măsură) sau a lânii se făcea în toate localităţile şi 

mai în toate casele. Pentru a se da un aspect mai plăcut şi mai confortabil 

stofei de lână, ţesăturile confecţionate erau introduse în aşa numitele „văiegi” 

(pive), care au existat în număr mare de-a lungul cursurilor din amonte a 

râurilor Bega şi Glaviţa, funcţionând concomitent cu morile de cereale, prin 

forţa creată de căderile de apă. Chiar unele mori sau locuri de mori purtau 

denumiri sugestive în acest sens: La Văiagă era o moară din marginea 

Făgetului, iar Valea Mare (Glaviţa), între Gladna Română şi Gladna Montană, 

era numită Valea cu văiejile, pentru că într-o vreme pe acest parcurs al râului 

funcţionau 10 – 12 asemenea pive. Există indicii conform cărora populaţia din 

zonă a ştiut să prelucreze piatra existentă din belşug în vechile cariere de lângă 

Pietroasa (numele satului este sugestiv), la Muncea Zbegului sau de la Zbeg, 

cu acces prin Valea Pietrei (sau Valea cu pietrele, cum o mai numesc 
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localnicii), apoi de la Poieni, Fărăşeşti, Luncanii de Jos, Tomeşti, Surduc şi 

Căpâlnaş. Prelucrarea pietrei a cunoscut două aspecte: cioplitul pietrelor de 

moară şi a pietrelor pentru râşniţa manuală, cât şi confecţionarea de cruci, 

prelucrarea pietrei pentru construcţii (temelii de case) şi pavaje de drumuri. 

Meşteşugul acesta s-a stins treptat în timp, iar astăzi au rămas ca mărturie 

doar urmele păstrate în stâncile de unde odinioară s-au extras pietrele de 

moară (la Pietroasa)9. 

Încă din Evul Mediu este consemnat meşteşugul prelucrării fierului 

în satele româneşti de munte aparţinătoare domeniului cetăţii Hunedoara 

(vile valachales et montane ferii Hunyad)10, dar nu cu trimitere la localităţi din 

Banatul de nord-est. Aceasta nu înseamnă, însă, că în ţinut nu a existat acest 

meşteşug, din moment ce minereu de fier se extrăgea, iar unele ocupaţii ale 

populaţiei erau nemijlocit legate de practicarea lui. Lipsa consemnării docu-

mentare în zonă se poate explica prin aceea că aici meşteşugul s-a practicat la 

un nivel mai redus comparativ cu teritoriile învecinate ale Hunedoarei şi ale 

Haţegului. Am auzit câteva mărturii orale despre meşteşugul extragerii 

minereului de fier şi a prelucrări acestuia de la informatori din Luncanii de 

Jos, Tomeşti şi Nădrag.  

Vărăritul s-a practicat mai sporadic şi în puţine localităţi. Se cunosc, 

totuşi, câteva sate în zonă ai căror locuitori s-au ocupat şi cu arderea pietrelor 

de var în cuptoare numite vărării, cum sunt: Gladna Română, Gladna Mon-

tană, Zolt, Drăgsineşti, Poieni, Crivina, Pietroasa, Fărăşeşti, Luncanii de Jos, 

Curtea, Româneşti. Şi astăzi se mai găsesc cuptoare de ars varul la Curtea, 

Gladna Română, Poieni, Româneşti... 

Pe lângă aceste îndeletniciri, meşteşuguri şi ocupaţii tradiţionale, din 

cele mai vechi timpuri preocuparea omului pentru procurarea, asigurarea şi 

prelucrarea produselor de strictă necesitate pentru sine şi gospodăria sa a 

dus la născocirea şi întrebuinţarea unor unelte şi instalaţii precum: mori, 

râşniţe, pive (văiegi), vâltori etc., acestea funcţionând o îndelungată vreme, 

prin forţa apei, bazinul hidrografic fiind darnic cu locuitorii din această zonă. 

Pe lângă asemenea instalaţii, care în prezent şi-au pierdut utilitatea şi au 

dispărut în cea mai mare parte, mai trebuie, însă, amintite măcar două 
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(cazanul de fiert ţuica şi pivele – morile de stors ulei din seminţele de dovleac 

sau de floarea-soarelui), care şi astăzi sunt încă la mare trecere, mai ales că 

prelucrează fructe şi seminţe de care nu duce lipsă pământul acesta binecu-

vântat de Dumnezeu. Şi după cum spune prof. univ. dr. Ioan Godea: „Dintre 

toate vieţuitoarele pământului Omul este singurul care bea fără să-i fie sete. 

Natural, pur şi simplu tradiţional”, chiar în moto-ul deschizător al unei 

singulare cărţi de etnografie română11, această „trăire în ospitalitate” poate fi 

împărtăşită prin licoarea zămislită  cu ajutorul instalaţiilor de distilat 

(„cazane gi fiert răcie”, în zona Făgetului – n.m. I.C.), care sunt, de multă 

vreme, cu zecile în zonă (în multe gospodării particulare şi sunt sate cu 5 – 6 

asemenea instalaţii „recunoscute oficial” – n.m. I.C.). Aceste cazane au 

rezistat cu stoicism tuturor epocilor, stăpânirilor şi opreliştilor şi vor mai 

dăinui. Practicarea, cum anticipam, nu este nouă la români, după cum spune 

Ioan Godea, citându-l pe Valer Butură: „Pe teritoriul României distilarea ca 

metodă este semnalată prin dovezi scrise din anul 1332, când se atestă 

existenţa cazanelor de fabricat rachiu”12 şi, fără să mă hazardez, vor înfrunta 

cu succes şi cerinţele globalizării şi integrării europene. 

Ca şi în alte părţi locuite de români, în zona Făgetului s-au folosit 

pivele de ulei (mori de ulei sau „uloiniţe” – n.m. I.C.) care erau instalaţii 

concepute pentru zdrobirea şi extragerea uleiului din seminţele de dovleac şi 

floarea-soarelui. În prezent mai funcţionează doar două la Făget, ele fiind în 

continuare căutate de deţinătorii de asemenea seminţe din judeţe ale 

Banatului şi Transilvaniei, mai ales în preajma posturilor marilor sărbători 

creştine, când se mănâncă de post. 

Înainte de a consemna monografic măcar unul dintre cele mai 

reprezentative obiceiuri agro-pastorale (măsuratul oilor), vom nota concluzia 

că îndeletnicirile, meşteşugurile, ocupaţiile, dar şi obiceiurile oamenilor 

acestei zone au apărut şi s-au dezvoltat în strânsă interdependenţă cu spaţiul 

de locuire, cu caracteristicile pedo-climatice, dar mai ales cu necesităţile 

materiale şi spirituale ale unei populaţii vechi, sedentare, reprezentând o 

continuitate în practica agricolă şi pastorală. 
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Obiceiul s-a născut în mijlocul unor comunităţi agro-pastorale cu 

ocupaţia de bază păstorească. Acesta se practica şi se mai practică sporadic 

cu un anumit scop utilitarist, dar şi distractiv, la date anumite şi după norme 

încadrate în tradiţie. Nefiind o creaţie a prezentului, ci continuând un fond 

srăvechi, transmis de generaţii succesive, obiceiul este strâns legat de 

creşterea animalelor şi „se practică acolo unde păstoritul este încă dezvoltat 

şi se menţine astăzi datorită, pe de o parte, cerinţelor materiale, pe de altă 

parte, capacităţii de conservare a tradiţiei, de adaptare la condiţiile actuale de 

viaţă, cât şi atitudinii de respect faţă de tradiţie («aşa am apucat din bă-

trâni»)”13. 

Intrând în detaliile obiceiului, iată ce susţine cercetătorul Ion Ghinoiu:  

 

„Prima mulsoare a turmei de oi, urmată de o frumoasă petrecere 

câmpenească în ziua de Sângiorz sau în altă zi de la sfârşitul lunii aprilie 

şi începutul lunii mai, este numită Sâmbra Oilor, Arieţul, Ruptul Sterpelor, 

Măsurişul Oilor. În această zi se măsura şi se cresta pe răbojul de lemn 

laptele de la oile fiecărui sâmbraş, după care i se calcula cantitatea de 

brânză cuvenită la spargerea stânei numită alesul, răscolul. Pentru a 

obţine o cantitate de lapte cât mai mare, proprietarii îşi păşunau, îşi 

păzeau şi îşi mulgeau fiecare oile. Din primul lapte al stânei se prepara 

un caş care se împărţea între proprietarii oilor”14. 

 

Privitor la aceste ritualuri obişnuite cu ocazia manifestării obiceiului, 

Ion Ghinoiu continuă:  

 

„Activităţile practice şi juridice erau însoţite de numeroase acte 

rituale menite să apere stâna şi ciobanii de forţele malefice pe timpul 

verii: aprinderea Focului Viu, afumarea ciobanilor şi oilor, alungarea 

prin strigăte şi zgomote a vrăjitoarelor care furau sporul laptelui, 

anularea puterii cucului de a lua sau de a strica laptele prin practica 

magică «Cucu – Răscucu», purificarea oilor şi stăpânilor de oi prin 

stropirea lor cu apă sfinţită, scăldatul ritual în apa curată a rurilor sau 

spălatul cu rouă, prepararea unor alimente rituale, sacrificarea mielului, 
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pronunţarea unor formule magice etc. La petrecerea câmpenească se 

mănâncă alimente specifice (balmoş, mămăligă fiartă în lapte şi cu adaos 

de unt, mielul fript haiduceşte, colaci, caşul de la prima mulsoare), se 

cântă şi se joacă după melodii păstoreşti. Obiceiul este cunoscut, cu 

variante locale şi în diferite stadii de evoluţie, de toţi crescătorii de oi”15. 

 

Asemenea variante locale din zona Făgetului am avut ocazia să 

consemnăm în rândurile următoare ale lucrării de faţă. 

Specific comunităţilor pastorale româneşti, obiceiul s-a practicat şi în 

zona Făgetului, cu precădere în satele colinare aşezate la poalele munţilor 

Poiana Ruscă precum: Luncani, Zolt, Gladna Română, Fărăşeşti, Poieni, 

Crivina de Sus, Pietroasa, Fârdea, Hăuzeşti, Bulza, Coşteiul de Sus, Româneşti 

şi altele. Pentru rândurile de faţă, informaţiile sunt culese din Gladna Română 

(de la Cimponerescu Damian, de 60 de ani) şi din Româneşti (de la Măstă-

cănean Ioan, de 59 ani) şi se pare că, în cadrul zonei, sunt cele mai detaliate 

până în prezent, fapt pentru care voi reda şirul monografic al secvenţelor 

obiceiului, abţinându-mă de la prea multe comentarii. Trebuie specificat, de 

asemenea, faptul că informatorii noştri au fost mulţi ani şefi de stână, iar cel 

de-al doilea şi în momentul culegerii ultimelor informaţii (16 aprilie 2005) 

deţinea oi şi le păştea pe dealurile din apropierea satului Româneşti, 

organizând chiar obiceiul străvechi al măsuratului oilor (aşa numita sâmbră din 

nordul ţării - n.n.), alături de proprietarii animalelor şi comunitatea locală. 

În fiecare primăvară, măsuratul oilor se ţinea în perioada 25 aprilie - 1 

sau chiar 10 mai, iar în localitatea Gladna Română se desfăşura în locul numit 

Tople (toponim destul de frecvent în zonă), situat aproape de culmea munţilor. 

Data ţinerii obiceiului a suferit modificări, în urmă cu 50-60 de ani fiind 8-10 

mai; schimbarea acesteia explicându-se prin necesitatea de a preda mieii (în 

ultimul timp la contract) înainte de 1 mai, când, oficial, începea şi păşunatul. 

La Româneşti, perioada de măsurat este în jurul datei de 15 aprilie, pentru că 

„oile încep să se mârlească, să umble după berbec”, susţine informatorul 

nostru Măstăcănean, iar „stâna se stabileşte pe dealul Furciug, pe lângă Valea 

Pietrelor”, deal peste care se ajunge la Peştera de la Româneşti. 
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Cu vreo 20 de zile înainte, păcurarii şi gospodarii posesori de oi se 

adunau în casa unuia dintre ei şi se înţelegeau asupra fixării datei, locul 

rămânând acelaşi an de an. Întâlnirea nu se desfăşura într-un cadru deosebit, 

nu avea o denumire specială şi nici un aspect ceremonial consacrat, ci unul 

tipic gospodăresc pentru localităţile montane sau colinare. Cu această ocazie 

se luau şi alte hotărâri: care dintre păcurari să meargă la stână şi care la oile 

sterpe. Câteodată se iscau şi anumite discuţii contradictorii, unii nedorind să 

fie ortaci cu alţii, cât şi invidii pentru felul în care arătau oile unora, îngrijite 

sau mai puţin îngrijite peste iarnă, sau pentru că nu ajungeau la o înţelegere 

privind păstorirea sterpelor. La această întâlnire nu se bea nimic, nici nu se 

mânca, într-un mod ceremonial, şi nu participau, cum spuneam, decât păcu-

rarii care aveau mai multe oi din sat, numindu-se între ei „ortaşi”. 

Cu câteva zile înainte de măsurat, şeful de stână stabilit se îngrijea de 

transportul materialelor necesare pentru construirea stânii în locul cunoscut. 

Se făcea totodată şi strunga, apoi coliba, lângă care se amenajau spaţiile 

pentru „cocaia mare” pentru brânză şi „cocaia mică” pentru fiert zerul şi 

făcutul mămăligii, după care se confecţiona „sărcinierul” (blidarul, un fel de 

„prepelic pă care să agaţă vasăle”, după cum afirmă Ioan Măstăcănean) 

pentru agăţatul oalelor, străiţilor, măsurilor şi a altor obiecte strict necesare în 

activitatea de la stână. Tot pentru stână se mai pregăteşte acum şi „ciubărul” 

pentru sprijinirea şi închegarea laptelui, apoi măsurile: „cioiul” (în alte sate 

ale zonei îi zice „hargan”, la Pietroasa, Fărăşeşti, Crivina de Sus – n.n.), 

„cupa”, „măsura mare”, „măsura mică”, „legăreţul” (cană de pământ ars în 

care se prepară cheagul), căldarea pentru fiert zerul. Se pregăteau, de 

asemenea, lingura pentru cheag şi urdă, cuţitul de lemn pentru tăiatul 

caşului, cercul din lemn ce se punea în gura strecurătoarei, atunci când 

„bacioniul” era singur, deci  pentru situaţia în care nu avea un alt ajutor 

(„bacioniul” fiind acel păcurar care este la rând, pentru a-şi lua brânza ce i se 

cuvine conform măsuratului – n.n.). Se mai pregătea, tot atunci, şi o lopăţică 

din lemn, numită „urzări”, pentru amestecatul urdei în cocaie.  

Pentru închegarea brânzei în mod tradiţional, se pregătea din timp 

„legăreţul”, „şecărecele”, adică cheagul (ferment extras din sucul gastric al 
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rumegătoarelor tinere, cât şi al copilului, care are proprietatea de a închega 

cazeina din lapte; chimozină; lactoferment; una dintre cele patru despărţituri 

ale stomacului rumegătoarelor, din care se extrage cheagul - n.n.), „stră-

gheaţă” – cum i se spune în zona Gătaia. Din informaţiile pe care le deţinem, 

aceasta se făcea astfel: se tăia un miel sau ied, care a fost hrănit numai cu 

lapte, nescos la iarbă; se ia stomacul lui, în care are numai brânză închegată, 

se spală frumos; apoi se pune, pentru completarea stomacului, sare şi lapte 

de oaie şi se introduce iar în rânză; se leagă cu sfoară şi se pune la uscat cam 

o lună şi ceva, apoi se taie din el bucăţi mărunte şi se pun în canta de pământ 

(„şecărece”), peste care se bagă zer nefiert şi sare şi se pune la căldură 

moderată (cam 30 grade C) şi el se prepară singur. Se ţine astfel 3 - 4 zile, 

după care iese cheagul, care se strecoară şi se pune în lapte, în funcţie de 

cantitatea de lapte (prima dată se încearcă!), de unde rezultă caşul care se taie 

( se porţionează) cu o paletă de brad sau frasin. 

Ierarhia la stână se stabilea în felul următor: „şeful stânii” se alegea 

dintre păcurarii mai destoinici şi care aveau mai multe oi (informatorul 

nostru, Cimponerescu Damian, a fost timp de 20 de ani şef de stână, iar 

Măstăcărean Ioan, mai bine de 10 ani), apoi „bâţăraşii” (micii proprietari, 

care îşi dădeau oile la păşunat, pentru o plată lunară în natură – brânză – 

n.n.) – în funcţie de numărul oilor ce le deţineau. Şeful de stână avea 

următoarele atribuţiuni: trebuia să rânduiască „bacionii”, să urmărească felul 

în care se prepara brânza şi cum se păstoreau oile. De obicei bâţăraşii 

„bârăie” (mână) oile la muls, taie lemne pentru foc şi fac mâncare păcurarilor 

şi şefului de stână, pentru că hrana acestora trebuia să fie asigurată de către 

fiecare bacioni în parte, pe rând.  

Cu o zi înainte de măsurat, după ce se alegeau şi se vindeau mieii, se 

îmbinau toate oile de la stâna respectivă şi se pleca la locul dinainte pregătit, 

unde, după cum am arătat, stâna era instalată. Odată ajunşi, fiecare păcurar 

mulgea oile altuia, în această primă zi, pentru a nu se înşela unii pe alţii, 

lăsându-le nemulse şi mărind astfel cantitatea de lapte la mulsul din a doua 

zi, de fapt ziua măsuratului propriu-zis. Această mulsoare se cheamă „mulsul 

de seară” al oilor şi începea pe la ora 8 seara, durând 2-3 ore. Din laptele muls 
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acum se făcea caş dulce, care se servea drept gustare în ziua următoare. De 

fiecare dată, înainte de „mulsul de seară”, se obişnuia înconjurarea stânii cu 

jar aprins („jăg” la Gladna Română) şi cu tămâie de către cel mai tânăr copil 

de păcurar (de vârstă prepuberală) şi se făcea o slujbă religioasă cu preotul 

satului. Damian Cimponerescu spunea că „din moşi-strămoşi s-a înconjurat 

stâna cu jăg şi tămâie, pentru a feri oile de şărpi, lupi, urşi sau unele boli...”, 

actul ritualic având un pronunţat rost apotropaic, prin folosirea jarului aprins 

şi tămâiei, cât şi prin curăţia, neprihănia trupească a celui care trebuia să-l 

îndeplinească (copilul aflat înainte de pubertate). 

În dimineaţa zilei măsuratului propriu-zis nu se fac pregătiri deosebite. 

Pe la ora 3 dis-de-dimineaţă, păcurarii pornesc cu oile la păşunat, însoţiţi de 

„bâţăraşi”, care veghează să nu le mulgă altcineva. Pe la orele 9, după 

întoarcerea oilor de la păşunat, începea măsuratul, momentul fiind marcat prin 

împuşcături cu arme de vânătoare sau pistoale confecţionate din lemn, cu 

ţeava de fier (înfundate cu praf de puşcă), ori bubuituri de trasc, prin chiuituri 

şi alte manifestări de veselie, pentru împrăştierea duhurilor rele şi „slobozirea” 

laptelui. Concomitent, se înconjoară din nou oile cu jar aprins şi tămâie, de trei 

ori, tot de către cel mai tânăr copil de păcurar de la stână. 

Măsuratul se începea cu păcurarii care aveau oile cele mai multe. 

Aceştia se aşezau câte doi la fiecare uşă a strungii, pe câte o piatră mare, 

acoperită cu cojocul sau şuba. Înainte de a începe mulsul, se spălau pe mâini 

(spălarea rituală de purificare - n.n.), având grijă să ia apă din găleată şi s-o 

arunce înspre afară (gest magic însemnând „cele rele să se spele”, să fie 

alungate, înlăturate, astfel, influenţele malefice asupra stânei, precum apa 

aruncată în afara găleţii sau ciubărului - n.n.). Fiecare păcurar sau „bâţăraş” 

îşi cunoştea oile după semne naturale, iar cei care aveau mai puţine (de 

obicei „bâţăraşii”), după semne făcute de ei oilor, pe spinare, urechi, coadă…  

Măsuratul laptelui se făcea cu cupa sau cioiul, (cupa având 

capacitatea de 3,50 l, iar cioiul de 0,350 l), astfel: se lua lapte din găleată cu o 

oală de pământ şi se umplea cupa sau cioiul, acestea se numărau şi laptele se 

golea în vas, până la terminare, după câtă cantitate de lapte aveau oile 

păcurariului (proprietarului) respectiv. După laptele măsurat, acestuia urma 
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să i se dea: pentru fiecare cioi - 14 l de lapte la prima brânză, iar pentru 

brânza a doua i se dădea o oca de caş (cântărit cu „ocherul” sau „chilerul”, în 

vechime un cântar de mână – n.n.) la/pentru fiecare cioi. 

Mulsul, de la caz la caz, în funcţie de mărimea turmei, putea să 

dureze 3-4 ore, terminându-se în jurul prânzului, când toţi participanţii la 

măsuratul oilor, cât şi alţi invitaţi, din sat sau împrejurimi, luau masa în 

comun. Pentru aceasta, femeile păcurarilor se pregăteau cu câteva zile bune 

în urmă, pentru a duce sus pe „Tople” sau pe „Furciug” mâncare de 

sărbătoare specifică acestui obicei. În general, cu această ocazie se servea: 

ţuică, vin, caş dulce (din laptele muls cu o seară înainte), carne de miel, 

plăcinte de tot felul. Acest meniu nu s-a schimbat în decursul vremii. După 

servirea prânzului sărbătoresc, care continua până seara, unii dintre păcurari, 

„bâţăraşii” sau alţi gospodari din sat, cântau din fluier, torogoată, corn 

(confecţionat din coajă de alun) ori chiar din gură, iar lumea prezentă juca şi 

se distra. 

După măsurat, oile stau la munte până toamna târziu, când păcurarii 

coborau cu ele pe ţarină, pentru iernat. În localităţile zonei folclorice a 

Făgetului nu există vreun cântec sau vreun text specific acestui obicei (ori, 

poate n-am descoperit până în prezent), deşi în alte creaţii tradiţionale locale 

păstoritul este bine reprezentat. 

                                                           
Bibliografie şi note 
1 Pesty Frigyes, Krassó vármegye tőrtenéte (Istoria comitatului Caraş), vol. III, Budapest, 

1883, p. 72 
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Când a apărut pictura pe sticlă şi care au fost modalităţile de 

întrebuinţare ale sticlei policrome în cultura europeană? Care este istoria 

adoptării acestei tehnici în spaţiul românesc şi în ce perioadă s-a remarcat 

acest tip de pictură în arealul nostru cultural? Care sunt caracteristicile 

picturii pe sticlă din Banat şi Transilvania în secolul al XIX-lea? De ce este 

atât de importantă această tehnică şi care sunt caracteristicile întrebuinţării ei 

cronologice, tematice şi stilistice în zona Banatului ? 

Rezultat al cercetărilor recente, articolul de mai jos doreşte să 

răspundă acestor întrebări şi să ofere concluzii şi noi direcţii în cercetarea de 

specialitate.  

Pictura pe sticlă, practicată din Antichitate, a supravieţuit până astăzi, 

fiind apreciată, reinventată şi dezvoltată datorită unui raport favorabil de 

forţe între preţ, calităţi estetice și adaptabilitate funcțională. În dialogul cu 

materia silicată, culoarea are posibilitatea de a-şi etala valenţele transpa-

renţei. În raportul cromei cu sticla, aportul luminii este esențial. Transparența 

sticlei îmbracă lumina cu reflexii neaşteptate, filtrând strălucirea culorii în 

toate momentele zilei.  Astfel, materia devine parte componentă a dialogului 

cu lumina.  
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Influența pe care Antichitatea Romană a exercitat-o asupra culturilor 

europene îşi găseşte expresia în pictura pe sticlă transportată în toate 

provinciile cucerite de Imperiului Roman. În acest fel, vasele decorative sau 

ritualice, sticluțele de parfum, opaiţele, sfeşnicele, obiecte prezente astăzi în 

muzee din Copenhaga, Roma, Napoli, Paris sau New York, aşa cum putem 

observa în Fig. 1, 2 şi 3.  

 

  

Fig. 1 Cutie cilindrică, pyxis, obiect de lux 

folosit pentru a păstra cosmetic sau bijuterii, 

realizat din sticlă policromă cu foiţă de aur. 

Obiectul a fost găsit în Israel, Ierusalim, 

datat în secolul I i. Hr, are dimensiunile 4.9 × 

4 cm şi în prezent se află în colecţia The 

Walters Art Gallery din Baltimore. Foto-

grafia vasului este în domeniul public: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Roman_-_Pyxis_-_Walters_4776_-

_View_B.jpg . 

Fig. 2 Miniatură, Galla Placidia alături de 

copii, pictură pe sticlă aurită. Obiect de 

provenienţă romană datat în, secolul III în 

Alexandria, Egipt. Miniatura se află acum 

în colecţia muzeului Santa Giulia Museum 

din Brescia, Italia. Fotografia vasului este 

în domeniul public: https://en.wikipedia.-

org/wiki/File:Galla_Placidia_ 

(rechts)_und_ihre_Kinder.jpg 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.-org/wiki/File:Galla_Placidia_%20(rechts)_und_ihre_Kinder.jpg
https://en.wikipedia.-org/wiki/File:Galla_Placidia_%20(rechts)_und_ihre_Kinder.jpg
https://en.wikipedia.-org/wiki/File:Galla_Placidia_%20(rechts)_und_ihre_Kinder.jpg
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Fig. 3 Vas roman cu gladiator pictat, obiect găsit în Begram, Afghanistan, datat 

aprox. 52-125 AD. Obiectul se află acum în colecţia muzeului Guimet din Paris. 

Fotografia vasului este în domeniul public: https://commons.wikimedia.org/ 

wiki/File: Gladiateur_Begram_Guimet_18117.jpg 

Expresii ale unei nişe culturale distincte, obiectele de sticlă se 

obţineau printr-un meşteşug bine păstrat, transmis de la meşter la ucenic în 

cadrul breslelor de specialitate. Modalităţile de abordare tehnică a sticlei 

colorate au stat la baza făuririi obiectelor rafinate, au contribuit la naşterea 

multor poveşti şi mituri. Alături de pietrele preţioase şi semipreţioase, sticla 

colorată era folosită în realizarea detaliilor preţioase ale a amuletelor 

transparente, ale statuetelor egiptene, în compoziţia teserelor de mozaic, a 

intarsiilor descoperite în siturile antice ale Egiptului şi ale Eladei.  

În cazul practicării picturii iconografice pe sticlă ne întâlnim cu 

folosirea tehnică şi metaforică a calităților luminii, culorilor și formelor. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Begram
https://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://commons.wikimedia.org/
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Tehnica picturii iconografice pe sticlă s-a practicat în Europa Centrală 

şi Europa de Vest în secolele XVII- XIX. Această practică pătrunde şi se 

afirmă în spațiul nostru pe filiera culturii Imperiului Habsburgic. Venit pe 

filiera Boemiei și a Bavariei, obiceiul pictării sticlei este importat în ţările Est 

Europene. Aflate în cadrul colecţiilor şi muzeelor, aceste obiecte decorative 

sunt mărturie a raporturilor culturale şi comerciale în spaţiul nostru. La 

Muzeul de Artă din Timişoara există în cadrul colecţiei de Artă Decorativă 

câteva obiecte de sticlă pictată realizate în atelierele din Boemia (Fig. 4, 5, 6). 

  

Fig. 4 Pahar cu picior, cu decor cu buline 

şi flori gravate, pictat în Boemia (1850-

1880) Inv. AD 424, fotografie realizată de 

Liviu Tulbure. Obiectul face parte din 

subcolecţia sticlă-metal a colecţiei de Arte 

Decorative a Muzeului de Artă din Timi-

şoara aflată în gestiunea conservatoarei 

Nuţi Dinuţ. 

 

Fig. 5 Carafă, cristal, decor romb, inimi şi 

pătrate, roz Pompadour; provine dintr-un 

transfer de la Sfatul Popular Deta; Boemia 

(1850-1880); Inv. AD 433 fotografie realizată 

de Liviu Tulbure. Obiectul face parte din 

subcolecţia sticlă-metal a colecţiei de Arte 

Decorative a Muzeului de Artă din Timi-

şoara aflată în gestiunea conservatoarei 

Nuţi Dinuţ. 



39 

În Transilvania, minunea lăcri-

mării icoanei Maicii Domnului de la 

Nicula de la 15 februarie 1699 (pictată 

în 1681)1 generează apariţia primului 

grup de iconari populari. Icoanele pe 

sticlă erau realizate fie în atelierele de 

pictură pe lemn, fie în camere din case 

particulare. Atât în Transilvania cât şi 

în Banat, majoritatea iconografilor se-

colului nu îşi semnau lucrările, acestea 

inscripţionate uneori cu numele coman-

ditarilor. Teoreticianul Nicolae Săcară 

ne spune că aceşti molări „s-au ocupat şi 

cu pictarea icoanelor pe lemn şi pânză, 

iar unii dintre ei, e posibil să fi lucrat şi 

pe sticlă, deoarece, datorită situaţiei 

materialului, majorităţii clasei ţărăneşti 

îi erau inaccesibile lucrările pe lemn 

destul de costisitoare.”2 

Lucrarea de faţă exemplifică în 

imagini o serie de caracteristici speci-

fice ale picturii pe sticlă a iconografiei 

bănăţene din secolul al XIX-lea. În 

acest scop, aducem în prim plan trei 

icoane pe sticlă din colecţia Catedralei Mitropolitane din Timișoara3: Sfântul 

Prooroc Ilie, Maica Domnului cu Pruncul şi Sfântul Mucenic Gheorghe. 

                                                           
1 Ieromonah Dumitru Cobzaru, Nicula. Monografia Mânăstirii „Adormirea Maicii Domnului, 

Nicula 1998, p. 37-39. 
2 Săcară, op. cit., pp. 10-11. 
3 Construită între 1936 și 1941, Catedrala Mitropolitană din Timișoara este un simbol 

religios şi cultural al Banatului. Subsolul catedralei găzduieşte necropola mitropoliților 

Banatului şi un muzeu de artă sacră. Cele aproximativ 4000 de obiecte colecţionate sunt 

 

Fig. 6 Carafă verde, cu lobi albi, opal, 

motive aurii, Boemia (1850-1880), pro-

vine dintr-un transfer de la Sfatul 

Popular Deta. Nr. Inv. AD 435, foto-

grafie realizată de Liviu Tulbure. 

Obiectul face parte din subcolecţia 

sticlă-metal a colecţiei de Arte Deco-

rative a Muzeului de Artă din Timişoara 

aflată în gestiunea conservatoarei Nuţi 

Dinuţ. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1936
https://ro.wikipedia.org/wiki/1941
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Fig. 7 Sfântul Prooroc Ilie, autor necu-

noscut, icoană bănăţeană pe sticlă, seco-

lul al XIX-lea, colecţia Catedralei Mitro-

politane din Timişoara 

Fig. 8 Maica Domnului cu Pruncul, autor 

necunoscut, icoană bănăţeană pe sticlă, se-

colul al XIX-lea, colecţia Catedralei Mitro-

politane din Timişoara 

 

Toate aceste trei icoane, pictate în secolul al XIX-lea pe suprafaţe de 

sticlă de glajă, au fost realizate în atelierele de profil din Banat. Tendința de 

câștigare a identității naționale românești din secolul al XIX-lea este strâns 

legată de emanciparea claselor sociale din Transilvania și Banat. În Banat, 

meşteşugul icoanelor pe sticlă se dezvoltă în legătură directă cu eliberarea 

provinciei de sub otomani. De asemenea, atât realizarea icoanelor pe sticlă, 

cât şi comercializarea acestora sunt susţinute de influenţele culturale ale 

                                                                                                                                                
icoane pe sticlă şi pe lemn, obiecte utilizate în cadrul ritualurilor religioase şi cărţi rare şi 

alte. Iniţiativa alcătuirii acestui lăcaş de cult este strâns legată de unirea Banatului cu 

România la 1 decembrie 1918, consfințită prin instalarea administrației române în Banat la 

28 iulie 1919 și prin intrarea armatei române în Timișoara la 3 august 1919. Catedrala 

Timişoarei a fost inaugurată pe 6 octombrie 1946. La deschiderea oficială au participat: 

Regele Mihai, prim-ministrul Petru Groza, episcopii Augustin Pacha și Ioan Bălan. În 

incinta lăcaşului de cult se găsesc moaștele sfântului Iosif cel Nou de la Partoș episcop 

ortodox al Timişoarei între 1651 şi 1655, sfânt protector al ortodocșilor români din Banat.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/6_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1946
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Groza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pacha
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_B%C4%83lan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parto%C8%99,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/1651
https://ro.wikipedia.org/wiki/1655
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Imperiului Habsburgic, a cărui parte componentă au fost Banatul şi 

Transilvania până în 1918. Legătura dintre comunităţile bănăţene vorbitoare 

de limbă germană cu locurile de obârşie s-au manifestat atât la nivel 

lingvistic, economic, cât şi cultural, icoanele pe sticlă fiind unul dintre 

subiectele comune în acest sens, aşa cum subliniază Săcară4 şi Dancu5. „Din 

relatările localnicilor - de pildă ale lui 

Jakob Weinfurter din Gărâna- rezultă 

că legăturile dintre colonişti şi ţara lor 

de obârşie nu s-au întrerupt odată cu 

aşezarea lor în Banat, ci s-au întreţinut 

prin meseriaşi şi negustori care ve-

neau din Boemia la târgurile anuale, 

cu diferite mărfuri, printre care şi 

icoanele pe sticlă”6. 

Dimensiunile mari ale icoane-

lor pe sticlă, complexitatea compo-

zițională, folosirea foiței aurii sunt 

detalii care dezvăluie existența unui 

public cult şi previzibil, dar şi deschis 

către noutate şi experiment. Aceste 

picturi dezvăluie, de asemenea, pre-

zenţa unei comunităţi cu putere de 

cumpărare. Temele abordate sunt cla-

sice, inspirate din iconografia ortodoxă constan-tinopolitană, peste care se gre-

fează aspecte ale libertății pictorului, observabile atât la nivel tematic, prin 

introducerea unor personaje noi în scenele ico-nografice, cât şi la nivel 

stilistic, prin importanța acordată contururilor albe, a detaliilor decorative cu 

care sunt inovate fondurile sau veşmintele per-sonajelor.  

                                                           
4 Săcară, op. cit., pp. 11-12.  
5 Juliana Dancu, Dumitru Dancu, Pictura ţărănească pe sticlă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 

1975, pp. 120-123.  
6 Ibidem, p.120-121. 

 

Fig. 9 Sfântul Mucenic Gheorghe, autor 

necunoscut, icoană bănăţeană pe sticlă, 

secolul al XIX-lea, colecţia Catedralei 

Mitropolitane din Timişoara 
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În toate cele trei icoane putem semnala o serie de elemente struc-

turale care apar ca nişte mărturii ale proximității și influenței iconografiei 

slavone. Acestea sunt: fondul în suprafeţe orizontale, pământii şi inscripțiile 

în chirilică. Pe de altă parte, putem depista elemente specifice artei baroce 

sau rococo, influenţe vizuale precum: cromatica puternică a lucrărilor, bo-

găţia de elemente ale ancadramentului decorativ, calităţile teatrale accentuate 

al imaginii. 

Bucăţile de sticlă de glajă, folosite ca suport al picturii, sunt realizate 

în atelierele de glăjărie obiecte obţinute prin metode de prelucrare tehnică 

iniţiate de coloniștii aduși în Banat de Maria Terezia. Meșteșugul lucrului cu 

sticla s-a dezvoltat și a proliferat în Banatului montan, devenind parte a 

identității culturale și tehnologice a acestui spaţiu. În acest sens, renumita 

fabrica de sticlărie de la Tomești a fost recunoscută pentru produsele 

realizate până în perioada contemporană.  

Analizele tehnice şi cele tematice subliniază faptul că pictarea 

icoanelor pe sticlă în Banat și în Transilvania reprezintă semnul unei istorii 

culturale asemănătoare. Prețiozitatea detaliilor decorative, bogăția ele-

mentelor inspirate din pictura cultă barocă şi rococo, folosirea pigmenților 

mai calitativi şi mai costisitori, eleganța și complexitatea desenului de contur 

sunt martori ai faptului că pictura pusă în discuţie transcende ponderea 

etnografică şi se plasează într-un real dialog cu pictura cultă a timpului.  

Teoreticiana Dorina Sabina Pârvulescu afirmă, legat de pictura ico-

nografică pe lemn a acestei perioade  

 

„anularea granițelor între lumea divină și cea umană pe care a propus-o 

între altele imaginea religioasă din epoca barocă - materializată printr-o 

gamă largă de artificii reunite în ceea ce a fost definit drept spectacolul 

baroc - a avut ecou în creațiile târzii destinate comunităților ortodoxe, 

cărora le-a oferit imagini descătușate de simbolismul tradițional”7.  

 

                                                           
7 Dorina Sabina Pârvulescu, Iconostasul dtradițional în Banat, PENTAdVISUAL, Timișoara 

2001, p. 21. 
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Acest fenomen de barocizare a imaginii este înregistrat şi în cazul icoanelor 

pe sticlă. În acest sens, lucrări de tipul lucrărilor aduse în atenţie evocă 

legăturile interne, organice, reale, ale românilor din Banat și Transilvania, 

care pot fi considerate traducerea estetică a unui ideal de contopire de 

identitate.  

Fie că pot fi găsite în muzee şi colecţii publice sau private, icoanele 

bănăţene pe sticlă continuă să inspire, să uimească, să perpetueze o tradiţie 

teologică și o serie de inovații vizuale specifice. Pe lângă aceste calităţi, aceste 

picturi evocă episoade narative din viața sfinților reprezentaţi. Picturile pe 

sticlă devin martori ai unei istorii trăite, sugerând un anumit mod de a vedea 

și de a reprezenta bogăţia, comunicarea între culturi, frumosul, binele și răul. 
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Referitor la scopul pe care l-am urmărit în acest demers şi anume 

perpetuarea credinţelor referitoare la Cultul Cavalerilor Danubieni şi a 

Marii Zeiţe, considerăm că acest lucru a fost posibil pornind chiar şi numai 

de la premisa că elemente ale culturii materiale şi spirituale ale geto–dacilor 

şi apoi ale populaţie romanizate s-au perpetuat într-un procent de-a dreptul 

spectaculos în obiceiurile şi credinţele poporului român.  

Există astăzi o adevărată teorie care a trecut de mult barierele unei 

simple ipoteze, probată de numeroase argumente bine susţinute de mate-

rialul etnografic (pornind de la iconografie, tradiţie orală bazată pe colinde, 

legende, basme, poveşti şi chiar mici istorioare care circulă în popor) 

referitoare la perpetuarea mitului Cavalerului (Heros) Trac în ipostaza 

Sfântului Gheorghe din creştinism. 

Nimeni nu s-a aplecat însă până în momentul de faţă, deşi au existat 

încercări, asupra problematicii perpetuării cultului Cavalerilor danubieni în 

cultura populară românească, cu atât mai mult cu cât este astăzi o cer-

titudine faptul că reprezentările acestui cult au fost de departe mult mai 

numeroase în fosta provincie romană, Dacia, decât cele ale Cavalerului 

Trac. Ori perpetuarea credinţelor legate de aceste divinităţi, considerăm noi 

este fără tăgadă, rămâne însă problema argumentării acestei ipoteze cu 

toate elementele care stau la dispoziţia specialiştilor (istorici, etnografi, 

basmologi etc.).  
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Sfinţii Gheorghe şi Dumitru – borne ale timpului 

Nici romanizarea geto–dacilor, nici creştinarea acestei populaţii 

romanizate nu au determinat schimbări esenţiale în felul lor de a concepe 

timpul, căci calendarul poporului român, la fel ca şi cel geto–dacic a fost 

divizat în două sezoane climatice (aprilie–octombrie şi octombrie-aprilie) şi 

patru sezoane astronomice. Organizarea timpului calendaristic în funcţie de 

Anul Nou sărbătorit la naşterea sau moartea zeilor a fost specifică cugetării 

din lumea veche: caldeeană, indiană, chineză, arabă, greacă, geto-dacă, ro-

mană. Teoria timpului ciclic, anului–cerc a marelui an, a anului perfect era 

însă în contradicţie cu dogma creştină care considera că lumea a fost creată o 

singură dată şi va avea un singur sfârşit. Gândirea mitică a renovării anuale a 

timpului nu a putut fi însă pe deplin înlăturată nici de creştinism, de vreme 

ce calendarul bisericesc indică sărbătoarea Anului Nou alături de Tăierea 

împrejur şi Sf. Vasile cel Mare pe data de 1 ianuarie, iar preoţii fac, urarea 

solemnă: La mulţi ani, fixând naşterea lui Isus la solstiţiul de iarnă, iar a 

morţii şi învierii lui în raport cu echinocţiul de primăvară şi faza lunară, 

creştinismul sugerând nu una ci două sărbători ale înnoirii timpului – 

Crăciunul solar şi Paştele lunar – fiind interpretate ca o a doua naştere, aveau 

darul să împace viitori credincioşi indiferent dacă aceştia celebrau Anul Nou 

la solstiţiul de iarnă sau echinocţiul de primăvară. Amândouă evenimentele 

creştine au fost suprapuse peste sărbători sezoniere precreştine dedicate 

cultului solar şi lunar. 

Începutul lunii martie semnifică anul nou agrar, marcat de sărbători 

cu o mare încărcătură malefică, caracteristică etapelor de trecere în alt an sau 

anotimp. Săptămâna Nebunilor şi Săptămâna Caii lui Sântoader care înca-

drează Lăsatul Secului, Sângiorzul – începutul anului pastoral sunt sărbători 

cruciale în mentalitatea populară, de respectarea ritualurilor legate de acestea 

depinzând succesul şi bunăstarea în noua etapă care le precede1. 

În calendarul nostru popular, funcţionarea bornelor delimitante ale 

celor două sezoane climatice, este asumată de sărbătorile Sf. Gheorghe (23 

aprilie) şi Sf. Dumitru (26 octombrie). Totodată semnifică începutul anului 

                                                           
1 Ghinoiu 2002, p. 185–186  
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nou pastoral, reproducţia ovinelor şi caprinelor împărţind anul solar în două 

anotimpuri perfect egale: un sezon fertil (împerecherea, gestaţia, fătatul şi 

înţărcatul puilor), între Sâmedru şi Sângiorz, şi un sezon steril, când anima-

lele se hrănesc bine pentru a supravieţui capriciilor iernii, între Sângiorz şi 

Sâmedru2. 

Împreună îi regăsim pe cei doi sfinţi într-o legendă populară care 

spune că Dumnezeu le-a încredinţat cheile timpului, apoi fiecare s-a întors la 

locul lui, unul la dreapta, altul la stânga: Sf. Gheorghe întinzând mâna pentru 

a primi cheia de la Sf. Dumitru şi încercând fără încetare să închidă uşa iernii 

cu ajutorul unei chei, iar cu alta se ajută pentru a deschide poarta primăverii, 

anotimpului binevoitor3. “Iată de acum vă încredinţez vouă cheile vremii şi 

la porunca mea aveţi să închideţi, mai devreme sau mai târziu, vremile 

omului, după cum adică voi vedea purtarea oamenilor”. Sfinţii au primit cu 

mulţumire cheile şi au plecat unul în dreapta, iar altul în stânga, depărtându-

se la locul lor. Când toate păsările sunt duse de la noi, când nu se mai vede 

pui de broască pe afară şi când viscolul turbat se desprinde, scuturând şi 

dezbrăcând codrul de haina sa, Sâmedru, tremurând, întinde mâna şi pri-

meşte cheile in mâna lui Sângiorz, apoi cu grabă închide vremea bună cu o 

cheie şi cu cealaltă deschide iarna, care cade ca un potop asupra lumii. Ei ţin 

cheile la brâu ca să nu le fure nimeni din uşile vremii şi să se joace cu aceasta 

aşa cum vor4.  

Astfel, Sâmedru şi Sângeorz nu sunt altceva decât stâlpi de hotar 

calendaristic, de asemene surprinzătoare este şi intuiţia populară care aprecia 

timpul (datele calendaristice ale celor două sărbători) în funcţie de spaţiu. 

După ce au primit cheile vremii, sfinţii au plecat unul în dreapta, iar altul în 

stânga, depărtându-se la locul lor, adică la şase luni distanţă unul de altul5.  

                                                           
2 Ghinoiu 2002, p. 283-284 
3 Ibidem, p. 200 
4 Marian 1901, p. 197–198; Ghinoiu 2002, p. 284 Când se aude croncănit de broaşte, 

Sângiorzul întinde mâna şi ia cheile din mâna lui Sâmedru, şi mereu închide iarna cu o 

chei, iar cu cealaltă deschide primăvara, vremile bune, căci prin glasul broaştei a primit 

veste şi poruncă de la Dumnezeu. 
5 Ghinoiu 2002, p. 284–285 



47 

Cei doi sfinţi figurează împreună în anumite icoane6. Am putea să 

amintim aici ca o similaritate prezenţa iconografiei a doi sfinţi, Sf. Sergius şi 

Bacchus, reprezentată pe o icoană a iconostasului altarului Mănăstirii cu 

acelaşi nume Sfinţii Sergius şi Bacchus, situată în M-ţii Anti–Liban, din satul 

creştin Maalula, una dintre primele aşezări creştine, a cărui populaţie 

vorbeşte şi astăzi un dialect sirian arhaic, vest–aramaic7. Interesantă este 

iconografia sfinţilor afrontaţi (care aminteşte de imaginea cultului Cavalerilor 

Danubieni)8. Mai adăugăm aici şi următoarea remarcă: pe majoritatea 

icoanelor în care apar cei doi Sfinţi (Gheorghe şi Dumitru), iconografia Sf. 

Gheorghe îl prezintă  înaintând din stânga, în ipostaza de sfânt omorâtor de 

balauri (fig. 73, 74), în timp ce, iconografia Sf. Dumitru, îl prezintă pe acesta 

înaintând dinspre dreapta şi în totdeauna, în lupă cu duşmanul (fig. 74, 75). 

Totodată, trebuie amintit că Sf. Gheorghe este considerat " izbăvitor al celor 

robiţi şi celor săraci folositor, neputincioşilor doctor, conducătorilor 

ajutător"9, iar Sf. Dumitru numit şi izvorâtorul de mir, alungător de demoni, 

apărător de primejdii etc.10 Practicile care apar în cadrul ritualului care 

deschide anul (sezonul pastoral) sunt: prezenţa spiritelor morţilor, sacrificiul 

unui animal, pregătirea mâncărurilor rituale, aprinderea rituală a focului, 

acte de divinaţie, observaţii meteorologice şi astronomice, arderea şi 

descoperirea comorilor, abundenţa actelor de profilaxie etc.11 

Astfel, se pare că la tracii din regiunile carpato–danubiene anul nou se 

serba în luna aprilie (23) când aveau loc şi serbări date în cinstea Cavalerului 

Trac, după apariţia creştinismului, sărbătorii păgâne i s-a suprapus alta cea a 

Sf. Gheorghe, dar care a preluat elemente de iconografie din cea iniţială (astfel 

se face că, asemănările dintre cei doi au mers atât de departe încât  ţăranii 

dintr-un sat bulgar, descoperind un ex–voto închinat Cavalerului Trac, au 

crezut că au de-a face cu icoana sfântului creştin şi au pus-o în biserică). 

                                                           
6 Furtună 1996, p. 199 
7 Bonechi 2009, p. 36–37 
 

9 Webografie: www.domneascapitesti.ro; Troparul  
10 Webografie: www. credo.ro; Icosul I: „că prin faceri de bine şi lacrimi, pe demoni i-ai 

înfricoşat ….. că întru primejdii lumii eşti mare apărător;……. că celor ce cu credinţă 

năzuiesc la tine le eşti gata folositor”.  
11 Ghinoiu 2002, p. 284–285 

http://www.domneascapitesti.ro/
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Mai mult la data de 1 ianuarie, era ciudată abundenţa de flori şi de 

pomi înfloriţi, este ciudat de asemenea şi obiceiul de a se merge la urat cu 

plugul, toate acestea demonstrând că această serbare a avut loc primăvara (la 

romani la 1 martie, iar la traci 23 aprilie)12. După cercetătorul C. Cihodaru 

refrenul „Oi Ler, Doamne” din colinde este de fapt invocaţia „Oh ille Heros 

et Domine” strigată de tinerii din lumea tracică de la nord şi de la sud de 

Dunăre cu mult înainte de răspândirea creştinismului în cinstea zeului şi 

pentru a anunţa Noului An13. O altă dovadă că anul nou se serba la această 

dată este reprezentată de unele credinţe arhaice legate de magia primei zile. 

Astfel, de Sf. Gheorghe nu se putea dormi, căci în caz contrar se credea că 

„vei dormi ca mielul”; pentru prima dată oamenii se cântăreau ca să „nu-i 

prindă farmecele”,  se semăna busuiocul etc.  

După cucerirea Daciei, a fost impus calendarul imperial iar, anul nou 

începea cu data de 1 ianuarie14. 
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ANEXE 

 

Fig. 1. Romula: Relief votiv plumb; clasa B (apud Tudor 1976) 

Fig. 2. Aque: Relief votiv din plumb; clasa B (apud Bondoc 2009 /Webografie: 

 
Fig. 3. Apulum: Relief votiv, marmură; clasa A (apud Tudor 1969)  

 
Fig. 4. Gârla Mare: Relief votiv plumb; clasa A (apud Stângă  2000) 
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Fig. 5. Sf. Sergiu şi Bacchus ( icoana este aşezată în Iconostasul Mănăstirii Sf. Sergius  

şi Bacchus) - satul creştin Maalula, Munţii Anti-Liban-Siria (apud Bonechi, 2009). 

 

    

Fig. 6. Sf. Gheorghe; icoană sârbeasă (lemn?)  (Webografie: www. credo.ro)   

Fig. 7.  Sf. Dumitru; icoană pe lemn (Webografie:www.domneascapitesti.ro) 

http://www.domneascapitesti.ro/
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Întregul ansamblu gospodăresc împreună cu o bună parte a 

interioarelor a fost donat muzeului nostru de către familia domnului Bot 

Doru din Chizătău în anul 2012 lucrările de demontare și reconstruire a 

gospodăriei durând până în anul 2014. Ansamblul în sine a constituit una 

dintre cele mai inspirate donații oferite vreodată muzeului nostru întrucât a 

completat în mod fericit planul tematic al circuitului de vizitare cu o 

gospodărie tipică Banatului lugojan, o gospodărie agro-pastorală a unei 

familii înstărite cu toate anexele complete. Cercetarea gospodăriei ca entitate 

singulară şi în corelaţie cu aşezarea a preocupat pe mulţi cercetători în 

domeniu, în esență se accentuează ideea că, aşezarea, gospodăria, locuinţa, 

trebuie privite printr-un complex de factori: ocupaţia locuitorilor şi tipul 

aşezărilor; acestea la rândul lor depinzând de cadrul geografic, originea 

etnică a populaţiei şi influenţa factorului economic şi politic (Enache, Sandu 

1972, p. 157).  

Gospodăria de la Chizătău cuprinde în fapt două case de locuit, 

prima de la mijlocul secolului XIX, fiind o clădire tipică pentru acea perioadă 

cu pereți de lemn lipiți cu lut la interior și exterior, cu târnaț continuu, două 

încăperi și o tindă centrală cu vatră de foc, ea a fost modificată ulterior în 

momentul construirii celei de a doua case prin restrângerea spațiului de 

locuit doar la încăperea dinspre stradă și prin modificarea vetrei de foc, 

încăperea a doua va fi fost folosită ca și clet. Clădirea în sine corespunde 

modelului de casă de locuit tricelulară cu o încăpere de locuit, tindă cu vatră 
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de foc și cămară, model ce a coexistat cu locuința tricelulară cu două încăperi 

de locuit și tindă cu vatră de foc până în zilele noastre. Târnațul este continuu 

și este marcat de stâlpi simpli de lemn fără decor. Prispa păstrează podelele 

din pământ bătut care se găsesc și la interior și care reprezintă standardul 

epocii. Mobilierul destinat acestei clădiri este unul simplu, din lemn masiv cu 

dotări minime un pat, o masă cu scaune o bancă cu spătar constituie mobila 

din camera de locuit. În tindă vatra de foc care inițial va fi fost o vatră 

deschisă a fost modificată și adaptată în așa fel încât acum există o mică sobă 

de pământ cu o plită specială de ceaun; tot de aici se alimentează și plita de 

fontă din camera de locuit care și ea este montată pe o sobă de pământ, sobă 

oarbă de data aceasta. Pereții de interior și exterior sunt acoperiți cu lipitură 

de lut spoită cu var  la interior și exterior sunt construiți din bârne de lemn 

de esență tare spre deosebire de pereții interiori ai celeilalte clădiri care sunt 

construiți din nuiele. 

Cea de-a doua clădire de locuit este construită la începutul secolului 

XX, tot din lemn și reprezintă modelul clasic de locuință a unui sătean 

bănățean înstărit din epocă. Așezată transversal cu fațada scurtă la stradă în 

mod particular clădirea posedă camera de oaspeți nu la încăperea de la 

stradă ci la cealaltă încăpere, modificare suferită probabil la mijlocul 

secolului XX odată cu câteva modificări structurale determinate de 

executarea unor lucrări de reparații. Ca urmare clădirea este expusă cu 

amenajările interioare suferite după lucrările în cauză. Clădirea se înscrie în 

tipul de casă tricelulară cu prispa parțială, partea din spatele curții a 

târnațului fiind închisă oferind astfel un spațiu ferit de depozitare și totodată 

un acces la pod acoperit. Târnațul este frumos mărginit de stâlpi de lemn 

decorați la partea superioară, spațiul dintre stâlpi este și el închis parțial cu 

un gard de lemn care oferă târnațului un soi de delimitare de restul curții. 

Prispa este pavată cu cărămidă iar în interior găsim dușumele. Casa de locuit 

a suferit modificări structurale probabil undeva la mijlocul secolului XX când 

încăperea de la stradă a primit geamuri noi cu rulouri exterioare de lemn, 

fațada a fost refăcută cu zidărie și camera a primit destinație de locuit 

permanentă, tot acum presupunem noi ea a primit și soba de teracotă pentru 
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încălzire. Restul clădirii a păstrat până acum lemnăria originală în stare 

foarte bună, ea a necesitat puține intervenții de restaurare fiind montată 

aproape intactă. Toate clădirile au fost acoperite cu țigle (clădirile de locuit 

au avut țiglă solzi iar anexele țiglă profilată) dar din păcate calitatea lor a 

lăsat de dorit așa că singurul element schimbat a fost învelitoarea aco-

perișului la toate clădirile ansamblului.  

Casele sunt completate de anexe, două construcții așezate transversal pe 

linia caselor de locuit, închizându-se astfel latura din spate a curții și 

formând un soi de „curte franconă” cum o numea Nicolae Săcară în lucrarea 

sa despre arhitectura rurală bănățeană. Gospodăria cunoscută în literatura de 

specialitate sub denumirea de ,,curte franconă“, răspândită în Transilvania dar 

şi în Banat. Are forma unui paralelogram lung şi îngust, locuinţa este dispusă 

perpendicular faţă de uliţă, iar şura şi grajdul sunt aşezate perpendicular faţă 

de casă. După Vlăduţiu, acest tip de gospodărie manifestă tendinţa de 

extindere în satele liniare din zonele învecinate ariei lor traditionale 

(Vlăduţiu 1973, p. 143). 

 

Imagine parțială cu casa de locuit nouă din Gospodăria de la Chizătău 
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Prima construcție anexă este una masivă și în concordanță cu moda 

de la începutul secolului XX cuprinde sub același acoperiș grajdurile 

animalelor (în cazul acesta vaci și cai), șopronul pentru căruță și hambarul. A 

doua mult mai modestă reprezintă cotețul porcilor. 

În fine trebuie menționat și gardul impunător de zidărie pe toată 

lungimea frontului stradal care asigură gospodăriei aspectul de gospodărie 

înstărită și care reprezintă idealul de confort și eleganță spre care au aspirat 

majoritatea locuitorilor satelor bănățene de câmpie și care era necesar să se 

regăsească și în rezervația noastră de arhitectură populară în aer liber. 
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Taragotul este un instrument de suflat din lemn cu ancie simplă. 

Când vorbim despre denumirea acestui instrument trebuie să precizăm că 

este vorba de două instrumente de origine maghiară: un vechi instrument 

maghiar cu ancie dublă și fără clape, care era folosit pentru a emite semnale 

de luptă și un alt instrument inventat pe la sfârșitul secolului XIX. 

Instrumentul are o mare asemănare cu saxofonul sopran în Si bemol, fiind și 

acesta cu ancie simplă. Taragotul are un ambitus destul de redus față de 

clarinet ajungând cu puțin peste două octave. Cel mai cunoscut producător al 

acestui instrument este János Stowasser din Budapesta. Instrumentul are o 

formă conică și este alcătuit din următoarele părți: 

 Muștiuc (ancie plus brățară) 

 Partea mâinii stângi cu clape 

 Partea mânii drepte cu clape 

 Pâlnie sau Corpus 
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În România, pentru prima dată taragotul a fost adus din Ungaria în 

jurul anului 1920 și introdus în practica instrumentală folclorică de către Luță 

Ioviță. Cu toate că acest instrument nu este un instrument tradițional 

românesc, a devenit cunoscut prin instrumentiștii români care i-au potențat 

valoarea inițială. În Banatul Sârbesc taragotul a devenit cunoscut datorită unor 

instrumentiști precum Nicolae Vinu (1922-1996) și Gheorghe Nicolaevici 

(1940-2007).  

Luță Ioviță - primul taragotist român 

Luță Ioviță (1883-1954) s-a născut la 

data de 6.01.1883 în Dalci, Comitatul Caraș-

Severin și a decedat în anul 1954 la 

Timișoara. Luță Ioviță a fost primul taragotist 

român făcând parte dintr-o familie de 

muzicanți cu istorie. La vârsta de doisprezece 

ani începe să cânte la horele satului cu 

fluierul și așa devine cunoscut și în satele 

vecine. Tot la horele satului îl aude Petru 

Răbăgia din Caransebeș, un iubitor al 

cântecului popular românesc, care îl ia în 

slujba sa și îi dăruiește primul său clarinet.  
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După plecarea sa de la Petru Răbăgia începe să cânte singur prin 

cârciumile din Caransebeș și prin târguri, ulterior fiind descoperit de un 

vestit muzicant pe nume Pera care îi oferă un loc în orchestra sa. Stagiul 

militar îl face la Seghedin și Budapesta unde învață să cânte la taragot, un 

instrument nou apărut pe vremea aceea și construit de către Vencel József 

Schunda1 în colaborare cu muzicologul Gyula Káldy2. Se remarcă prin 

virtuozitatea și sensibilitatea interpretativă în perioada Primului Război 

Mondial pe frontul din Italia unde lupta este oprită de taragotul său cântând 

melodiile La Paloma și câteva melodii românești câștigând aplauzele ambelor 

părți. După terminarea Primului Război Mondial se întoarce în România iar 

din anul 1923 se stabilește împreună cu familia sa la București. Aici se bucură 

de mai multe apariții radiofonice și discografice. O perioadă din viața sa o 

petrece și la Cluj unde a fost invitat să cânte la un spectacol al Operei din 

Cluj.  

În anul 1954 Departamentul Artelor din Ministerul Culturii propune 

decorarea sa cu Ordinul Muncii clasa a II-a. În perioada interbelică, Luță 

Ioviță a înregistrat mai multe melodii la marile case discografice ale vremii 

precum Electrecord, Columbia sau Odeon. În anul 1968 casa de discuri 

Electrecord editează un album post-mortem cu interpretările sale.3 

În ultima parte a vieții a trăit la Timișoara unde a colaborat cu 

Ansamblul Profesionist Banatul. Decesul său a avut loc în anul 1954 la 

Timișoara și în memoria sa a fost înființat Festivalul național de folclor-

concurs Luță Ioviță, dedicat tinerilor soliști instrumentiști și vocali care se 

desfășoară la Caransebeș, iar o stradă din Timișoara îi poartă numele.  

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Schunda 
2 Gyula Kaldy, History of Hungarian Music (Native American Books Distributor 1902), edition 

2007. 
3 Dintre piesele editate fac parte următoarele: Fața 1: 1. Cântec la învelitul miresei și Jocul 

miresei, 2. Mândro cu părul tăiat, 3. Brâul bătrânesc, 4. M-a trimis mama la vie, 5. Joc de la 

Mehadia, 6. Tot așa mă bate gândul, 7. Vremea rea, muierea rea. Fața 2: 1. Hora din Caraș, 

2. Pe loc din Banat, 3. Ardeleana ca pe Bistra, 4. Dunăreanca, 5. De doi ca în Banat, 6. 

Deasupra capului meu. 
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Reprezentanți ai taragotului pe teritoriul Banatului Istoric 

Gheorghe Nicolaevici (1940-2007) s-a 

născut pe data de 4 februarie 1940 la Straja 

(Banatul Istoric) și primii pași i-a făcut într-o 

casă plină de muzică și tradiție așa cum toate 

erau pe atunci. Din clasele primare începe 

să cânte la fluier iar la vârsta de treisprezece 

ani devine membru al fanfarei "Mihai Emi-

nescu" din Straja unde începe să participe la 

cursuri de teoria muzicii cu dirijorul Iosif 

Roman. Primul instrument la care a cântat în 

fanfară este flautul (flaut din lemn) iar mai 

târziu la clarinet și saxofon. Cunoscându-i 

parcursul muzical, interpretul Gheorghe Nicolaevici s-a consacrat ca interpret 

la taragot, și aflat la început de drum, emblematica figură a lui Luță Ioviță i-a 

fost model și ghid pentru alegerile repertoriului și stilului folcloric bănățean.  

Debutul oficial a avut loc pe scena Căminului Cultural din satul său 

natal Straja. La vârsta de 19 ani a participat la prima ediție a Festivalului de 

Folclor și Muzică Românească din Voivodina care a luat naștere la Uzdin la 

inițiativa membrilor orchestrei de muzică populară Doina din Uzdin unde 

câștigă premiul al III-lea. În anul 1962 câștigă premiul al III-lea la același 

festival, 1966 premiul al II-lea, 1969 premiul al III-lea. 

În timpul efectuării stagiului militar în Osijek (Croația de astăzi) este 

remarcat de către dirijorul Fanfarei Militare, unde i se propune să rămână pe 

postul de clarinetist al Fanfarei Militare din Sarajevo4 dar refuză oferta 

deoarece nu vedea viața fără locurile natale și fără muzica tradițională 

românească. 

De-a lungul carierei sale artistice a cântat alături de Orchestrele: Doina 

din Uzdin, Petru Albu din Vârșeț, Lyra din Torac, Orchestra de muzică populară 

a românilor din Voivodina și cu Orchestra postului de Radio Novi Sad. 

Gheorghe Nicolaevici devine foarte devreme membru al orchestrei de 

Muzică Populară din Straja pe care mai târziu o va dirija până la finalul vieții 

                                                           
4 Bosnia și Herțegovina de astăzi 
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și cu care a participat la mai multe spectacole și concerte în fosta Iugoslavie, 

România, Ungaria. 

Pentru postul de Radio Novi Sad a înregistrat mai multe melodii 

acompaniat de către Orchestra postului de Radio Novi Sad sub bagheta 

maestrului Lucian Petrovici. În anul 1971 înregistrează următoarele melodii 

în producția lui Trandafir Jurjovan.5 

 

 
                                                           
5 1. Doina Das'neață mă prinse ziua, 2. Hora, 3. Doamne, nu mai da nicicui, 4. Brâu, 5. Doina 

lui Gină Drăgomir. Anul 1973 producția Todor Petrovici: 1. Măzărica, 2. Doina lui Carolici, 

3. Brâu Bănățean, 4. Brâul lui Civig, 5. Joc Bănățean, 6. Bădiță Gheorghiță iar în anul 1979 

Gugulan cu car cu mere în producția lui Petru Popa. 
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Nicolae Vinu (1922-1996) s-a născut pe 

14 august 1922, la Mesici (Banatul Istoric), fiind 

de profesie funcționar. Primii pași în muzică i-

au fost ghidați de părinții săi, de la care a 

învățat multe melodii pe care mai apoi le-a 

introdus în repertoriul propriu. 

Debutul său a avut loc în satul natal la 

vârsta de 12 ani pe scena Căminului Cultural 

din Mesici. A cântat cu Orchestra de Muzică 

Populară a Societății Cultural Artistice Petru 

Albu din Vârșeț și Orchestra postului de Radio 

Novi Sad. A susținut mai multe concerte în 

Iugoslavia, România. A participat în mai multe emisiuni radio și televizate. 

Este deținătorul mai multor premii și mențiuni la Festivalul de Folclor din 

Voivodina. Cea mai importantă etapă din cariera sa artistică s-a desfășurat 

între anii 1960-1980. 

Nicolae Vinu este unul dintre primii soliști instrumentiști ai postului 

de Radio Novi Sad care s-a orientat spre melodii din zona de codru de pe 

lângă orașul Vârșeț și care a lăsat o amprentă prețioasă pentru viitoarele 

generații de instrumentiști. Nicolae Vinu a rămas credincios muzicii zonei de 

codru pe care a cultivat-o și păstrat-o.6  

Contribuția Orchestrei de muzică populară Radio Novi Sad  

și a Festivalului de muzică și folclor din Voivodina în păstrarea 

tezaurului muzical bănățean 

O contribuție aparte la dezvoltarea muzicii populare în Banatul 

Sârbesc o reprezintă și Orchestra Populară de Coarde a Postului de Radio 

                                                           
6 Înregistrările efectuate la Postul de Radio Novi Sad între anii 1959-1983: 1. Pentru mândra 

care-mi place, 2. Ardeleană, 3. Pentru tine, mândra mea, 4. Hora Toarce lele, 5. La birtuțul din 

pădure, 6. Poșovaica, 7. Doica fira, 8. Ardeleană, 9. De doi, 10. Doina, 11.De doi, 12. Doina 

Foaie verde ca măraru, 13. Bade pentru dorul tău, 14. Hațegana, 15. Țiganca, 16. Învârtita 

Clujului, 17. A Dubelor, 18. Dunărica, 18. La gură de ogășel, 19. De doi ca la Mesici. 
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Novi Sad înființată în toamna anului 1949.  Odată cu înființarea Orchestrei 

Radio și a Festivalului de Muzică și Folclor din Voivodina sporește și 

numărul soliștilor vocali și instrumentiști, fiind descoperiți fie la audițiile 

organizate de redacția muzicală fie în evoluția lor pe scena festivalului sau a 

diferitelor manifestări artistice locale. Aportul Marelui Festival de Muzică și 

Folclor din Voivodina cât și a Orchestrei Postului de Radio Novi Sad s-a 

evidențiat prin îmbunătățirea calității artistice și totodată prin scoaterea la 

iveală a unui valoros fond de cântece inedite din bogata comoară folclorică a 

satelor bănățene. 

 

Orchestra Radio Novi Sad, taragot - Gheorghe Nicolaevici 

Orchestra de muzică populară a Postului de Radio Novi Sad a purtat 

ani la rând faima cântecului și jocului popular, a naționalităților conlocuitoare 

din Provincia Autonomă Voivodina prin toată Iugoslavia și în afara granițelor 

ei. A interpretat cu multă sensibilitate, dăruire și profesionalism, cântece și 

jocuri populare românești dintre cele mai frumoase și plăcute dar și ale mai 

multor naționalități precum sârbi, slovaci, ruteni și maghiari. 

Un lucru foarte important pentru muzica românilor din Banatul 

Istoric o reprezintă înregistrările folclorice pentru arhiva Postului de Radio 

Novi Sad unde se păstrează toate culegerile folclorice. Contribuția pentru 
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culegerile folclorice și înregistrarea lor aparține câtorva persoane: Trandafir 

Jurjovan, Stevan Stanciu, Todor Petrovici, Petru Popa, Lucian Ștefan 

Petrovici, Ilie Cojocar și alți. Unele melodii au fost semnate de unii 

compozitori și muzicieni de vârf din România precum: Ionel Budișteanu, 

George Vancu, Constantin Arvinte, Gheorghe Zamfir, Paraschiv Oprea, Nicu 

Stănescu, George Sârbu. 

Despre activitatea și contribuția muzicianului Luță Ioviță, a ceea ce a 

însemnat și reprezintă aportul excepțional în zona Banatului dar și la nivel 

național, vom vorbi în următorul număr al revistei Timisiensis.  
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S-a stins, în urmă cu un an, un eminent politolog italian, autor, 

printre alte titluri de referință, al faimoasei Homo videns (1997), lucrare de 

ecou, stârnind, previzibil, aprinse controverse*). Giovanni Sartori (1924-2017), 

sesizând „o mutație genetică”, impune bătăios o teză „forte”, anunțând că în 

paidèia universului video (adică în agora electronică) asistăm, ireversibil, la o 

sărăcire a înțelegerii. Homo sapiens, acel „animal simbolic” (în termenii lui 

Ernst Cassirer) pierde din capacitatea de abstractizare în favoarea limbajului 

perceptiv, televiziunea modificând natura comunicării, declasând-o prin 

atrofie culturală. Iar pericolul e major, agravant pe termen lung, odată cu 

apariția video-copilului, cel care, înainte de a citi și a scrie, e „format de 

vedere”. Primatul imaginii induce o „supraexcitare prematură” și adâncește 

prăpastia dintre vizibil și inteligibil. Altfel spus, video-copilul devine un 

adult nevertebrat, înclinat spre ludism; nu un cetățean (civis) „demo-potent”, ci 

un sub-cetățean (vol. cit., p. 130). 

Acuzat că ar demoniza televiziunea, „apocalipticul” G. Sartori trăgea 

un binevenit semnal de alarmă, observând că invazia imaginilor exercită 

atracția unui drog. În epoca noastră, acel going digital impune tirania 

vizualului; a fi înseamnă a fi văzut. Or, „cu riscul de a nu exista, eu aleg 

rezistența”, scrie finalmente sociologul italian (p. 161), blamând și 

„pedagogia hipertextului”, suspectată, pe drept, de iresponsabilitate. Puterea 

                                                           
*) Giovanni Sartori, Homo videns: imbecilizarea prin televiziune și post-gândirea. 

Traducere: Mihai Elin, Editura Humanitas, 2006. 
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ecranului, oferind opinii teledirijate, crează iluzia participativă, „emo-

tivizând” politica. Îndreptățit, el vorbește despre video-politică, excitantă, cu 

distorsiuni informative, îndopată cu scandaluri și divertisment (entertained). 

Lumea, sub incidența directismului, „opinează”, amputându-și, de fapt, 

spiritul critic; trândăveala de la talk-shows e compensată prin hiperactivismul 

internauților, în deplină „singurătate electronică”, interacțiunile în rețea 

oferind o falsă socializare. Competența cognitivă e eclipsată de avalanșa 

informațională, homo comunicans fiind „fluidizat de multimedialitate” (p. 

119). Hedonismul consumerist și cultura audio-vizuală („incultă”, subliniază 

G. Sartori) creează un „proletariat intelectual” atras de spectacol, supus 

logicii circulare, „fără centru”. Animalul multimedial, „imbecilizat”, atingând 

post-gândirea, cu identități multiple, riscă să devină un eu nevrotic, chiar o 

nouă specie. Fiindcă, observă sociologul, Homo videns exista deja când a 

descoperit rețeaua. Locuind în „satul global” (o „născocire nimerită”, acceptă 

G. Sartori), el e supus cotidian bombardamentului mediatic, ca presiune 

moleculară; or, satul global anulează distanțele, omogenizează modul de 

viață și, paradoxal, consolidează localismul. 

În decorul haotic-agitat al Postmodernităţii, încurajând novitismul 

(sintagmă inventată chiar de Giovanni Sartori, desemnând goana după nou) 

și nomadismul, odată cu „schimbările de scală” pe care le anunţa Marc Augé 

în „supermodernitate”, se discută insistent de un nou liant social şi, desigur, 

de o nouă, sperată, coerenţă a valorilor. Evident că sociologii, ca „paznici ai 

sociabilităţii”, constată, îngrijoraţi, „dezordinea metastatică” şi sincretismul 

ideologic. Prăbuşirea naraţiunilor totalizatoare, „tari” şi supremaţia microna-

raţiunilor, în eterogenitate galopantă, impun „paradigma orchestrei”. 

Această comunicare orchestrală, atenţionând asupra problemelor „lumii mici”, 

direcţionează sociologia spre „socialul polimorf”, înţelegând că solidaritatea 

mecanică este o cauză pierdută. Grija pentru recompunerea liantului social 

aduce în prim plan practica asociativă, ca replică la pluralizare (în contextul 

multiplelor apartenenţe ale individului) şi tribalizare. Or, reţeaua de grupuri 

în care se inserează individul („total network”), evidenţiază că nici o societate 

nu poate fi deplin consensuală. Cum prezenţa valorilor „contradictoriale” 

defineşte o perioadă lascivă, tindem spre o „armonie conflictuală” (M. Maffesoli), 
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ordinea – avertiza G. Balandier – fiind improbabilă. Iată ciudatul liant al 

Postmodernităţii, o societate care mută accentul pe calitatea de consumatori şi, 

prin demodare accelerată, renunţă la ciclul de viaţă „lung”; care fluidizează 

diferenţele şi impune identităţi „oscilante” (Harvie Ferguson); care, în fine, 

acceptând metafora lui Zygmunt Bauman, ne instalează într-o „modernitate 

lichidă”. 

Lumea de azi, materialistă, achizitivă, individualistă, concurenţială, 

multipolară, aşezată sub eticheta globalităţii şi cultivând divertismentul sans 

rivages este o civilizaţie clădită pe imagine (eidolon). Rătăcind în labirintul 

informaţional, seduşi de „mentalitatea confortului”, terorizaţi de obsesia 

securitară şi, mai nou, de avalanşa crizelor, avem obligaţia de a ne smulge 

din robia senzaţionalului efemer, impusă de puterea mediatică. Or, având 

menirea de a oglindi realitatea, informându-ne, mass-media sfârşesc prin a o 

înlocui, influenţând masiv, contagios, gândirea şi comportamentul maselor şi 

controlând „minţile”.  

Capcanele consumatorismului virusează spiritul critic şi induc o alar-

mantă patologie socială. Homo Zappiens este robul ideologiei mediatice. Omul 

mediatic are o identitate fluidă, cu o agendă mentală confiscată de tirul 

mediatic, excitând – prin „zapare” – imaginaţia. Ca maşinărie planetară, mass-

media nasc o realitate proteiformă, multiplicând nevoile şi dorinţele, 

„colonizând” timpul liber, infantilizând publicul. Şi cerând, datorită „efectului 

gravitaţional” al expunerii mediatice, o activare a pedagogiei media, cum 

recomanda stăruitor Douglas Kellner. 

Paradoxal, Omul digital, deşi dependent de tehnologia de ultimă oră, 

supus conectivităţii (memory stick, telefoane inteligente, invazia gadgeturilor 

portabile) acuză dificultăţi de comunicare. Folosirea excesivă a acestor 

mijloace conduce la izolare şi însingurare. Înconjurat de monitoare, asistând 

la „proliferarea ecranelor” şi suportând acel hulit mecanisme d’oblitération 

(construind, conform tezei uniformizării, o totalitate omogenă în societatea 

manipulată de mass-media), omul de azi, deşi conectat ritmului Planetei, 

trăieşte în solitudine, acuzând plasticitatea identitară şi „amorul lichid”. 

Deloc întâmplător, Zygmunt Bauman, autorul Trilogiei lichide (2002-2006), 

denunţa în Singurătatea cetăţeanului global tocmai societatea individualistă cu 
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ai săi nomazi globali, tranzitorietatea, nesiguranţa pe fundalul mobilităţii şi 

precarităţii, născând incertitudine.  

Transfigurarea mediatică a lumii cere, cu atât mai imperios, o înţelegere 

„îmbunătăţită”, evidenţiind efectele sociale copleşitoare. Revoluţia digitală, 

video-cultura, „colonizarea” timpului liber, modificarea ideii de fericire prin 

consumerism, hedonismul permisiv şi atrofierea civismului, fractura gene-

raţionistă etc., nasc un şir de reacţii de o gravitate fără precedent, unele chiar 

în sfera patologicului. Imageria socio-comercială în „civilizaţia destinderii” 

generează un „consum pervertit” (J. K. Galbraith), omogenizant şi alienant, 

un contagios stil de viaţă, o cultură a seducţiei, mediocră şi uniformizatoare. 

În videosferă (R. Debray), ca principal mediator cultural, TV are o influenţă 

covârşitoare, propunând modele. Din păcate, realitatea mediatică este îmbi-

bată de violenţă. Or, evaluarea efectelor ne conduce mai degrabă spre o 

judecată morală „apocaliptică”. Inducerea unui cult al violenţei (dincolo de 

datul natural al speciei), scenarizarea spectaculară se răsfrâng în viaţa socială 

prin comportament imitativ, intolerant, potenţat de variabilele de mediu 

(grupuri marginalizate, sărăcie). Sau a bunăstării, care, potrivit unor voci, 

secretă, la rându-i, violenţă. Ceea ce produce – prin banalizarea violenţei – o 

desensibilizare a publicului sau chiar „imbecilizarea” lui (G. Sartori). Expuşi, 

prin masiv consum televizual la agresivitate, video-copiii anunţă „un 

anthropos nou”, cu o percepţie negativă a relaţiilor umane. Homo Digitalis, 

dependent de Internet, racordat unor comunităţi virtuale (fragmentarizând 

lumea sub aparenţa globalizării), utilizând un limbaj „de grup” (globish, 

abrevieri, emoticoane etc.) nu poate fi aflat în tomurile aride produse de 

sociologia academică, „de fotoliu”, ci într-o realitate alertă, incontrolabilă, din 

ce în ce mai greu de înţeles pentru generaţiile mai vârstnice, supuse frac-

turilor socializării. 
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Marius Munteanu s-a născut în localitatea 

Murani, comuna Pişchia, judeţul Timiş, la 21 

august 1920, într-o familie de ţărani, din tatăl, 

George, şi mama, Solomie (născută Bunea), având 

un frate, Ilie, mai mare cu câţiva ani. În satul 

natal urmează şcoala primară între anii 1927 - 

1931. Din anul 1932, se înscrie la Liceul „Constantin 

Diaconovici Loga” din Timişoara, în clasa I, dar se 

va retrage în anii crizei economice şi se va 

transfera apoi la Şcoala Normală, pe care o 

termină în anul 1941, dând, concomitent, 

diferenţele la Liceul „C.D.Loga” şi luându-şi bacalaureatul. În toată această 

perioadă se bucură de îndrumarea caldă şi apropiată primită din partea 

consăteanului său, preotul Gheorghe Coman, tatăl poetei Ana Blandiana. 

După bacalaureat, Marius Munteanu urmează Academia Teologică 

Oradea - Timişoara, între anii 1941 - 1945, apoi Facultatea de Ştiinţe Juridice 

din Cluj (1945 - 1947), de unde este exmatriculat „pe criteriul luptei de clasă". 

Se căsătoreşte în anul 1944 cu Eliza Roster, profesoară de biologie, 

fiica renumitului medic radiolog timişorean Ioan Roster, şi are doi copii: Alin 

şi Cristiana. 

Între anii 1947 - 1948 îndeplineşte diferite munci necalificate, iar din 

1948 până în 1953 este profesor la Şcoala generală din Rusca Montană, 
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judeţul Caraş-Severin, după care este angajat ca bibliotecar la Institutul 

Interregional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice, perioadă în care urmează 

şi cursuri de calificare timp de doi ani. După aceasta, este încadrat ca 

profesor la Şcoala Pedagogică din Timişoara, apoi ca director adjunct la 

aceeaşi instituţie de învăţământ. În anul 1958 i se desface contractul de 

muncă şi este eliberat din funcţie, apoi, din 1960, este reîncadrat, dar în 

învăţământul special, ca profesor defectolog, la Şcoala Profesională Specială, 

unde funcţionează până în anul 1980, când se pensionează. 

După cum rezultă din referinţele biobibliografice, Marius Munteanu 

debutează în literatură devreme, la numai 16 ani, fiind elev când îşi începe 

colaborarea la gazeta „Vestul”, în 1936, cu încercări de poezie lirică cultă, 

devenind apoi o prezenţă notabilă în pagina literară, intitulată „Solii către 

lumină”, realizată, pe atunci, de tânărul poet bănăţean Petru Sfetca. Între anii 

1937 - 1939, împreună cu un grup de elevi, sub îndrumarea unor dascăli 

inimoşi, dintre care se remarcă Lazăr Anţilă, tipăreşte revista Şcolii Normale, 

intitulată „Scânteia vieţii”, Marius Munteanu devenind astfel unul dintre 

numele fruntaşe din presa juvenilă timişoreană, alături de alţi condeieri 

apropiaţi ca vârstă: Nicolae Ţirioi, Petru Vintilă, Pavel Bellu, Alexandru 

Jebeleanu, Mircea Şerbănescu, Aurel D. Bugariu. 

În anii războiului, Marius Munteanu publică poezii culte, proză, note, 

poezii în grai bănăţean, recenzii nesemnate sau semnate doar cu iniţiala M. în 

publicaţii precum: „Vrerea”, „Vestul”, „Voinţa Banatului”, „Cuvântul satelor”, 

„Fruncea”. Din anul 1944 devine pentru scurtă vreme redactor-responsabil al 

gazetei „Vestul”, la care, din 1990, îşi reia activitatea în calitate de redactor-şef. 

Editorial, Marius Munteanu debutează târziu, la Editura „Facla” din 

Timişoara, în anul 1979, cu placheta Parodii, într-o colecţie care mai cuprinde 

şi alţi cinci autori. Semnificativ este volumul de poezie în grai bănăţean cu 

titlul Cântări dă noapce bună, tipărit la Editura „Facla”, în 1984, pentru apariţia 

căruia şi-a asumat răspunderea morală şi politică (pe vremea aceea tipărirea 

unei asemenea cărţi era un act de curaj!) scriitorul Ion Marin Almăjan, 

directorul de atunci al editurii. Tipăreşte, apoi, la aceeaşi editură, în anul 

1986, volumul de parodii Mimesis. 
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Cu adevărat relevant pentru în-

treaga sa creaţie este volumul Poezii (cu-

prinzând poezii în grai bănăţean şi parodii 

după poeţi bănăţeni), Editura „Marineasa”, 

Timişoara, 2003, în Colecţia „Literatură 

dialectală”, însoţit de un CD cu vocea 

autorului rostindu-şi versurile, sub îngri-

jirea a doi profesori universitari şi prieteni 

ai poetului: Cornel Ungureanu şi Ioan 

Viorel Boldureanu. Volumul cuprinde două 

părţi: I. Preadraji icoane dă lumină şi II. 

Poşmândre după vro câţva poeţ, purtând o 

dedicaţie ce răstălmăcea o mare durere: 

„Memoriei lui Alin, copilul meu cel drag”. 

După moartea poetului, în acelaşi an (2005), aceiaşi prieteni, 

universitarii timişoreni Cornel Ungureanu şi Ioan Viorel Boldureanu, 

îngrijesc volumul Lumea asta nu-i a bună!, Editura „Marineasa”, 2005, 

cuprinzând poezii în grai scrise după decembrie 1989 şi prezentate în cadrul 

Cenaclului radiofonic „Gura satului” de la Studioul de Radio Timişoara. 

Ceaica Manus, cum îi plăcea să i se spună, a făcut parte din diferite 

cenacluri timişorene („Ridendo”, „Pavel Bellu”), a publicat în diferite ziare şi 

reviste („Drapelul roşu”, „Orizont”), creaţia sa în grai bănăţean fiind 

cuprinsă în diverse antologii şi culegeri (Ano, Ano, Logojano, îngrijită de 

Gabriel Ţepelea, Editura „Facla”, 1974; Gura satului la Radio Timişoara, vol. I, 

II, III, Editura „Mirton”, Timişoara, 1993, 1994, 1996; Ştefan Pătruţ, Antologia 

poeziei în grai bănăţean, Colecţia „Grai bănăţean”, nr. 13, Editura „Dacia 

Europa Nova”, Lugoj, 1999; Poezia în grai bănăţean, vol. I, ediţie îngrijită de 

Aurel Turcuş, Editura „Orizonturi Universitare”, Timişoara, 2009; Ioan 

Viorel Boldureanu, Simion Dănilă, Cornel Ungureanu, Antologia literaturii 

dialectale bănăţene (poezie, proză, teatru) 1891 – 2011, Ed. Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2011; Ioan Viorel Boldureanu, Simion Dănilă, Cornel Ungureanu, 

Antologia literaturii dialectale bănăţene (poezie, proză, teatru) 1891 – 2017, ediţia a 

II-a, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2017 - ca să le enumerăm pe cele 
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mai importante), iar după anul 1989 a participat cu entuziasm la viaţa 

politică, publicistică şi literară a Banatului, implicându-se în reeditarea ga-

zetei „Vestul”, publicând în periodicul „Foaia bănăţenilor”, dar, mai ales, a 

contribuit la reînvierea seriei a lll-a a emisiunii „Gura satului” de la Studioul 

de Radio Timişoara, fiind nelipsit cu texte în grai bănăţean. S-a implicat în 

mod deosebit în activitatea Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean, ca 

membru şi preşedinte onorific, asigurând prestigiu, echilibru, echidistanţă şi 

coeziune acestei bresle de condeieri inimoşi de pe tot cuprinsul Banatului 

istoric. A contribuit material şi spiritual la editarea revistei „Tăt Bănatu-i 

fruncea”, interesându-se îndeaproape de bunul mers al Asociaţiei. 

În semn de apreciere şi recunoaştere, pentru întreaga sa activitate 

literară a fost distins cu Marele Premiu la Festivalul Naţional de Poezie 

„Traian lancu”, ediţia a IV-a, Făget, 7-9 mai 2004, fapt care l-a bucurat nespus 

pe venerabilul patriarh al graiului bănăţean şi i-a onorat pe făgeţeni. 

Prin existenţa şi creaţia sa, ceaica Marius Munteanu poate fi 

considerat un model moral şi estetic, de rezistenţă şi tenacitate, de răbdare şi 

credinţă în menirea şi destinul intelectualului şi poetului, un vârf al poeziei 

în grai bănăţean, prin pregnanţa inefabilă a expresivităţii, prin filtrul 

sufletesc ce strecoară metafizicul şi sublimează lumea satului bănăţean de 

pustă, cu personajele sale emblematice şi sentimentale, într-un peisaj 

domestic şi ocrotitor, în care ochii uimiţi ai copilului se umezesc de răcoarea 

amintirii. El este nu numai un reper al poeziei dialectale bănăţene, ci şi al 

celei culte, pentru că el este cu adevărat poet, „este unul dintre puţinii 

scriitori care au autoritatea de a da un impuls nou genului”, după cum 

afirmă Cornel Ungureanu. Reperul poeziei dialectale bănăţene se aşează ca 

model al transfigurării artistice a interiorităţii umane într-o eflorescenţă 

expresivă unică pentru că este, în primul rând, poet, aşa cum îl categoriseşte 

şi Ion Marin Almăjan:  

 

„Spre deosebire de lungul şir al versificatorilor în grai bănăţean, 

Marius Munteanu este un poet în toată puterea cuvântului [...] Cuvântul 

bătrânesc al graiului bănăţean, pe care astăzi puţini îl mai folosesc, poate 

chiar puţini sunt cei ce îl pricep, face explozie de sensuri şi culoare sub 

mâna inspirată a poetului”. 



77 

Marius Munteanu recuperează prin cuvântul vechi nu numai sono-

ritate, expresivitate, ci şi multă gingăşie, exuberanţă, copilărie, dar şi se-

riozitate, aşezându-şi discursul liric într-un miracol de zare, sacrală şi sace-

rdotală, mântuind, cum ar spune Blaga, o nostalgie uitată (arhaică) a paorelui 

bănăţean (şi creştin), cea a uimirii în faţa lumii care se naşte odată cu el şi (cu) 

rostirea sa. 

 
Câncec dă unu sîngur 

Cucurudz muşcat dă brumă,  

Calu meu dăspotcovit, 

Drumu ăsta unge duşe  

Dă pră el ne-am rătăşit, 

 

Dăsplăcită bace ploaia  

Calu meu, dă şe ţî’ greu?...  

’Neş c-ai duşe-n greabăn norii  

Şî pă nori un curcubeu. 

 

Cucurudz ’necat în bură  

Calu meu, dă şe ce frânji?  

Dacă m-aş uita mai bine  

Aş vegea că şî tu plânji... 

 

Haida, hai că-i neagră noapcea  

Unge oare ne-om ascunge:  

Şine şcie, mai ajiunjem  

La sălaşu dă nişiunge... 
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Buna-bună 

M-or trecut prin călindari  

Şî ani dulşi şî ani amari, 

Unii scurţ cât o clipită, 

Alţi lunji, ca-un jap dă pită.  

Îs d-atunşea, poace-fi,  

Triidzăşpatru, patruştrii, 

Şine îi mai poace şci? 

Şciu c-o fost dă Sâncilii. 

Maica, 

Taica, fi-iertaţ, 

Pră tălpoane la târnaţ  

Stau chiciţ şî îmbrăcaţ  

Să să ducă l-a lu Drugă  

Ăl cu moara pră ierugă, 

La givan. 

 

Doamne, Doamne, şe măi larmă,  

Dăjghinatu nu-i ca-n palmă!  

Spânzuraţ pră huţuluş, 

Io, cu Tie-a lu Cecuş, 

Urizam când ne vegeam  

Când cu tălpili în şeri, 

Când la câne în cineri. 

N-audzîi că Maica-bună  

Boambănă că nu m-adună 

Dă prîn sat. 

N-audzîi io nişi pră taica, 

Nişi la poartă când clenţaica  

Clenţănea, săraca, maica.  
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- D-az-gimneaţă ce-ai pornit  

Ca bitanga! Ţ-am pricit  

Să nu treşi la Tie drumu! 

Ce topeşci mai rău ca fumu!  

Las’ că maica ce ţăsală! 

Şî c-un metăr dă dârjală, 

Ba mai ia şî neşce bruş, 

Drept la noi la huţuluş. 

Cum o vege, săre Tie  

Prăstă loitră la coşie  

Şî mă lasă sîngur, sus. 

Dau să săr. Pră giala, uns!  

Dacă săr, 

Tăt mă sparg şî mă dăşăl!...  

Şî, cum vine, Maica-bună  

Ţâpă bruşî mişi dîn mână  

Şî cu-alaltă dă să ţînă  

Ştreangu care mă hâţână. 

Io – dau şfung, 

Mai s-o do-mpung – 

Când în şeri, când în fântână;  

Cum să poată Buna-bună  

Să mă prindă, să mă ţînă?  

Moaie glasu şî mă roagă:  

Dă-ce jios, că mi-s beceagă! 

(Ba mai scoace dîn peptari, 

Dă bomboanţă, un criţari) 

Mă socot: aşa-n zburace 

Maica-bună nu mă bace 

Şî-i mai dau un şfung pră space. 
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- O’ ieşci surd? 

(Gata, gata s-o îmburd)  

Buna-bună, cum o şciu, 

Iuce ca arjintu viu, 

Mă-ncheţănie dă pumnaş: 

Puie-n cine dă potcaş! 

Săre bumbu rupt dîn gaică, 

Io, turbat ca o suvaică, 

Sănătace bună, maică! 

Fuga prîntră surupini,  

Mă-mburic p-un gard dă spini,  

Curişcapu la veşini, 

Rup nădrajii-n nişce ruji  

Şî, săjeată-mpeliţată, 

Numa fuji, şî fuji, şî fuji... 

 

Da-n grăgină la Belei  

Văd o scară cu fuşcei, 

Proaptă-n cupa dă tulei.  

Doamne, cum oi fi ajiuns  

Până-n vârv, pră cupă, sus –  

N-or credzut la câţ le-am spus!  

Şî mă pun p-un băonat  

Dă cregeai că-i foc pră sat. 

Văd d-asupra şeriu gol  

Şî sub mine – vicodol: 

Marve, hoare, d-a sucala  

Prîn grăgini, d-a rostogoala, 

Şî sprâjnice, spăriece, 

Uş trâncice dă părece, 

Ba mai iesă Cecea Ion  
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Mânios ca un muron: 

- Mă, şe larmă ca-n bătaie  

Pîntr-un crâmpat dă potaie!  

Ia-mi-ţ dracu târciţa 

C-ai picat pră mâna mea!  

Înzglemen în vârv dă claie  

Sîmt în şioareşi cum mă ploaie... 

 

Dar dăşchige Buna poarta, 

Supt opreg ascunge joarda: 

- Lasă-l, Ioane, să nu-l spării, 

Că iau boata şî ce perii! 

Ţuşe-l maica, cicilac, 

Stai aşa că-ţ dau colac! 

Ţîn-ce bine dă tulei, 

Ţuşe-ţ maica ochii tăi! 

 

Şî să suie Buna-bună  

Sus în soare şî m-adună  

Ca p-un snop dă aor scump, 

Să nu pic, să nu mă rup. 

Şî p-al mai dă sus fuşceu  

Ea plânjea, plânjeam şî eu... 

Hei, d-atunşia Buna-bună  

Şî cu Taica-s fum şî humă,  

Iară eu, cum mă vegeţ, 

După ei, cu paşu creţ,  

Cautu-m steaua prin ochieţ.  
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Primăvara 

Or jiucat Ăle Frumoasă  

Vineri noapcea pîn grăgini  

Ş-or aprins feşcili dă neauă  

La şireşi şî la caisîni. 

 

Albi, rotaţ, cu coama spumă  

Ca armijii la coşie, 

Prunii-n şîr cât ţîne satu  

Ceamă fluturii-n gostie. 

 

Leagănă pă apă salca  

Chişi dă aor şî dă pliş  

Şî albinili, năloagă, 

Cară soare-n urginiş. 

 

Imbolgită-n breazdă boamba  

Suie şî visadză spicu.  

Cocostârşii taie şeriu  

Şî îl tocănesc cu cicu. 

 

Adz mă-ntorc dăsculţ prîn iarba  

Şe-m scălda copilăria  

Ca să văd la cloţă puii  

Şî să-i prind cu pălăria... 
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Tata-moşu 

Pitulat după musteţă –  

Doauă caiere dă lână, 

Ochi dă sfânt, dă scoarţă fruncea  

Şî obrazu dă ţărână. 

 

Supt clăbăţu cât porşoru  

Şî-n duruţu-i dă gimie  

Ne părea că Tata-moşu-i  

Picurat dîn veşnişie... 

 

Noi, copiii, năstăviţî – 

Volbură în jiuru-i roată,  

Întrăbam d-o mers cu ţugu  

Ş-o vădzut calea ferată. 

 

Io, copii, ţuşe-vă moşu, 

Am mers numa cu coşia... 

Dar oi merje-acuş acuşa  

Sus pră geal... cu năsălia!... 
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Îţ aşcern cu romoniţă  

Îţ aşcern cu romoniţă  

Pîntru talpa ta dă crini, 

Dîn otavă-ţ fac cărarea  

Dacă vini, să nu ce-nspini, 

 

Pîntru talpa ta dă rouă  

Îţ aşcern cilim dă şeară,  

Dîn mătasă-ţ fac poceaca 

Dacă vini, să nu ce doară, 

 

Îţ aşcern cu caramfile  

Şî cu pene dă păuni, 

Talpa ta pă flori să calşe  

În grăgina cu minuni. 

 

Vină, că-ţ aşcern cu fluturi,  

Călăpar şî cârlijiei. 

Scutur şeriu-ntrăg dă stele  

Cu parfum dîn norii mei! 

 

Dacă vini la miedzu nopţî  

Ce aşcept nu fiecum:  

Îţ aprind toţ licurişii  

Să nu rătăşeşci dîn drum. 
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În epoca contemporană, urbanizarea şi modernizarea societăţii au 

dus la o diminuare a preocupării pentru datini şi obiceiuri. Familii întregi au 

luat drumul oraşelor, iar transmiterea orală către tineri a acestora nu a avut 

efectul scontat. 

În ultimii ani însă se observă o mai mare grijă şi se iau măsuri de 

protejare a folclorului şi tradițiilor. Anumite obiceiuri ale aromânilor, cânte-

cele şi dansurile au rămas la fel până în zilele noastre, păstrându-se în felul 

acesta distincția adusă de la sud de Dunăre. 

Asupra acestora ne vom opri încercând să prezentăm ce există astăzi, 

dar şi cu trimiteri la tradiţia veche adusă din Balcani. 
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La toți machedonii familia e mai presus de tot și de toate. Familia e 

sfântă. La fel ca în trecut familia este unită și există la fiecare membru 

preocuparea și grija pentru demnitatea ei. Domnește o viață patriarhală, cu o 

conduită bine stabilită, chiar severă, indiferent de ocupație. Familia este 

compusă din soț, soție, copii și părinți. Foarte rare sunt cazurile când părinții 

(papu și maia) nu locuiesc cu unul dintre copii, de obicei cu cel mai mic. Există 

la aromâni o permanentă coeziune a familiei, nu numai între părinți, frați și 

surori, ci și între frații și surorile părinților, dar mai ales între cei care poartă 

același nume de familie. Soțul și soția conduc treburile casei cu autoritate 

egală. Părinții sunt stăpâni absoluți asupra averii familiei. Tatăl este mai 

mare peste toți, el lăsând moștenirea fiilor săi. Fetele nu moștenesc. Ele 

primesc zestre din partea părinților sau fraților. Respectul și supunerea față 

de părinți sunt proverbiale. Ajutorarea reciprocă este un obicei la aromâni. 

Sunt orgolioși și demni. Împrumuturi se fac doar în caz de  nuntă și în caz de 

moarte. 

Tinerii săruta mâna celor mai în vârstă, obiceiul simbolizând res-

pectul față de cel căruia i se săruta mâna. 

Căsătoriile se fac de obicei având în vedere principiul conservării, 

între machedoni, și se încearcă a se evita alianțele străine. Totuși, astăzi, nu 

mai e o strictețe așa de mare în această privință. 

Regimul alimentar a fost și este foarte bogat. Totuși la mâncare și la 

băutură sunt foarte cumpătați. În viața de familie un rol important îl joacă 

sobrietatea și economia. În Balcani și astăzi, rachiul și vinul se servesc doar la 

nunți, botezuri, Paște și Crăciun, dar cu măsură. Tinerii până la însurătoare 

aveau obiceiul de a nu bea alcool. 

Specific în alimentație: făinoasele: PITA (plăcinta) care e de mai multe 

feluri: pita din lapte cu ouă, pităroaňia (cu multe foi), Șuțata, cu multe foi, dar 

răsucită, pita di veardză (de urzici), pita di praș - praz, pita di știr - lobodă, pita di 

spanac, pita di curcubetă, adică de dovleac, pita di urdă. 

Din făină de mălai se prepară pispilita, pruscutita, cîmbucuchea, mălai 

amestecat cu unt, telemea, uneori cu jumări. 
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Pentru iarnă femeile pregătesc paste făinoase: târhână, bilgur și 

pisurâdz, din făină de grâu, lapte de oaie și ouă. Acestea se prepară în luna 

august, când laptele de oaie este foarte gras. Uscarea se face la soare, la fel cu 

urzicile pentru plăcintă, care se culeg pentru iarnă tot în august. 

 

Laptele se consumă zilnic, de la oi de la fătare până în luna august, 

iar din septembrie până în decembrie, de la capre. Culastra-laptele obținut 

imediat după fătare, amestecat cu lapte obișnuit era și este dat copiilor, are și 

un gust delicios, dar crește imunitatea, mortalitatea infantilă în Balcani, la 
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aromâni era inexistentă. Mârcatu (iaurtul) se face din lapte de oaie și e foarte 

gustos. Telemeaua, din lapte de oaie, este alimentul de bază și nu lipsește de 

pe masa aromânului. Urda se obține din zerul scurs de pe telemea și pentru a 

fi mai gustos se amestecă cu puțin lapte. Cașcavalul se face numai din lapte 

de oaie și numai de cei care cunosc foarte bine procedeul de fabricare. 

Striglictu, are gustul iaurtului și se face din laptele din luna august și se 

păstrează în putini mult timp. 

Preparate specifice din carne sunt: cucurudu – bucățele din ficat, 

splină, momițe de miel sunt amestecate cu bucățele de seu, puse pe frigare și 

înfășurate cu mațe de miel; spilandru – la fel ca și cucurudu, dar din organe de 

oaie sau batal, de aceea e mai gras; pastrama – se obține din carne de oaie sau 

capră și se prepară numai toamna după culesul viilor. 

Obiceiuri din ciclica vieții  

Nașterea unui copil este cea mai mare bucurie la machedoni, mai ales 

dacă e băiat. În Balcani, nașterea unui băiat era mândria supremă a tatălui în 

acele locuri nesigure, băiatul fiind o garanție a menținerii neamului său, a 

averii agonisite și un sprijin în gospodărie. Copilul până la botez nu avea nici 

un nume. Numele se dădea, și obiceiul e păstrat și azi, de nun (forma 

latinească de la nunnus, adică naș ). 

Botezul se face la fel ca la ortodocși, dar cu mâncăruri tradiționale și 

cu lăutari care cunosc cântecele specifice evenimentului. 

Logodna: În trecut aceasta se stabilea numai de către părinți. Deși nu 

mai intră în discuție această practică, o logodnă nu se poate face fără 

consimțământul părinților și bunicilor. Logodna are două faze: semnu nic și 

semnu mari, logodna mică și logodna mare. La logodna mică, rudele cele mai 

apropiate ale băiatului merg la logodnică cu cadouri, de obicei din aur. 

Logodna mare, logodna oficială se stabilește într-o zi de sărbătoare și 

logodnicul îi aduce alesei, un medalion, o cruciuliță și un inel, toate din aur. 

Cât timp sunt logodiți, până la nuntă, tinerii nu pot sta (locui ) împreună. 
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La machedoni nunta ține o săptămână: începe miercuri și se termină 

miercurea următoare la prânz. Precizăm că se fac două nunți, una la fată și 

una la băiat, cu rudele fiecăruia. 
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Miercuri se strâng femei și fete, la cele două locații, și se trece la 

curățarea orezului (s-curî urizu) pentru prepararea mâncărurilor. Se interpre-

tează cântece specifice evenimentului, bărbații pun țara la cale, iar copii se 

joacă prin împrejurimi. Tinerii chiuie și încing jocul tradițional. 

Joi – atât la fată, cât și la băiat se frământă aluatul pentru pâine. Se 

curăță năutul, zeama obținută după fierberea acestuia se folosește la prepa-

rarea colacilor și a unei pâini speciale pentru masa mirilor. Tot joi, la fată se 

expun într-o cameră, trusoul (paia) și cadourile primite de la rude. 

Vineri – se continuă coacerea pâinii și se pregătesc mâncărurile 

pentru nuntă: Ahnie - tocană de oaie cu ceapă, Minteală - orez cu măruntaie 

de oaie, Friptură – oaie, porc, pasăre și Cucurudu. 

Sâmbătă – are loc nunta la fată. La miezul nopții un grup de tineri 

duc mireasa la șopat - la cișmea - pentru a aduce pentru ultima oară apă la 

casa părinților (adusul apei e întotdeauna sarcina fetelor). Se cântă și se 

dansează până în zori. 

La casa băiatului sâmbătă se coase flambura – flamura - dintr-o creangă 

cu trei brațe, de obicei de corn, care se ornamentează cu lână și o batistă mare, 

roșie, iar pe cele trei brațe se înfig mere roșii. Lâna este simbolul economiei, iar 

mărul roșu semnul afecțiunii și iubirii. Flamura rămâne pe casa mirelui 40 de 

zile. 

Duminică – ziua nunții – la fată rudele îmbracă mireasa, iar la băiat 

are loc ritualul bărbieritului și îmbrăcatul acestuia. 

Se aleg doi fârtați care vor însoți nașii la biserică unde are loc 

cununia. Apropiații mirelui merg la prânz să ia nașii, cu care se deplasează 

apoi la casa fetei pentru a lua mireasa, rudele ei așteptându-i așezați la rând 

pentru a le ura bun venit. 

Mireasa este predată nașului și socrului mare de către părinții fetei în 

frunte cu papu - bunicul, timp în care se cânta cântecele miresei. Mireasa iese 

din casa și cu piciorul drept răstoarnă un pahar cu vin pus pe prag, pentru a-i 

aduce belșug în noul cămin. La noua casă mireasa este așteptată de soacră cu 

unt pe o tavă, unt cu care aceasta va face semnul crucii deasupra ușii. De 

asemenea va răsturna un pahar cu vin de pe prag, de data aceasta spre 

interior.  



93 

Cununia se face la biserică în rit ortodox. Marea petrecere începe 

duminică seara la casa mirelui și ține până dimineața. Luni, după câteva ore 

de odihnă, după prânz, se scoate înveasta în cor – mireasa - nevastă la horă. 

Toți cei prezenți participă la acest ritual, nașul, de mână cu -nveasta nauă 

(proaspăta nevastă) deschizând balul cu flamura în mână. Marți – se 

continuă nunta la casa mirelui - soţ, se primesc vizitele apropiaților, care 

aduc tot felul de bunătăți.  

 

 

 

Miercuri – este ultima zi de nuntă, cei veniți de departe se așază la 

masă, se consumă hrană rece, fripturi, brânză, fructe, se cântă cântece 

tradiționale și la plecare se urează ,,cale-ambar”- drum bun. 

Sigur, în unele cazuri au loc mici modificări față de cele spuse mai 

sus, dar ceea ce se respectă cu strictețe sunt datinile, supravegheate de 

bătrâni, ca o condiție a trăiniciei și păstrării neamului. Cei tineri le respectă, 

cu atât mai mult cu cât ele contribuie la menținerea bunei dispoziții și nu 

rareori imprimă evenimentului o notă hazlie. 
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Câte și mai câte bucate se pregăteau prin bucătăriile gospodinelor din 

Banat de-a lungul secolelor. Câte rețete tradiționale bănățene s-au mai 

păstrat? Și care se mai gătesc astăzi în casele bănățenilor? 

Istoria Banatului și-a pus amprenta și asupra obiceiurilor gastro-

nomice bănățene prin care multiculturalitatea specifică acestui spațiu se 

regăsește și astăzi. Gusturi simple, oameni și vremuri în care ritmul vieții era 

dictat de muncile agricole, obiceiurile de peste an sau cele din ciclica vieții 

(botez, nuntă, moarte) transmit până la noi bucuria de a fi împreună și 

modelul unei comunități în care fiecare contează. Celebrăm România 100 și 

Anul European al Patrimoniului Cultural prin elemente care fac trimitere la 

identitatea noastră culturală. 

Bucătăria bănățeană are importante influențe austro-ungare, dar, 

într-o bună măsură și din bucătăria grecească, italienească, turcească sau 

franceză. În Banat, mâncărurile sunt făcute în cea mai mare parte din 

produse locale, de la carne, până la legume sau lactate. Carnea de porc, 

pui sau vită se gătea în untură sau ulei, cu sosuri din făină, pentru a le 

face mai consistente. Era condimentată cu piper, cimbru, boia de ardei sau 

chimen și era servită alături de legume, pe care oamenii le aveau în 

bătătura. Bucătăria din Banat se caracterizează prin mâncăruri hrănitoare 

și gustoase. 

De asemenea, avem și pastele făcute în casă, care se folosesc în 

veritabila “zupă dă găină” dar și în diferite dulciuri, cum ar fi tăițeii cu nucă 

sau mac, ”laștele” și multe alte produse pe bază de aluat de paste. Cel puțin 
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la fel de faimoase sunt și “sarmele” făcute din carne de porc, mari cât 

pumnul de îți este suficient să te saturi din una sau două bucăți. 

Avem tentația să spunem că nu se mai păstrează tradiția, că totul se 

pierde, însă vin cu o contradicție și de asemenea cu o întrebare: câți mai 

păstrați “caietul cu rețete” al bunicii sau al vreunei mătuși? Totuși, unele 

rețete au fost transmise prin viu grai și efectiv stau întipărite în mințile 

noastre, ori scrise în propriul caiet de rețete. Câteva din mâncărurile 

tradiționale se mai pregătesc și azi în zilele de sărbătoare ori la diverse 

evenimente: găluștele cu prune, sarmele, zupa, diferite plăcinte, mezeluri 

cum ar fi șoncul, slănina, caltaboșii și sângeretele, dar și băuturi cum ar fi 

răchia.  

Influențele austro-ungare au venit cu adevărate desfătări într-ale 

dulciurilor, fiind o reală bucurie a simțurilor. 

Bănățeanul este pretențios și dorește să aibă o masă bogată, să fie 

multe puse la un loc, din belșug, să nu lipsească nimic, iar gustul să fie cât 

mai apropiat de cel natural. De-a lungul timpului, fel de fel de mâncăruri din 

gastronomia celorlalte regiuni din țara noastră au fost împrumutate. 

Influențele nemțești, maghiare și sârbești, moldovenești și ardelenești, și-au 

pus amprenta asupra bucătăriei românești din Banat, dar în același timp, și 

bucătăria bănățeană are contribuția sa la dezvoltarea specificului culinar din 

această zonă. 

Mulți ar fi tentați să spună că influențele ne-au alterat gastronomia 

locală, însă multiculturalitatea are un rol benefic asupra zonei, fiind mai 

bogată și mai variată, ceea ce aduce o notă de originalitate față de celelalte 

zone ale României. 

În linii mari, specificul bucătăriei bănățene sunt: asocierile neobiș-

nuite de sărat cu dulce, supa cu tăiței, în defavoarea ciorbelor sau a 

borșurilor; carnea gătită, atât pentru supe, cât și pentru fripturi și bineînțeles 

deserturile, cu diverse influențe. 

  



99 

BUFLE PE VARZĂ  

Preparat tradițional cu influențe nemțești, buflele pe varză sunt un 

deliciu culinar al bănățenilor cu precădere a celor din zona de pustă. 

Este un preparat consistent, specific sezonului rece care te încălzește 

și te hrănește. Se face cu varza murata, cârnați și slănina afumata de porc. 

 

Ingrediente:  

(pentru 4 porții)   

Varza murata 1 kg 

Slănina afumata 250 g 

Ceapa albă 

Cârnat de casa afumat 300 g 

Faina albă 250 g 

Drojdie 15 g 

1 lingurița de zahar 

1/4 lingurița sare 

Cimbru 

Mărar 

Piper 

 

Pentru început tăiem slănina cubulețe și o punem la prăjit până 

obținem jumări crocante. 

Într-o cratiță punem grăsimea de la jumări în care vom căli ceapa 

tăiată mărunt. Adăugăm varza și călim în continuare la foc mic timp de o oră, 

adăugând din când in când câte puțină apă. 

Între timp ce varza se călește, ne apucăm de bufle, punem drojdia, 

zaharul, sarea și 50 mililitri de apă și lăsăm să se activeze drojdia. Turnăm 

într-un castron în care am pus făina și mai adăugăm apă cât cuprinde. 

Frământam și lăsăm la dospit până își dublează volumul. Împărțim în 6-7 

buc și facem niște baghete pe care le aplatizăm pentru a le putea rula și a da 

forma unor melci. 



100 

După ce s-a călit varza de mai bine de trei sferturi, adăugăm cârnații 

tăiați felii, jumările, cimbrul, piperul și mărarul întreg. 

Punem totul într-o oală de pământ și facem atâtea “cuiburi” (găuri) 

câte bucăți de bufle avem. Punem buflele înăuntru, adăugăm o jumătate de 

cană de apă, punem capacul și introducem în cuptorul rece timp de 40-45 de 

minute setat la 180 de grade. 

Simplu, nu-i așa?! Spor la treabă și poftă bună!  

ȘMOARĂ 

Șmoară, preparat culinar din gastronomia bănățeana, preluat de la 

șvabii care au locuit la Pesac, denumirea austriaca fiind de Kaisersmarn. Se 

pregătește un aluat de clătite mai gros și se prăjește în tigaie ca și clătitele, și 

se mărunțește cu o spatulă. Șvabii serveau acest preparat cu salată verde 

asezonată cu ceapă și usturoi verde, sare, puțin zahăr, oțet și ulei. Se mai 

poate consuma cu gem de prune sau caise. Este un desert sau o mâncare 

rapidă deopotrivă putând fi servit și cu fructe sau dulcețuri.  

 

Ingrediente: 

(pentru 4 porții) 

4 ouă de dimensiuni 

medii 

1 vârf de sare 

30 de grame de zahăr 

180 de grame de făină 

350 mililitri de lapte 

40 de grame de merișoare 

deshidratate 

40 de grame de unt 

1 lingură de zahăr pentru 

caramelizat 

1 lingură zahăr pudră pentru decor 
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Separăm ouăle, albușurile le batem cu sarea într-un castron încăpător 

și gălbenușurile le frecăm cu zaharul până obținem o spumă. 

Peste albușuri punem alternând din compoziția de gălbenuș, făină și 

lapte până terminăm toate ingredientele și obținem o compoziție omogenă. 

Împărțim compoziția în 4, de asemeni și untul și merișoarele. În două 

tigăi punem câte o parte de unt și îl topim la foc mediu, punem câte o parte 

din compoziție, câte o parte de merișoare și coacem timp de 3 - 4 minute, 

apoi întoarcem cu grijă pe partea cealaltă și mai coacem 1 - 2 minute. Facem 

la fel și cu cealaltă compoziție rămasă. 

Cu ajutorul unei spatule rupem bucata de clătită, punem zahărul și 

mai prăjim 1-2 minute până devin aurii și ușor crocante. 

Le scoatem pe un platou, presărăm zahăr pudră și le servim calde 

alături de o dulceața de caise, prune, sau ca atare. 

Pofta bună! 
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Tramvaiele cu cai au fost utilizate pentru prima dată în 1832, la New 

York (după cum menţionează Enciclopedia “Căi ferate”, editată în 1987).  Pe 

continentul european, acest sistem de transport în comun a pătruns sub 

denumirea de “american tramways”, sau “căi ferate americane”. Prima linie 

de tramvaie cu cai din Europa a fost construită în 1835, la Paris, pe traseul 

Piaţa “La Concorde” - Saint Cloud (Sevres). Au urmat oraşele Birkenhead, 

din Anglia (1860), Londra (1861), Geneva, Copenhaga şi Pesta  în 1863. Apoi, 

încă şase mari oraşe europene, - după care Timişoara, în 1869. Sistemul 

transportului public cu tramvai tractate de cai a continuat  să se 

răspândească, fiind introdus ulterior şi în oraşele Bucureşti, Leipzig, 

Frankfurt am Main, Dresda şi Hanovra - 1827. Demn de reţinut este faptul că 

prima linie de tramvai cu cai din Timişoara este totodată cea mai veche linie 

de tramvai de pe teritoriul ţării noastre. 
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Lucrările de montare a liniei au început în luna aprilie 1869, sub 

conducerea inginerului elveţian Enric Baader (întru cinstirea memoriei căruia 

s-a dat numele străzii ce porneşte de lângă depoul de tramvaie de pe 

bulevardul Take Ionescu). Inginerul Enric Baader  a devenit şi directorul 

“Societăţii de tramvaie cu cai din Timişoara”. Aşadar, cu 136 de ani în urmă, 

la 8 iulie 1869, se dădea în funcţiune primul traseu al liniei timişorene de 

tramvaie (cu cai, desigur!). Date deosebit de interesante despre acestă linie 

aflăm din documentata monografie “125 de ani de circulaţie cu tramvaiul în 

Timişoara”, elaborată sub îndrumarea conducerii tehnice a Regiei Autonome 

de Transport din Timişoara, autori fiind Gheorghe Olaru, Ladislau Lakatos şi 

Dumitru Fugaru. Prima porţiune a liniei de  tramvai lega Piaţa Sf. Gheorghe 

(la fel numită şi pe atunci) cu Fabric-ul, având aici ca staţie de capăt 

renumitul (în acea vreme) han cu ospătărie “La Regina Angliei”, aflat faţă în 

faţă cu biserica Romano-Catolică “Millenium”. După cum vom vedea, însă, 

staţia terminală de la han avea să se mute, după trei luni, odată cu terminarea 

tronsonului de linie ce ducea până la “Prinţul Turcesc” din Fabric. Lungimea 

acestui traseu era de aproape 1,9 kilometri. La sfărşitul lui octombrie 1869 a 

fost dat în circulaţie întregul parcurs din Fabric până în Iosefin, la ospătăria 

“La Omul Sălbatic”, aflată  în capătul  dinspre Bega al actualei străzi Iancu 

Văcărescu. Până în 1871 avea să fie dat în funcţiune  şi tronsonul ce asigura 

legătura spre Gara Josefin (Gara Mare). 

Ruta străbătută de tramvai acum 125 de ani nu se aseamănă cu cea din 

zilele noastre. Vom încerca să facem cu gândul o călătorie până în Fabric, 

pornind de la Gara Mare. Călăuze ne vor fi hrisoavele vremii... Plecând din 

gară, vagonul tras de cai o va lua pe strada Gării (având şi atunci acelaşi 

nume), cotind apoi pe fosta stradă Bolintineanu (situată cu decenii în urmă pe 

spaţiul  de azi al fabricii “Elba”). De aici, linia traversa Bega pe un pod 

dezafectat în prezent, intrând în lungul actualei pieţe din Josefin; pe atunci, în 

acestă zonă era strada “Wilder Mann” (“Omul Sălbatic”). Calea de tramvai 

continua apoi pe strada “Trompeter” (azi numită “Iancu Văcărescu”), 

ajungând în strada “Hunyadi” (actuala stradă “16 Decembrie 1989)”, de unde 

o lua spre Piaţa Kuttl. De aici, urma acelaşi drum ca şi astăzi, până în zona 

unde acum este Catedrala Ortodoxă din centru. În acest loc, linia tramvaiului 
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intersecta calea ferată de Buziaş (în apropiere fiind şi ramificaţia liniei de tren 

spre Caransebeş - Orşova; această linie avea traseul în lungul Bulevardului 

Loga din anii noştri). Tramvaiul străbătea apoi o zonă fără construcţii, de-a 

lungul unei alei de promenadă (între locurile unde astăzi se găsesc edificiul cu 

Bufetul “Express - Corso” şi Palatul “Loffler”, care are la parterfast food-ul 

“Mac Donald’s). Continuându-şi drumul, tramvaiul intra în interiorul cetăţii 

lângă vechea Poartă a “Petrovaradin”-ului (unde astăzi este ceasul din faţa 

Operei). După ce trecea de ziduri, linia tramvaiului o lua prin faţa Castelului 

Huniade (Muzeul din zilele noastre), intrând apoi pe strada ce poartă azi 

numele de Bocşa. Această stradă era mărginită, pe partea dinspre actualul 

parc, de lunga clădire a cazărmii  “Artileriei” (Cazarma “Transilvania”), 

demolată acum câteva decenii. (Cazarma avea celălalt capăt în faţa Băncii 

Naţionale). Calea tramvaiului trecea de-a lungul vechiului edificiu militar, 

ieşind din nou dincolo de centura de ziduri ale cetăţii cam în dreptul Poştei 

Mari (pe atunci neclădită încă). De aici, traseul spre Fabric al tramvaiului era 

iarăşi altul decât cel de acum. Cu o uşoară curbă către drepta (în sensul de 

mers spre estul oraşului), linia intra în zona cuprinsă azi între străzile 

Beethoven şi Grozăvescu, mergând aproape  paralel cu o altă alee de 

promendă (similară cu cea amintită anterior, care lega zona Teatrului cu 

intrare în Parcul “Scudier”, astăzi Parcul “Central”); tramvaiul trecea astfel, 

din nou, printr-un spaţiu larg neconstruit, care se întindea până la intrarea în 

cartierul Fabric. În dreptul Liceului “Carmen Sylva” (denumit mai târziu 

“Eftimie Murgu”, azi din nou Carmen Sylva, pe atunci “Şcoala Superioară de 

Stat pentru fete”), linia tramvaiului avea să fie intersectată, din 1874, de 

către  calea ferată de... Orşova (care venea de-a lungul actualului bulevard CD 

Loga, şi menţionată mai sus). Facem aici precizarea că această rută feroviară, 

care ieşea spre Gara Fabric, a fost demontată în 1902; traseul trenurilor spre 

Caransebeş şi Orşova a fost mutat în partea  de nord-vest  a actualului cartier 

“Cetate”, aşa cum  îl ştim astăzi. Să revenim însă la tramvai. După traversarea 

bulevardului Loga (neexistent pe atunci), linia cotea spre stânga, străbătând 

Parcul “Franz Josef” (cunoscut astăzi de noi ca “Parcul Copiilor”),  pe partea 

unde acum este strada Narciselor. Trecea apoi peste Bega, cam între Podul 

“Decebal” şi podeţul pietonal, care dă spre strada Pestalozzi. De aici, tramvaiul 
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o lua spre traseul din zilele noastre  al străzii “3 August 1919”, iar în dreptul 

clădirii cinematografului Tineretului (fost, pe vremuri, cinema “Apollo”), 

traversa “canalul de plute”, un braţ dispărut al Begăi. Aici, linia de fapt intra în 

cartierul Fabric. În continuare, ruta tramvaiului era ca şi cea de azi, până în faţa 

Bisericii Romano-Catolice, unde se afla hotelul şi ospătăria  de care am amintit, 

“La Regina Angliei”. Între iulie şi octombrie 1869, aici era staţia terminus a 

tramvaiului cu cai. După aceea s-a dat în funcţiune şi tronsonul de linie dintre 

hanul “La Regina Angliei” şi până la “Prinţul Turcesc”. Nici acestă ultimă 

porţiune a căii de tramvai nu se asemăna cu cea de acum. Astfel, de la Biserica 

Romano-Catolică, linia trecea pe latura de est a Pieţei Coronini (astăzi Piaţa 

Romanilor), după care, cam pe locul actualei clădiri a Renel-ului “Electrica” de 

azi n.r.) făcea o curbă de aproape 90 de grade, luând din nou direcţia spre est. 

Intersecta “Uliţa Principală” (“Haupt Gasse”, strada ce poartă azi numele lui 

Ştefan cel Mare), traversa un alt braţ dispărut al Begăi, străbătea Piaţa “Aurel 

Vlaicu” (cum se numeşte azi) şi intra pe “Lamm Gasse” (actuala stradă Ion 

Maiorescu, fostă “Musorgski”). Linia ieşea astfel la “Prinţul Turcesc”, în 

intersecţia cu “Tiger Gasse” (numită şi astăzi strada “Tigrului”). De aici, pe 

lângă acelaşi vechi braţ al Begăi (traseul actual al străzii “Andrei baron de 

Şaguna”), linia tramvaiului cu cai urma să se prelungească până la podul de 

lângă Biserica Ortodoxă Română din Fabric; dar dificultăţi financiare ale 

timpului n-au permis decât mai târziu, după electrificare (către 1897), 

realizarea acestei prelungiri. Oricum, pentru acele vremuri, legarea printr-o 

linie de tramvai a cartierelor timişorene  Josefin şi Fabric (peste 7500 de metri) 

a constituit o performanţă remarcabilă. Datele consemnate în documentele de 

epocă ne aduc şi alte informaţii  interesante. De pildă, aflăm că, dacă în mod 

obişnuit  un vagon de tramvai era tras de câte doi cai, pe vreme de iarnă, cu 

zăpadă abundentă, se mai prindea un cal la tracţiune.  

Intervalul de circulaţie între două vagoane consecutive era de 10 - 12 

minute (...şi când te gândeşti că astăzi putem aştepta în staţie şi 15, ori chiar 

20 de minute!...). Intervalul amintit nu era cauzat de lipsa de vagoane sau de 

cai, ci de condiţiile de intersectare cu tramvaiul ce venea din sens opus (linia 

nefiind dublă, întâlnirile nu puteau  avea loc decât pe liniile de derivaţie, 

existente încă prin anii ’60, în Mehala, în Ronaţ, în Freidorf...). Programul 
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normal de circulaţie era de la ora 6 dimineaţa până la 10 seara; la acea oră, 

pleca ultimul vagon din Fabric spre Cetate, până în Piaţa “Sfîntul Gheorghe”, 

unde se anexau vagoane de rezervă. Asemenea vagoane se puneau în 

circulaţie  şi cu alte ocazii mai deosebite, ca de exemplu: târguri de ţară, 

expoziţii etc. Tot în Piaţa “Sfântul Gheorghe” se făcea schimbarea cailor, 

zilnic, la amiază. Seara, după spectacole (teatru, concerte), ori după petreceri, 

la cerere, se asigura transportarea publicului cu vagoane speciale, atât către 

Josefin, cât şi către Fabric. Pentru Gara din Josefin (“Gara Mare” de azi), la 

cele două trenuri de Budapesta - unul care pleca şi celălalt care sosea, în 

fiecare dimineaţă, la ora trei şi jumătate - era asigurat un tramvai. Desigur, 

nu uităm că în deceniile şase şi şapte ale secolului al XIX-lea , principala 

legătură feroviară a Timişoarei era cu Budapesta. Abia în 1879 avea să se 

realizeze circulaţia pe calea ferată spre şi de la Bucureşti. Înainte de a încheia, 

iată un aspect oarecum amuzant, legat de “drepturile” celor ce foloseau 

tramvaiul cu cai, în oraşul Timişoara: fiecare călător, în baza contractului 

încheiat cu comuna, putea să ceară...oprirea vagonului pentru a se urca sau 

coborî, în orice punct al liniei; oprirea era interzisă doar în apropierea unui 

macaz sau a unei staţii principale!... Aşa era tramvaiul pe vremea bunicilor şi 

a străbunicilor noştri!... 
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Corul din Mercina este o emblemă a satului. Despre acest cor se poate 

scrie o carte. De fapt, au și fost scrise două capitole despre acest cor și dirijorii 

săi în cartea “Mercina Repere Culturale” apărută la editura Eurostampa 

Timișoara în anul 2003, autori: Ion Doru Găvădină și Martin Staia. 

 

Corul din Mercina – 1928  
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Contextul istoric în care a apărut corul din Mercina 

Poporul român are un bogat tezaur spiritual, iar o trăsătură a 

spiritualității românești este muzica. Un mare admirator al cântecului 

românesc, profesorul Martin Opitz (1597-1639), spune pe bună dreptate: 

“muzica e anume creată pentru români, și românul pentru muzică” (citat din 

Ion Boin, articolul “Martin Opitz și Românii” Telegraful Român, nr. 75-78 

1906). Ceea ce, în general se potriveşte pentru români, în special se potrivește 

pentru bănățeni. Banatul este vatra de tradiții sănătoase românești, de nuanță 

cultural artistică, este leagăn de cântec românesc în toată autenticitatea lui. 

 

Cântarea polifonică are o tradiție veche în Banat 

Tiberiu Brediceanu a remarcat acest fapt prin cuvintele: “În Banat s-a 

cântat cu drag, şi s-a cântat frumos” (Vezi “Drapelul Roşu nr. 7331/1968”, 

,,Corurile bănățene în epoca începuturilor” de profesorul Nicolae Ursu). 

O zonă unde această cântare s-a cultivat în mod deosebit, este Valea 

Carașului. Pe valea râului Caraș, începând de la Grădinari (fost Cacova) spre 

aval, sunt înșirate ca o salbă, sate cu bogate tradiții cultural-artistice. În aceste 

sate s-au găsit suflete simțitoare care au dat culturii artistice a Banatului 

valori inestimabile. În această zonă cărășană au luat ființă coruri și fanfare 

instruite de țărani talentați, autodidacți, unii dintre ei fiind și apreciați 

compozitori. 

Un asemenea cor a luat ființă și în parohia ortodoxă Mercina, la 

numai 23 de ani după înființarea în 1857 a celui mai vechi cor țărănesc din 

țară (corul din Chizătău, județul Timiș). 

Corul din Mercina s-a înființat sub patronajul bisericii. Bătrânul 

dascăl confesional de acum 140 de ani, în curată frăție cu preotul, au înființat 

corul, zămislirea lui revărsând un aer proaspăt înmiresmat asupra satului, 

asupra văii Carașului. 

La înființare, corul a avut un repertoriu strict bisericesc. Treptat, 

repertoriul s-a îmbogățit cu cântări laice de factură populară și patriotică. 

Cântarea bisericească, expresie a tainelor adânci ale sufletului, s-a integrat de 

la început servicilor religioase, dezvoltându-se concomitent cu organizarea 

vieții bisericești și a cultului divin, cu un rol deosebit la împodobirea slujbelor 
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noastre tradiţionale. Până la o vreme, se exercită monodic, iar după înființarea 

Conservatoarelor din Iași (1860) și București (1864), s-au introdus corurile 

bisericești, care, foarte curând au luat o amploare deosebită în toate regiunile 

țării. (Vezi M.Gr. Paslușnicul ”Istoria muzicii la români- București 1928). Focul 

a ajuns și în satele bănățene. La Mercina s-au găsit suflete simțitoare, talente 

muzicale excepţionale și dirijori talentați, care în curând au înființat un cor. 

 

Corul din Mercina – 1934 

Documente care atestă înființarea corului bărbătesc din Mercina 

Documentele de epocă arată că muzica corală a fost o manifestare 

nelipsită sufletului românesc din părțile cărășene. Astfel, în răspunsul dat 

Ministrului Cultelor,  în 21 aprilie 1921, de către  preotul Iosif Caragea, se 

arată că Mercina avea “50 cantori rutinați” dintre care cei mai bătrâni au 

învățat cântoratul de la învățătorul Vicențiu Gurgut,  care a profesat între 

anii 1860-1880. Acest dascăl luminos și credincios a cântat cu elevii pe două 

voci, și a înființat o școală de cântăreți, cu cei care doreau să învețe glasurile 

și alte cântări. Aceată școală, prima de acest fel din Valea Carașului, a pus 

bazele primului cor organizat în anul 1880. 
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Înființarea acestui cor în 1880 este atestată documentar și de o 

fotografie a preotului  Alexandru P. Popovici, paroh și asesor consistorial, el 

fiind și primul președinte al corului în perioada 1880-1888. 

Data înființării corului, 1880, este menționată și în chestionarul amintit 

al preotului Iosif Caragea. Acesta la punctul 1) scrie: De remarcat este în 

comună, Reuniunea de citire și cântări din Mercina cu un trecut de 40 ani. 

Reuniunea a aranjat în afară de concerte, câte 3-4 pe an, toate serbările cu 

caracter cultural-educativ. În încheirea răspunsului, preotul Caragea spune: 

,,tot ce am putut da cu date în chestionarul acesta, se bazează pe cunoștințele 

istorice ale protopopului Alexandru P. Popovici și ale subsemnatului”. Preotul 

Alexandru P. Popovici a trecut din anul 1888 ca protopop al Oraviței 

(chestionarul amintit se află în arhiva parohiei ortodoxe Mercina - dosar de 

corespondență pe anul 1921). Răspunsul preotului Iosif Caragea în 

chestionarul menționat confirmă înființarea corului în 1880, din acest an și 

până în 1920, fiind exact 40 de ani. Intervalul 1 ianuarie-15 aprilie 1921, data 

chestionarului, nu poate fi considerat 1 an. Dacă ne bazăm și pe faptul că 

informațiile furnizate de preotul Caragea  au fost preluate de la însuși 

protopopul Alexandru P. Popovici, prin viu grai, avem o dovadă în plus că 

ele sunt adevărate. 

Așa după cum aflăm din Almanahul Banatului – 1929, în care preotul 

Iosif Caragea scrie articolul ,,Corul din Mercina”, în anul 1888 acest cor își 

sfințește steagul, și se constituie în ,,Reuniunea de cântări, cetire şi muzică” 

titlu permis de autoritățile de la aceea vreme. Pe panglica lungă de mătase ce 

este fixată în vârful steagului, se poate citi denumirea amintită, anul sfințirii 

și a numelui nașei - Maria Baich - fiica baronului Baich. Literele sunt din 

carton, învelite în fir auriu frumos ornamemtat. 

Lungimea acestei panglici este de 1,50 metri / 0,20 metri. La ambele 

capete are ciucuri din fir aurit, iar de coada din lemn, unde este legată, are 

forma de fontă. Steagul păstrat la biserică are dimensiunea 1,50m / 1,00m, 

având pe o parte pictată lira cu inscriptia: ,,Dedicat reuniunei de cetire și 

cântări din Mercina” ,,Corul plugarilor din Mercina 1889”, iar pe partea 

cealaltă este pictat chipul unei femei tinere cu părul ondulat dat pe spate, 

având inscripţia 1889. 
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Coada steagului (sau FANA cum i se spune), este din lemn, având o 

lungime de 3 m, terminându-se în vârf cu lira din metal. Cu acest steag, corul 

a mers în toate deplasările sale, inclusiv la serbările ținute la Alba Iulia în 

1928, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918. 

Faptul că acest cor de plugari români din Imperiul Austro-Ungar a 

avut drept nașă pe Maria Baich, fiica baronului Baich din Vărădia, nu este 

întâmplător. Ca să poată participa la diferite evenimente, concerte, 

spectacole, etc. corul avea nevoie de o denumire și de un statut. Ca să fie 

recunoscut corul format din țărani români, a fost aleasă nașă a corului 

această femeie străină de preocupările și nația coriștilor, dar care avea 

deosebită trecere în fața autorităților austro-ungare, locuind la Budapesta și 

venind doar vara la moșia ce o avea familia în comuna vecină, Vărădia.  

Propunerea de a fi nașă a corului a încântat-o pe Maria Baich, 

considerând că prin aceasta românii din Mercina arată deosebita afecțiune 

pentru ea, și că sunt multumiți de drepturile și libertățile de care dispuneau 

din partea autorităților imperiale după Revoluția de la 1848. 

În urma acceptării invitației coriștilor, Maria Baich s-a prezentat 

personal la Mercina, fiind prima care a bătut cuiul aurit în steagul ce s-a 

așezat pe lemnul ce-l va purta cu cinste peste ani. Cu acest prilej, corul a 

prezentat un program alcătuit din cântece populare cărășene, și mai puțin 

patriotice, pentru a nu indispune, în acele momente de fericire și bună 

dispoziție, pe nașa viitoare a corului. 

Cuiul aurit are forma coroanei împărătești, iar în mijloc este 

inscripționată monograma numelui nașei - M.B. Nu se știe când, și în ce 

împrejurări, corul și-a schimbat numele din ,,Reuniunea de cântări, cetire şi 

muzică” în ,,Doinitorii Cărașului” denumire care se păstrează până în anul 

1948, când este schimbat în ,,Corul căminului cultural din Mercina”. 

Revenirea la “Doinitorii Carașului” s-a petrecut în anul 1999, când, prin 

Sentinţa civilă nr. 675/2107999, Tribunalul Caraș-Severin - secția Civilă, a 

legalizat înființarea Societăţii Culturale “Doinitorii Cărașului-Mercina”. 

Societatea fiind înscrisă în baza aestei sentințe, în registrul special al 

persoanelor juridice al Tribunalului Caraș - Severin sub nr.473/P7/1999, și a 

dobândit codul fiscal 12084463/02.09.1999. 
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Denumirea de ,,Doinitorii Cărașului” a fost și este cea mai plăcută, 

coriștii din toate timpurile rostind-o cu satisfacție deosebită datorită faptului 

că sunt singurii din Valea Carașului al căror cor a purtat și poartă această 

denumire. 

 

Președinții corului 

În decursul anilor, corul a fost condus de un președinte. În ordine 

cronologică, se cunosc următorii președinți: 

   - Protopopul Alexandru P.Popovici (1880-1910) 

   - Preotul Iosif Caragea 1911-1924 

   - Preotul Eugen Popovici 1924-1940 

   - Notarul Leontin Polgar 1940-1944 

   - Notarul Iosif Orza 1944-1947 

   - Avocatul Brutus Popovici 1947-1950. 

 

Dirijorii corului 

În decursul existenței sale, corul bărbătesc din Mercina a avut parte 

de dirijori talentați. 

Cel dintâi dirijor al corului din Mercina a fost țăranul Ioan Drăghici, 

ajutorul dirijorului-preot Lucian Șepetian din Chizătău - Timiș. 

După plecarea lui Ioan Drăghici, conducerea corului și instruirea lui 

este preluată de țăranul localnic Nestor Mioc (1863-1918) care a fost ajutat o 

perioadă de Toma Orza, dar care este solicitat și pleacă în satele învecinate, 

înființând coruri la Vrăniuț și Răcășdia. 

Notația muzicală au mai învăţat-o țăranii localnici: Ion Păuțu, 

Alexandru Lupșasca, Ion Roșca, și în final, doi țărani localnici care ajung și 

compozitori, Nestor Miclea şi Vidu Guga. 

Alese calități dirijorale a avut și Iancu Mitrofan, care înființează în 

timpul celui de-al II-lea Război Mondial, un renumit cor mix. A copiat note 

muzicale pentru cor, a condus corul bărbătesc și pe cel mixt, atât în timpul lui 

Nistor Miclea cât și al lui Vidu Guga, care ori de câte ori plecau din localitate, 

se apela la talentatul Iancu Mitrofan. 
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Strana bisericii se mândrea cu toca lui aleasă, cântând podobiile 

glasurilor, iermoasele de la sărbători și cântări de botez, cununii, 

înmormântări etc. 

Biserica și-a pus mare nădejde în activitatea lui, dar la vârsta de 62 de 

ani încetează din viață, în data de 25 iunie 1962. Trebuie să remarcăm pentru 

activitatea lor și pe dirijorii: Alexandru Lupșasca zis Șandru Dăvid, Iosif 

Ogrin şi Ion Păuțiu. Aceștia au condus și instruit corul pentru răpunsurile în 

biserică, iar pentru concerte și concursuri au pregătit câte o voce de la cor 

(expl. Tenor I, tenor II), pentru a ușura munca dirijorului principal, și mai 

ales scurtând timpul necesar pregătirii, căci atunci când fiecare voce se găsea 

câte un dirijor, în 2-3 seri se învăța o cântare. 

De la moartea ultimilor dirijori, Nestor Miclea şi Iosif Ogrin, din 14 

februarie 1967, corul a fost pregătit și dirijat, dar numai în cadrul Căminului 

Cultural, de către profesorul Gheorghe Luca din Oravița. Originar din satul 

vecin Iertof, acesta a petrecut, fiind elev de liceu, multe vacanțe la colegii din 

Mercina și a îndrăgit acest cor și pe dirijorii săi, încă din acea perioadă. Fiind 

un talentat muzician și un iscusit dirijor, atunci când a văzut că în fruntea 

corului din Mercina nu se mai găsea un dirijor, s-a oferit singur, benevol, 

venind de la Oravița să instruiască acest cor. Din anul 1967 până în anul 1974, 

cât a dirijat acest cor, a participat la programe artistice prezentate pe scena 

Căminului Cultural din localitate, Iertof, Vrani, Comorâște, Grădinari, 

Vărădia, Oravița (de mai multe ori), Ciclova Montană, Dalboșeţ şi altele. În 

anul 1968, corul participă la faza interjudețeană a Festivalului Național 

,,Cântarea României”, ținută la Drobeta-Turnu Severin, unde s-a bucurat de 

aprecieri deosebite, clasându-se pe locul II, iar în 1969, în zilele de 15-17 

august a participat alături de corul din Marga-Caraș  la serbările prilejuite de 

aniversarea centenarului corului din Coștei (Serbia). Împuținându-se 

numărul coriștilor, tineretul luând drumul orașelor, profesorul Gheorghe 

Luca se desparte de cor în 1974, și acesta rămâne fără dirijor până în present, 

dar nu și inactiv.  

Corul a dat și dă mereu răspunsurile la slujbele de la biserică, tonul 

fiind dat pe rând de Trifon (Trăică) Baica, Manea Ion - Ugiun, Sculici Ion - 

Tomiță, iar în perioada 2000 - 2007 de către preoteasa Elena Toc. Din 2007 
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până în present, tonul îl dă câte un corist tenorist (Sculici Ion, Puican Ilie, 

Mitrofan Ion). Nu putem încheia prezentarea dirijorilor corului din Mercina 

fără a face măcar o prezentare sumară a celor care au fost compozitorii şi 

dirijorii de excepţie: Nestor Miclea şi Vidu Guga. 

Nestor Miclea (1886-1966) a pregătit coruri și fanfare în peste 30 de 

sate bănățene în Caraș, Timiș dar și în Bihor și Arad, ajungând să pregătească 

coruri și la Mizil în 1943, lăsând în urma sa zeci de dirijori instruiți. A 

pregătit mulți ani corul și îndeosebi fanfara din Mercina. Nestor Miclea a 

concertat cu corul din Comloșul Mare - Timiș la Ateneul Român și Arenele 

Romane din București, iar cu corul din Berliște și Ticvaniul Mare a cântat la 

Radio București. A pregătit și dirijat corul din Igriș la festivitățile dezvelirii 

bustului lui Mihai Eminescu la Sânicolaul Mare în 1925. Pentru activitatea sa 

de culturalizare a populaţiei satelor, Regele Ferdinand I l-a decorat cu 

,,Răsplata muncii pentru Biserică” în anul 1924, iar Regele Mihai I l-a numit 

,,Membru al ordinului ,,Coroana României” în anul 1929. Lui Nestor Miclea 

i-au întins a mână amicală, cu diverse prilejuri : Octavian Goga (poet si 

ministru), Ion Minulescu (poet),  Petru Nemoianu (ministru), Iancu Brezeanu 

(actor), generalul Găvănescu, mitropolitul Vasile Lăzărescu, ambasadorul 

Marii Britanii, compozitorii Tiberiu Brediceanu, Sabin Drăgoi, Nicolae Ursu, 

Iosif Velceanu. 

Sătenii recunoscători din Mercina i-au ridicat lui Nestor Miclea în 

centrul satului un bust din bronz, iar Primaria Vărădia de care aparține satul 

Mercina, i-a acordat titlul de ,,Cetățean de onoare” post mortem, în anul 

2002. 

În anul 2016, când s-au împlinit 130 de ani de la nașterea lui şi 50 de 

ani de la moartea sa, corul și fanfara din Mercina, Primăria comunei Vărădia 

și întreaga comunitate l-au comemorat pe Nestor Miclea printr-un parastas 

de pomenire. 

Vidu Guga (1888-1962) se remarcă încă din timpul școlii ca un 

deosebit talent muzical, învățând foarte multe cântări. Învață să cânte din 

fluier la 8 ani, apoi intră în corul din sat dirijat de Nestor Mioc, iar la 12 ani îl 

ajută pe acesta să dirijeze corul, fiind cel mai tânăr dirijor din Banatul 

sfârșitului  secolului XIX.  Atât cât a fost înrolat în armată, în cadrul 
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Regimentului 43 Infanterie, urmează un curs de armonie alături de Gheorghe 

Pavel, directorul de mai târziu al Operei din Cluj. Meșteșugul notelor l-a 

învățat și cu Paul Farca din Vărădia. 

Viața și-a petrecut-o în întregime în lumea satului, unde s-a format ca 

autodidact. Instruieşte corul din Mercina, se dedică apoi instruirii de noi 

coruri și fanfare din Banat, mai ales în Caraș, unde pregătește 26 coruri 

printre care cele din Comorâște, Lățunaş, Doclin, Ciuchici, Răcășdia etc. Vidu 

Guga depăşește granițele Banatului, pregătind coruri în județele Satu Mare și 

Bihor, iar în anii1923-1924 a suplinit postul de învățător în Doclin şi Ramna. 

A instruit mai multe coruri în zona de pustă a județului Timiș, fiind singurul 

instructor de coruri șvăbești la Birda și Clopodia. 

Vidu Guga a fost însă legat sufletește de corul din Mercina. La 

Mercina a reușit să-i deprindă pe coriști să cânte după note, ajungând ca în 

scurtă vreme să aibă un cor care știa să se orienteze pe partiturile diferitelor 

coruri și cântece. 

 Sub bagheta măiastră a lui Vidu Guga, corul din Mercina a obținut 

cu prilejul a numeroase emulări corale, din partea unor jurii de mare 

competitivitate (Tiberiu Brediceanu, Sabin Drăgoi, Nicolae Ursu etc.) nota 

“foarte bine” adică calificativul maxim. Cel mai valoros rezultat al corului 

din Mercina sub bagheta lui Vidu Guga, a fost cel obținut la Timișoara în 17 

septembrie 1936, când a fost declarat “Cea mai bună formație corală rurală 

din Banat”. 

Pentru a îmbogăți repertoriul formațiilor corale țărănești, Vidu Guga 

a armonizat o serie de melodii populare, el fiind autorul a peste 100 de 

compoziții. Ani de-a rândul a făcut parte din Comitetul de conducere al 

,,Cercului muzical Cacoveni” și din ,,Comitetul de organizare al județului 

Caraș” în cadrul Asociației Corurilor și Fanfarelor din Banat. 

Vidu Guga a fost și un neobosit actor, interpretând diferite roluri în 

piesele de teatru jucate în satul său. Adeseori i-a revenit și sarcina de a copia 

rolurile din piese. 

Vidu Guga a dirijat corul din Mercina până în anul 1961, boala 

ținându-l la patul suferinței până în 13 februarie 1962, când inima lui blândă 

a încetat să bată. Vidu Guga nu a fost decorat de doi regi ca Nestor Miclea, 
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dar asta nu înseamnă că el nu a fost la fel de valoros ca și colegul său în ale 

compoziției și dirijoratului. 

Aprecierea și iubirea celor apropiați, a celor cu care a lucrat și a celor 

care l-au cunoscut încununează strădania și stăruința sa pe altarul culturii, pe 

altarul muzicii corale cărășene spre propășirea și innobilarea sufletelor celor 

care cântau, a celor care-l ascultau și a celor care mai cântă și ascultă chiar și în 

ziua de azi.La fel ca și lui Nestor Miclea, Primăria Vărădia i-a acordat lui Vidu 

Guga ,,Titlul de Cetățean de onoare post-mortem” iar sătenii recunoscători i-au 

ridicat un bust din bronz în centrul satului Mercina în anul 2002. 

Date despre activitatea compozitorilor și dirijorilor corului din 

Mercina sunt prezentate în cartea “Mercina- Repere culturale”, lucrare de 

care am amintit. 

 

Repertoriul corului din Mercina 

Din informațiile primite de la coriștii mai vechi, am încercat să 

stabilim conținutul repertoriului, structurându-l astfel: cântece patriotice, 

muzică corală, operete, muzică religioasă, colinde. 

 

Prezențe ale corului din Mercina la diferite spectacole și manifestări 

artistice 

De la înființare, corul a avut un colectiv puternic închegat și 

disciplinat. Dirijorii lui, care erau și compozitori, au contribuit la îmbogățirea 

repertoriului său, la ridicarea nivelului de interpretare artistică și a 

prestigiului acestei formații. Așa se face că acest cor a fost podoaba bisericii, 

mândria satului, dar și a întregii zone cărășene. A adus o valoroasă 

contribuție la educația religiosă și cultural-artistică a credincioșilor români 

din Mercina și din toată Valea Carașului. 

Foarte curând după înființare, corul și-a creat o binemeritată faimă, 

intrând în circuitul cultural-artistic al Banatului. Depășind cadrul bisericii, a 

cântat pe scenele mai multor sate și orașe bănățene, evoluând inclusiv la 

București, în fața familiei regale în anul 1934, participând la ocazii festive, 

cercuri și emulări, devine una din cele mai prestigioase formații cărășene, 

bănățene chiar. 
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Începând din 1885 Corul din Mercina a participat la mai multe serbări 

aniversare și omagiale precum și la emulările de coruri și fanfare din Banat, 

prezențe cu rezultate de excepție fiind cele din: 1934 (Spectacol extraordinar 

în fața familiei regale la București), 1936 (Olimpiada Cântecului Românesc, 

Timișoara, Locul I „Cea mai bună formație corală rurală din Banat”), 2002 

(Spectacol omagial la Mercina, cu prilejul dezvelirii statuilor Nestor Miclea și 

Vidu Guga). În present activează în cadrul Bisericii Ortodoxe din Mercina la 

slujbele religioase dar și la alte manifestări culturale din zonă.  

 

 

Corul din Mercina – 2015 

Despre corul mixt din Mercina 

De prin anul 1940, concomitent cu funcționarea corului bărbătesc, a 

funcționat și corul mixt, format la iniţiativa dirijorului și instructorului țăran 

Iancu Mitrofan. Acest cor a fost alcătuit din bărbații componenți ai corului 

bărbătesc și din femei cu alese talente muzicale și încântătoare voci. Dintre 

coriste, în acest cor s-au remarcat: Maria Mitrofan (Bibi Orza), Carolina Ogrin 

(Lina Pârciu), Maria Roșca etc. 
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Corul mixt a activat în cadrul bisericii, participând la Duminici și 

sărbători la Liturghie, și chiar la deplasări, cum e cazul participării la 

festivitățile ocaziționale de punerea pietrei de temelie a bisericii din Anina și 

la cele organizate la Greoni, cu ocazia punerii pietrei de temelie a căminului 

cultural din această localitate. 

A prezentat și concerte de sărbători, în Mercina pe scena ,,Casei 

Naţionale” însă nu în măsură să egaleze sau măcar să se apropie de 

activitatea corului bărbătesc. 

Despre activitatea acestui cor nu se dețin niciun fel de documente 

oficiale, cum ar fi diplome sau acte de apreciere, însă valorile unor coriste 

care au cântat la sopran şi la alt se știu și se discută mereu în localitate.  

Peste ani, în perioada în care în parohia Mercina a slujit preotul Pavel 

Toc (1992-2007), corul mixt a fost reactivat în cadrul bisericii ortodoxe 

Mercina, evoluând și în alte parohii. 
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S-a născut la 26 noiembrie 1873, într-o 

familie de ţărani gospodari, în localitatea 

Chişoda. A absolvit clasele primare în co-

muna natală, avându-l ca învăţător pe Traian 

Ciorogaru, urmează apoi Preparandia din 

Arad, absolvind-o în anul 1893.  

Activează ca învăţător în localitatea 

Utvin între anii 1893 - 1898, apoi se transferă 

la şcoala din Şiria, judeţul Arad, unde îşi 

desfăşoară activitatea până la 1 octombrie 

1899. În acest an episcopul Roman Ciorogariu, 

fostul său profesor de preparandie, îl aduce lângă acesta, la Şcoala Confesională 

din Oradea, unde va activa neîntrerupt, până la 1 octombrie 1931, când se 

pensionează. 

Ca tânăr învăţător şi-a câştigat un respect deosebit din partea tuturor, 

cu toate că timpurile, în care şi-a început activitatea, nu erau deloc uşoare. 

Întreaga viaţă şi-a dedicat-o învăţământului, dar şi-a cules laurii şi din 

activitatea de scriitor, publicist, etnograf, folclorist, compozitor şi dirijor de 

cor. A fost un mare pasionat al slovei scrise, fiind preocupat de arhive şi 

materiale documentare variate. Străbătea Codrii Bihorului până i se ivea vreo 

biserică, şcoală sau instituţie, ca să citească pisanii şi să adune cât mai multe 

date şi documente. În singurătatea în care trăia nu-l preocupa nimic în afară 
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de documentele cele mai originale şi convingătoare. Era printre singurii 

învăţători preocupaţi de arhive şi material documentar de pe Crişul de Sus. 

Nicolae Firu a adus în scrierile sale caracteristicile esenţiale ale 

poporului nostru prin jertfe şi lupte pentru afirmarea şi consolidarea fiinţei 

naţionale. Multe documente pe care le-a cercetat au fost prezentate istoricului 

Nicolae Iorga, iar la îndemnul acestuia au fost donate Academiei Române, în 

anul 1904. 

Ca publicist îşi începe activitatea în ziarul „Tribuna” şi „Biserica şi 

Şcoala” din Arad, precum şi „Legea românească” din Oradea. 

Publică documente cu privire la istoricul bisericii şi al şcolii din Bihor 

şi Oradea, această lucrare a însemnat o cercetare vastă care de altfel l-a 

preocupat până la sfârşitul vieţii.  

Scrierile tipărite de Nicolae Firu sunt numeroase, dintre care amintim: 

„Geografia Comitatului Bihor pentru clasa a III – a a şcolii poporale”- 1904; 

„Statutele Reuniunii de cântări Hilaria din Oradea” – 1905; „Date şi documente 

cu privire la istoricul Bisericii greco-ortodoxe române din Oradea” – 1909; 

„Biserica ortodoxă din Bihor în lupta cu unirea” – 1913; „Cum erau Horea şi 

Cloşca” – 1921; „ Anuarul şcolii primare urbane de stat nr. 2 din Oradea. Urme 

vechi de cultură românească din Bihor” - 1922; „Din trecutul oraşului Oradea. 

Luptele românilor din Bihor pentru ortodoxie” – 1923; „O excursie prin Munţii 

Bihorului” – 1924; „Revoluţia lui Horea” – 1925; „Alegerea de primar la 

Oradea în 1818” – 1932; „Intrarea armatei române în Oradea” – 1933; „Revo-

luţia lui Horea cu date noi” – 1934; Încercări pentru deschiderea unei şcoale de 

fete la Oradea” – 1936; „Cetatea Şunteu şi nobilimea română din Ţinutul 

Borod. Genealogia familiei lui Emanuel Gozsduş” – 1938; „Comercianţii 

români din Oradea din sec al XVIII – lea” – 1940; „Protestantismul şi românii 

din Bihor” – 1942; „Episcopi din vicari din Oradea în sec al XVIII – lea” – 1946; 

„Episcopi şi vicari din Oradea” – 1949; „Monografia comunei Chişoda” – 

publicată în revista Insitutului social Banat – Crişana - 1943.    

Pasiunile de suflet ale lui Nicolae Firu au fost acelea de folclorist, 

compozitor şi dirijor de cor. A cântat la flaut şi ajungând la Oradea i s-a 

încredinţat dirijarea corurilor catedralei şi apoi a Reuniunii şi câtări Hilaria 

din Oradea.  
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Unul dintre compozitorii cei mai iubiţi de Nicolae Firu era Ion Vidu, 

astfel că repertoriul corului cuprindea fragmente din compoziţiile acestuia: 

„Răsunetul Ardealului”, „Peste deal”, „Negruţa”, „Pui de lei”. Ca şi com-

pozitor se poate mândri cu două piese „Pasăre din ţara mea” şi „Mândră de 

dragostea noastră”. Corul „Hilaria” a cunoscut nenumărate succese, fiind 

apreciat de ziarele bucureştene ca cel mai bun cor. A concertat în mai toate 

oraşele Ardealului, dar nu a uitat nici de satul natal, concertând şi în Casa 

Naţională din Chişoda. A dirijat corul „Hilaria” vreme de 42 de ani, scriind şi 

o monografie a acestuia, care din păcate a rămas doar în manuscris. 

A fost răsplătit pentru meritele deosebite ca cercetător şi publicist cu 

marele premiu „Năsturel” pentru lucrarea „Urme vechi de cultură ro-

mânească din Bihor”. În luna septembrie a anului 1963 pentru activitatea 

desfăşurată în învăţământ şi cultură, i s-a accordat titlul de „Învăţător 

emerit” de Ministerul Învăţământului, fiind singurul bănăţean care a primit 

acest titlu. 

Învăţătorul Nicolae Firu trece în nefiinţă la vârsta de 93 de ani, în 

data de 12 noiembrie 1965, fiind înmormântat din dorinţa sa în Sfânta 

Biserică în care a fost botezat. La slujba de înmormântare a participat Î.P.S. 

Arhiepiscopul şi Mitropolitul Dr. Nicolae Corneanu, din partea Episcopiei 

Oradea părintele consilier Dimitrie Zupu, episcopul Valerian Zaharia, iar din 

partea învăţământului domnul inspector judeţean Ioan Dijmărescu. 

În dumineca de 19 mai 1996, din iniţiativa Oficiului Parohial, pe casa 

în care s-a născut Nicolae Firu s-a aşezat placa comemorativă ce con-

semnează: „În această casă s-a născut învăţătorul emerit Nicolae Firu (1875 – 

1965)”, iar mai târziu primăria a schimbat denumirea străzii (Belşugului) în 

strada Nicolae Firu. 
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Comuna Boldur are două fiice care 

fac cinste muzicii populare bănățene. Liliana 

Savu Badea s-a născut la 29 iulie 1952 la 

Sinersig. A urmat cursurile Liceului de Mu-

zică, unde a făcut canto clasic, apoi a absolvit 

Facultatea de Muzică din Timişoara. Studentă 

fiind, activează în ansamblul „Doina Timi-

şului”. Colaborează cu ansambluri impor-

tante, ca: „Timişul”, „Ana Lugojana”, „Ba-

natul”, „Caransebeşana”, „Izvoraşul”.  

Participă la festivaluri de gen or-

ganizate pe plan judeţean, naţional sau în 

afara graniţelor ţării. În anul 1990 devine director al Casei de Cultură din 

Buziaş, predând această onorantă funcţie în anul 2016 altui mare cântăreţ de 

muzică populară, Adrian Stanca. A înregistrat albumele: „Anii vin, anii se 

duc” şi „De când mă ştiu am cântat”. Liliana Savu Badea a făcut  parte în 

ultimii ani din juriile unor importante festivaluri de muzică populară 

bănățeană. 

Cealaltă voce fermecată a Sinersigului este Aurelia Roşu (Popa) 

născută în 12 noiembrie 1956. Studiază folclorul timişean la Şcoala Populară 

de Artă din Timişoara, fiind îndrumată de taragotistul Pavel Roşu, un 

pedagog desăvârşit. Solista beneficiază de lecțiile Anei Pacatiuş, care i-a fost 

profesoară de canto.  
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Aurelia Roşu Popa participă 

în anii ’70-‘80 la numeroase festi-

valuri, obţinând locuri fruntaşe, aşa 

cum a fost locul I la Festivalul Na-

ţional de Folclor (1978) sau Premiul 

Special la Festivalul Voci Tinere. 

Este laureată la Festivalul Cântecului 

şi Portului Popular şi prezentă la 

Festivalul „Mugurel de cântec ro-

mânesc". Participă cu orchestra Ca-

sei de Cultură din Timişoara la 

Festivalul internaţional din Austria şi face turnee în ţară cu orchestra 

„Rapsodia Română". Înregistrează mai multe piese în Studioul Radio 

Timişoara, dar şi cu Ansamblului Ciocârlia din Bucureşti, condusă de 

maestrul Paraschiv Oprea. Jurnalistul Nicolae Pârvu i-a dedicat solistei 

Aurelia Roşu Popa cartea „La izvorul dorului” - cu 60 de fotografii care 

reflectă aspecte din viaţa şi cariera cântăreţei. În două din capitolele 

volumului amintit mai sunt reproduse aprecieri şi cronici elogioase, dar şi 

părerile admiratorilor din S.U.A., Canada, Elveţia, Iugoslavia sau Ungaria.  

În 6 decembrie 2012, ,în sala Capitol a Filarmonicii Banatul, Aurelia 

Roşu Popa a fost alături de maestrul Gheorghe Zamfir la Concertul umanitar 

“Împreună pentru viaţă”. În cadrul concertului s-au făcut donaţii, iar 

fondurile strânse au fost folosite pentru îngrijirea pacienţilor gravi din 

Clinicile de Anestezie-Terapie Intensivă, Politraumă şi Arşi ale Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. 
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Satul Jabăr din aceeaşi comună Boldur l-a dat muzicii populare 

bănăţene pe interpretul Ionel Munteanu, născut la 18 decembrie 1942. Ur-

mează Şcoala de Artă Populară din Timişoara, îndrumat fiind de profesoara 

Dora Stan. Îşi începe cariera ca solist în orchestra populară din Lugoj, dirijată 

de Socol Ianculovici, apoi evoluează ca solist al Orchestrei IGOT Timişoara, 

dirijată de Ion (Vanu) Odrobot şi Ionel Bogdan, perioadă în care susţin 

concerte în Banatul românesc şi în cel sârbesc. Începând cu anii ’70, Ionel 

Muneanu imprimă mai multe melodii la Radio Timişoara (dar şi cu Or-

chestra Populară Radio, dirijor George Vancu), printre care pot fi amintite 

cântecele „Mândruliţă, puişor” sau „Ană dragă, Anişoară". (după Mic atlas la 

judeţului Timiş, ediţia a VII-a 2016, autor Dinu Barbu) 
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Ideea organizării şi desfăşurării în spaţiul timișean a unui festival de 

folclor a venit fără îndoială de la faptul că zona Banatului tezaurizează o 

cultură ţărănească remarcabilă, distilată ca viaţă folclorică şi trăită astfel în 

ultimul secol1, (de la făurirea României Mari încoace), care nu este în 

totalitate și nici măcar în linii mari, esențiale, cunoscută publicului contem-

poran, iar formaţiile de amatori care vehiculau fragmentar acest patrimoniu 

au suferit după anul 1989 un recul cel puţin sub aspect cantitativ, mai mult 

decât evident. S-a simţit, deci, nevoia unei revigorări cât mai rezonabile – 

adică în conformitate cu tradiția și spiritul ei, – în acest domeniu. Totodată, 

zona Banatului şi a judeţului Timiş adăposteşte o diversitate şi o bogăţie 

uimitoare în ceea ce priveşte meşteşugurile ca parte încă vie de civilizație 

rurală şi artă tradiţională. Astfel că, la începutul anului 2006, după repetate și 

reluate observații, cercetări și analize în teritoriu, bazate îndeosebi pe 

aspectele și constatările empirice ale faptelor, Centrul de Cultură şi Artă al 

Judeţului Timiş - sub îndrumarea Consiliului Judeţean Timiş, prin Serviciul 

de Cultură, Învățământ și Sport, - decide înfiinţarea unui festival - concurs 

care să dinamizeze activitatea culturală a judeţului.  

Printre aspectele principale avute în vedere se numără promovarea 

valorilor și a specificului local (prin mărcile lui distinctive), cu raportare la 

                                                           
1 Daniela Băcilă, Istoria vieții folclorice din Banat de la începutul secolului al XX-lea până în 

prezent, Timișoara, Editura Eurostampa, p. 197-220. 
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domeniul muzical - coregrafic, al artelor vizuale și al mesteșugurilor 

tradiționale, făuritoare a unei civilizaţii rurale încă funcţionale şi chiar 

performante, al teatrului popular – ca teatru sătesc - și al gastronomiei 

tradiționale, toate acestea centrate cu precădere pe zonele și subzonele 

județului Timiș, iar festivalul - concurs a primit denumirea simbolică-

metaforică de Lada cu zestre.  

 

Manifestarea, gândită în mod deosebit ca o componentă de cadru, de 

context, pentru dinamizarea socio-culturală a mediului rural bănățean, a fost 

privită și chiar primită la început cu destul de multe rezerve de beneficiari, 

de publicul - țintă, fiind considerată de specialiștii în domeniu în primejdia 

de a fi „percepută” drept copia la o scară cantitativ mai redusă a festivalului 

Cântarea României. Pe de altă parte, tot specialiștii au avertizat asupra peri-

colului alterării și chiar deturnării scopului și obiectivelor specifice spre „arta 

comercială”, precum și cu privire la respectarea criteriilor și standardelor 

valorice și de autenticitate. 

Prima ediție a Festivalului Lada cu zestre (proiectat în ediții anuale) a 

avut loc în anul 2007 şi a reprezentat un fel de ediţie pilot în care s-a 

evidenţiat, prin analizarea pe acel eşantion, starea culturii tradiţionale din 
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judeţul Timiş, publicul, precum şi interpreţii – creatori cât şi calitatea 

prestaţiilor. S-a urmărit calitativ reprezentarea potrivită cu dezideratul 

acurateții, ca expresie esențială a autenticității folclorului local, păstrarea 

particularităților graiului local, tehnicile tradiţionale de lucru în domeniul 

artelor plastice şi a meşteşugurilor, iar la alte genuri artistice desemnate 

acceptate în competiţie pentru ediţiile viitoare, s-a avut în vedere repre-

zentarea comunităţii prin selecția participanților capabili să realizeze specta-

colul ca act artistic de cultură şi educaţie spirituală.  

Concursul s-a organizat și desfăşurat conform următoarelor secţiuni: 

Secţiunea Coregrafie: 

a) Dansuri populare mixte sau separat de fete şi băieţi 

b) Grupuri de dansatori (maxim 5 perechi) 

c) Ansamblul de dansuri mixt pe o generaţie de interpreţi sau mai 

multe (minimum 18 perechi de dansatori) 

d) Solişti dansatori (maxim doi interpreţi) 

e) Ansambluri tematice 

1. Ansambluri de datini şi obiceiuri tradiţionale 

2. Ansambluri de creaţie folclorice 

3. Ansambluri de cântece şi dansuri 

Secţiunea Formaţii muzicale: 

a) Orchestre populare 

b) Tarafuri populare 

c) Grup de instrumentişti 

d) Solişti instrumentişti 

e) Solişti vocali, duete vocale 

Secţiunea Formaţii corale: 

a) Coruri mixte 

b) Coruri de femei 

c) Coruri de bărbaţi 

d) Grupuri corale 

e) Grupuri vocale mixte de bărbaţi, de femei 
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Secţiunea: Proză sau poezie în grai popular (în funcţie de zona pe care o reprezintă): 

a) grup de recitatori 

b) interpret individual 

Secţiunea: Creatori populari (pictură naivă, pictură cultă amatoare, (nepro-

fesionistă) cusături, costume populare, broderii, sculptură în lemn, olărit, 

iconografie, artă florală etc.) 

Secţiunea: Artă culinară tradiţională locală 

Alte genuri artistice (fanfare, teatru popular, spectacol de divertisment 

şi varietăţi, teatru clasic etc.). 

  

Concursul s-a desfăşurat în trei etape: etapa intercomunală, etapa 

zonală şi etapa judeţeană, operându-se, implicit, selecţii/filtre succesive. 

Rezultatele neașteptate înregistrate la prima ediție, când au participat 

la Lada cu zestre peste 5000 de artiști amatori din întreg județul Timiș, 

determină Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș să aprofundeze 

regulamentul festivalului și concursului, operând modificări succesive și 

binevenite, dând de la un an la altul o înfățișare nouă festivalului - concurs. 
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Anul acesta, la a XII-a ediție a Lăzii cu zestre, au existat câteva 

modificări majore, despre care putem afirma că au restructurat eficient întreg 

festivalul: jurizarea s-a făcut la fiecare centru zonal desemnat, etapa 

județeană a concursului fiind eliminată și au fost introduse premii în bani. 

Au fost desemnate 7 centre zonale: Traian Vuia, Sânnicolau Mare, Jimbolia, 

Dumbrăvița, Gătaia, Buziaș, Giarmata Vii. 
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Totodată, concursul a fost structurat pe două categorii intitulate: 

„Laureați” și „Zestrea Timișului” (la toate secțiunile) pentru a oferi posibi-

litatea acordării mai multor premii și pentru a realiza o jurizare pe același 

nivel de pregătire. Localitățile care au făcut parte din categoria „Laureați” 

sunt câștigătoarele din cele 2 ediții anterioare (2016 - 2017) marele premiu, 

locul I, II și III, cu excepția câștigătorilor marelui premiu și a locului I pe 

localități din ediția 2017 (Giarmata și Checea), care au participat la această 

ediție doar în calitate de invitați. Pentru ediția următoare (2019) câștigătorii 

premiului I, II, și III pe localități, din categoria „Zestrea Timișului” vor fi 

promovați în categoria „Laureați”.  

S-au acordat premii în bani după cum urmează: Marele premiu – 

4500 de lei, Categoria „Laureați”: Premiul I – 4000 de lei, Premiul II – 3500 de 

lei, Premiul III – 2500 de lei; Categoria ”Zestrea Timișului”: Premiul I – 3000 

de lei, Premiul II – 2000 de lei, Premiul III – 1500 de lei.  

 

Au participat formații și ansambluri folclorice de cântece și dansuri, 

orchestre, tarafuri, soliști vocali și instrumentiști, coruri, fanfare, recitatori 

dialectali, meșteșugari, colecționari și reprezentanți ai gastronomiei tradi-

ționale la toate secțiunile festivalului: muzică, coregrafie, gastronomie tradi-

țională, expoziții, colecții și meșteșugari și literatură dialectală.  
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Juriul a fost format din:  

1. Secțiunea coregrafie: Peri Vasile, Toma Frențescu, Nicolae Stănescu 

(categoria Zestrea Timișului) și Marius Ursu (categoria: Laureați) 

2. Secțiunea muzicală: Gelu Stan, Daniela Băcilă, Remus Vălungan  

3. Recitatori, teatru dialectal: Adela Popa, Tania Țunaș, Mafa Alina  

4. Expoziții, Colecții: Maria Hadiji, Marius Bacriu 

5. Gastronomie tradițională: Nicolaie Stănescu, Mărioara Pisat 

În urma jurizării, clasamentul festivalului Lada cu zestre ediția 2018 a fost 

următorul: 

Marele Premiu: Comuna Ghiroda – 100 Puncte 

Categoria ”Laureați”: 

Premiul I – Comuna Giroc – 88 Puncte 

Premiul II – Orașul Deta – 27 Puncte 

Premiul III – Comuna Dudeștii Noi – 19 Puncte 

Categoria ”Zestrea Timișului” 

Premiul I – Sânnicolau Mare – 31 Puncte 

Premiul II – Gătaia – 26 Puncte 

Premiul III – Buziaș – 21 Puncte 
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 S-au acordat un număr total de 275 de premii dintre care 96 premii – 

Locul I, 85 premii – Locul II, 75 premii – Locul III, 18 premii speciale și marele 

premiu.   

Au participat la festival peste 1500 de artiști și peste 1500 de 

spectatori. Au avut loc 7 spectacole în cele 7 centre zonale însemnând peste 

50 de ore de spectacol și 63 de localități participante.  

 

De asemenea, cu puțin timp în urmă, în 17 iunie, la sala Capitol a 

Filarmonicii Banatul din Timișoara a avut loc spectacolul de gală al festi-

valului, unde au fost premiate localitățile câștigătoare. Programul prezentat 

la această gală a fost atent selectat, astfel încât să ilustreze multiculturalitatea 

județului Timiș. Peste 400 de iubitori ai folclorului autentic au urmărit 

spectacolul din sală iar peste 25 000 de vizualizări s-au înregistrat on line. 

Evenimentul s-a bucurat de o promovare de excepție atât la Radio Timișoara 

cât și în cadrul emisiunilor postului regional TVR Timișoara și ai partenerilor 

media. 
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În anul 2016, în teza de doctorat purtând titlul Modalități de etalare a 

valorilor patrimoniului cultural zonal – Festivalul Lada cu zestre – în care am analizat 

pe larg desfășurarea pe parcursul a zece ani a acestui festival, semnalam  

 

„(...) considerăm vitală din perspectiva durabilității viitoare în timp a 

Festivalului Lada cu zestre (re)structurarea în două secțiuni mari a zonării și 

dispunerii categoriale a comunelor participante, în funcție de potențialul 

lor economic și cultural, în ideea în care de zece ani există două mereu (și 

alternativ) câștigătoare ale Marelui premiu al festivalului: Comuna Giroc și 

Comuna Ghiroda. Semnalăm astfel în lipsa unei bune diseminări și a unei 

publicități culturale mediatice corespunzătoare, intense și continue, posi-

bilitatea de pierdere a interesului de către celelalte comune participante, în 

contextul în care, în viitorul apropiat, nu se va efectua o departajare clară 

pe categorii distincte de comune, cu secțiunile aferente, potrivit schiței de 

strategie și reorganizare arătată aici ca direcție de optimizare”.  

 

Iată că structura festivalului abordată după doi ani, în anul 2018, ne 

demonstrează că Lada cu zestre a devenit un adevărat model de confirmare 

pentru rețeaua culturală la nivelul județului Timiș, dar și un model de bună 

practică în ceea ce privește animarea vieții culturale locale. Mai mult, Lada cu 

zestre a scos în evidență, de-a lungul celor 12 ani de existență, nu doar 

moștenirea culturală locală comună, ci și aderența la spiritul ei viu. 
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Frumos mai e Banatul, mândru, dar ce frumos e-atunci când soarele-l 

luminează la Festivalul Etniilor de la Muzeul Satului Bănăţean. Duminică, 10 

iunie, după o sâmbătă ploioasă, cerul scuturat de zdrenţele din ajun, a lăsat 

loc senin freamătului vesel de la Pădurea Verde. ,,Pe-un picior de plai, pe-o 

gură de rai”, aici, la muzeu, s-au adunat membri a zece etnii, care, ca nişte 

,,meşteri mari”, au pregătit prezentarea tradiţiilor culturale şi culinare ale 

acestora, păstrate cu sfinţenie şi arătate cu mândrie tuturor. 

A fost a optsprezecea oară de când este celebrată multiculturalitatea 

specifică Banatului prin intermediul obiceiurilor şi al tradiţiilor celor care îl 

populează: sârbi, germani, maghiari, bulgari, slovaci, rromi, evrei, ucraineni, 

cehi şi aromâni, adică: bănăţeni. 

Frumusețea costumelor populare, unele vechi de peste o sută de ani, 

cântecele şi dansurile, aduse din vremuri străvechi, au constituit un prilej de 

a scoate la lumină datinele străbune. Iar gustul preparatelor gastronomice, 

pregătite după reţetele de odinioară au bucurat papilele gustative ale celor 

prezenţi, peste 200 de artişti, uniţi de dragostea pentru muzică tradiţională şi 

dans  cu cei peste 1000 de spectatori. 

Fanfara, alt obicei din Banat, a trecut în fruntea alaiului, pe Aleea 

etniilor, unică în Europa, de la casă la casă, naşul vestindu-şi astfel venirea, 

pentru a invita goştii (oaspeţii) la sărbătoare. Şi alaiul a depăşit şi el, în 

lungime, suta de metri. 
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Hora, din faţa scenei, a trebuit frântă în trei pentru ca toţi să poată 

juca frumosul joc care uneşte oamenii cu veşnicia. Şi s-a pornit cântecul şi 

jocul. Mai iute sau mai domol, după firea grupului din care fac parte, 

provoacă entuziasm şi nostalgie, care se transformă într-o bucurie deplină a 

tuturor celor adunaţi aici pentru a petrece împreună o duminică de vis. Şi 

visul e aievea, căci copii şi bătrâni se prind laolaltă, se prind şi se desprind, 

într-o spirală a tinereţii fără bătrâneţe, o dovadă a dăinuirii tradiţionale a 

Banatului prin multiculturalitate. Premiul cel mare, e pentru fiecare, fericirea 

de a lua parte la acest spectacol simplu prin naturaleţe şi grandios prin 

prezenţă. 

Ziua e prea mică pentru tot ceea ce ar vrea să arate fiecare, şi atunci e 

aleasă esenţa. Care uneori pare prea puţin. Dar, să nu uităm că deseori s-a 

dat viaţă cu un strop de apă vie. Şi la Festivalul Etniilor, tradiţia a curs curat, 

ca acel izvor fermecat din poveştile bunicii. 
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Pe lângă ansamblurile etniilor, un recital în premieră a fost susținut 

de muzicianul Stelu Enache, care este renumit pentru promovarea muzicii 

aromâne și colaborările lui cu Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 prăjini. 
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Gazda Festivalului a fost comunitatea aromână din Dudeştii Noi, 

care l-a avut alături pe primarul comunei, un edil tânăr, iubitor de cultură şi 

tradiţie. 

 

 

Frumos mai e Banatul, mândru, dar ce frumos e-atunci când soarele-l 

luminează la Festivalul Etniilor de la Muzeul Satului Bănăţean.   



143 

 

 

 
Expoziția Națională de Fotografie, eveniment omagial închinat Anu-

lui European al Patrimoniului Cultural și centenarului România 100, găzduit 

în incinta generoasă a Centrului de Cultură și Arte Timișoara, ce devine 

astfel un real epicentru al Unirii. 

 

Elevii claselor de cine – foto – prof. Cosmin Danciu și prof. Constantin 

Huțanu precum și clasa design vestimentar – prof. Gabriela Muscan aduc 

clădirile de patrimoniu din Piața Unirii în Curtea Franciscană. 

Conceptul pe a cărui osatură se construiește simeza expoziției de 

fotografie alb-negru este gândit cu sârg și curaj angrenând deopotrivă tinerii 

participanți într-o adevărată aventură culturală ce vizează exercițiul 

fotografiei documentare, o ieșire în agora urbei de pe Bega, plonjând cu 

meticulozitate de ceasornic în spațiul Pieței Unirii ce devine timp de câteva 

zile subiectul predilect.  

Încurajați și îndrumați îndeaproape de profesorul secției de fotografie 

Constantin Huțanu, la rându-i cunoscut fotograf profesionist, participanții 

iau cu asalt în mod sistematic clădirile istorice din Piața Unirii, fațade 

încărcate de mister, cu trimiteri conexe spre arta metafizică a lui Giorgio de 

Chirico, ori interferând stilistic cu fotografia citadină consacrată la nivel 

internațional. Armata de fotografi surprinde cu abnegație acel ceva diafan ce 

emerge din fiece fotogramă, instantaneele imortalizează în compoziții 

generoase efemerul temporal ce odată încremenit încântă privitorul. 
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Lucrările suspendate în careu recompun la scară redusă ansamblul 

arhitectural din Piața Unirii, translocată în incinta curții interioare a centrului 

de cultură asemeni unui zid argentic. Spre exterior se arată privitorului 

lumea satului, peisajul ruderal, metafora ruinelor și elegia poetică a satului 

românesc, iar la interior, așa cum am amintit, se pătrunde în imaginea Pieței 

Unirii. Un concept susținut cu profesionalism de participanți care poartă 

privitorul într-o lume dublă, o lume paralelă, ce unifică magistral într-un 

melanj maiestuos satul și orașul, parafrazând simbolic dualitatea porților, 

ferestrelor, sub auspiciile subtile ale zeului Ianus. 

Desigur în introducere remarcăm intervenția muzicală ce comple-

tează de minune preludiul adiacent expoziției fotografice, invitând astfel 

spectatorii la excursul contemplativ oferit de insolitul expozițional. 

Finalul evenimentului aduce pe viu parada costumelor populare ce 

încânta la propriu, sub îndrumarea și susținerea doamnei Gabriela Muscan, 

oferind publicului veritabile tezaure vestimentare de o rară și autentică 

frumusețe, straie ce, o data purtate de tinerii optimiști care aduc simplitatea, 

grația și modestia ancestrală a sufletului românesc, reverberează în stră-

lucitoare policromii tricolore. 
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Un alt punct de inflexiune, găzduit de Centrul de Cultură și Arte 

Timișoara la distanță de o săptămână, îl constituie Expoziția Absolvenților, 

expoziție bilanț a finalului de an, protagoniste fiind secțiile coordonate de: 

pictură: prof. Lucia Kolla Stoica, sculptură: prof. Marius Bacriu, grafică: prof. 

Nora Novak.  
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Simeza astfel constituită combină elegant într-o ambianță plină de 

șarm și fast pitoresc, o gamă variată de opere artistice, aduse la un deplin 

nivel de elaborare. De la pictură la desen, aria tematică încântă privitorul, 

oferind un caleidoscop inedit; stilurile, tehnicile, tematica, echilibrul compo-

zițional își spun cuvântul la superlativ, îngemănând nonfigurativul cu 

surealul ori parafrazând curajos tematica fauve ce explodează savuros în 

curcubeie spectrale pline de prospețime. Sculptura în lemn cu intervenții 

docte atent dozate, pline de monumentalitate, ridică la cote prestante eve-

nimentul, împănat dealtfel cu un remarcabil intermezzo muzical de inspirație 

etno-jazz ce invită la reverie, prefigurând parcă întâlnirea cu sublimul, 

avându-l ca solist și compozitor pe Madălin Luca. 

Așadar luna mai aduce cu sine un suflu tineresc, plin de optimism 

sărbătoresc atât de necesar spiritului cultural efervescent al Timișoarei, ce 

salută astfel, plină de seninătate, centenarul Marii Uniri. 
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Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș celebrează anul cente-

narului prin evenimente în care cei 100 de ani sunt exprimați simbolic prin 

câteva elemente identitare tari: obiceiuri și tradiții, elemente de etnografie, 

folclor și artă. 

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș a organizat în data de 20 

februarie expoziția: „Tezaur etnografic. Costumul popular românesc din 

Banat” la sediul din str. E. Ungureanu, nr. 1 din Timișoara, dublată de lan-

sarea albumului de grafică al criticului de artă dr. Gabriel Kelemen, intitulat: 

”The Universal Sphere – Vortex.”. O asociere inedită care a celebrat 100 de 

ani de la Mariea Unire prin elemente care fac trimitere la fondul ancestral al 

culturii românești, sintetizate în simbolurile cusăturilor tradiționale, așezate 

cu migală pe costumele bănățene și grafica domnului Gabriel Kelemen în 

care dinamica fluidelor surprinde metamorfozele genezei într-un limbaj 

artistic contemporan, instituind un dialog în care tradiția se completează 

armonios cu creația contemporană. Expoziția tânărului muzeograf, Marius 

Matei, intitulată: „Tezaur etnografic. Costumul național românesc din Banat” 

surprinde în detalii etnografice frumusețea și pasiunea locului iar firele de 

aur formează figuri decorative complexe în care mâna iscusită a femeii 

desăvârșește croiala specifică portului bănățean. Expoziția a avut și un 

catalog bilingv cu un tiraj de 100 de exemplare, color, format A5 și 44 de 

pagini, apărut la Editura Eurostampa din Timișoara.  
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Lucrarea domnului Gabriel Kelemen ”The universal sphere – vortex. 

Sound visualization in liquids and the nature of forms” invită la o călătorie 

printre simboluri și metafore în care creația este surprinsă în forme grafice 

uluitoare. Ape primordiale scaldă figuri 

geometrice în care viața germinează iar 

ipostaze ale întunericului dinaintea cre-

ației generează forme care surprind dina-

mica fluidelor într-un album ilustrat, 220 

de planșe color desenate și 50 de foto-

grafii, editat în condiții grafice de excepție 

de către Editura Data Group.  

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș a sărbătorit într-un mod 

inedit centenarul prin lansarea în spațiul virtual a unui film etnografic, 

intitulat: ”Colecții și colecționari. Din zestrea județului Timiș” în care elementele 

etnografice fac trimitere la identitatea culturală locală. Pasiunea unui colec-

ționar din satul Berini salvează memoria etnografică prin alcătuirea unei 

colecții de peste 100 de piese. Costume 

populare cu o vechime de peste 100 de 

ani conturează istoria Banatului de 

Câmpie în broderii de aur și mătase și 

culori prin care se zărește mândria de 

a aparține acestui spațiu.  

Filmul are o durată de 9 minute 

și este structurat în două parți: prima 

parte reprezintă o selecție din momen-

tele semnificative ale interviului reali-

zat în 2017 în satul Berini, comuna Sa-

coșu Turcesc, acasă la doamna Florica J., 

care a adunat de-a lungul timpului o 

colecție impresionantă de costume și 

elemente de etnografie și a doua parte 

care cuprinde o selecție a pieselor mai 

reprezentative din cadrul colecției. 
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Dna. Florica a parcurs un drum dificil de la atașarea față de moștenirea 

familiei la recuperarea memoriei colective prin recondiționarea costumelor 

populare, găsite în lada de zestre a familiei și a consemnat detalii pe care nu 

le veți găsi în nici o carte de etnografie cum ar fi ”tehnica boronciocului”. 

Filmul este disponibil pe pagina web www.ccajt.ro și canalul youtube 

https://www.youtube.com/c/CCAJT.  

În perioada 23 – 24 aprilie 2018 Centrul de Cultură și Artă al Jude-

țului Timiș a celebrat România 100 alături de tineri talentați din toate zonele 

folclorice ale țării la Festivalul – Concurs ”Topul Primăverii”, ediția a XVIII-a.  

Festivalul are ca și scop promovarea tinerilor interpreți de muzică 

populară cu vârste cuprinse între 15 – 25 de ani. Festivalul este structurat în 2 

părți: în 23 aprilie 2018 la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului 

Timiș a avut loc preselecția participanților iar în 24 aprilie la sala Capitol a 

Filarmonicii ”Banatul” din Timișoara, a avut loc competiția celor mai buni 

reprezentanți ai folclorului muzical sub forma unui spectacol. Acompa-

niamentul a fost asigurat de către orchestra Ansamblului Profesionist Banatul, 

dirijor: Sebastian Roșca, prezentarea evenimentului: Felicia Stoian.  

Tineri pasionați de folclor din județele: Timiș, Alba, Hunedoara, Cluj, 

Mehedinți, Sălaj, Harghita, Mureș și Olt au interpretat cântece vechi, repre-

zentând toate zonele etnofolclorice ale țării. Clasamentul festivalului – 

concurs este următorul: Premiul I – David Elena Geanina, jud. Olt; Premiul II 

– Măriuca Tania Luiza, jud. Mehedinți; Premiul III – Zselnyan Lavinia, jud. 

Hunedoara; Premiul Special al Centrului de Cultură și Artă al Județului 

Timiș – Anuțoiu Ana Teodora, jud. Hunedoara; Premiul Special al Școlii de 

Arte din Timișoara – Chiriac Adrian, jud. Timiș; Premiul Special al Ansam-

blului Profesionist Banatul – Șapcă Remi, jud. Olt și Premiul Special pentru 

popularitate – Stanciu Denisa Teodora, jud. Timiș.  

Nume importante ale folclorului muzical românesc: Andreea Voica, 

Constantin Enceanu și Adrian Stanca au oferit un spectacol în care sufletul 

românesc a vibrat la doine, jocuri, brâuri și ardelene. A participat și Iulia Mihai, 

laureata ediției anterioare a festivalului. și Formația de dansuri ”Juniorii 

Banatului”, coregrafia: Brândușa și Nicolae Stănescu și Formația de Tineret 

Ansamblul Banatul, coregrafia: Floare și Grigore Munteanu. Tineri frumoși și 

talentați au dus mai departe moștenirea culturală prin coregrafii elaborate.   

http://www.ccajt.ro/
https://www.youtube.com/c/CCAJT
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Formația de dansuri populare „Juniorii Banatului” 
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Jocuri din Banat 

 

Recital Andreea Voica 
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Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, alături de Ansamblul 

Profesionist Banatul a sărbătorit România 100 printr-un spectacol în premieră 

în data de 14 iulie 2018 la sala Capitol a Filarmonicii ”Banatul” din Timișoara.  

Orchestra, coordonată de dirijorul Sebastian Roșca a interpretat cântece din 

toate zonele etnofolclorice ale României, sărbătorind astfel centenarul prin 

intermediul folclorului muzical, reprezentat de cântece celebre cum ar fi: 

Barbu Lăutaru, hora spicatto, sârba de concert și jocuri de doi. Orchestra 

Ansamblului Profesionist Banatul a acompaniat tinerii interpreți: Roxana 

Berinde (zona Bihorului), Bogdan Cioranu (Sibiu), Narcisa Băleanu (Mehe-

dinți) și Ioan Alexandrescu (Banat) care au adus pe scena sălii Capitol 

entuziasm, bucurie dar și multă pasiune. Voci care aduc folclorul muzical 

aproape de sufletul românilor: Mihaela Petrovici, Stana Stepanescu și Laura 

Lavric au primit aplauze la scena deschisă din partea publicului timișorean.  

Corpul de balet al Ansamblului Profesionist Banatul, coordonat de 

maeștrii coregrafi: Brândușa și Nicolae Stănescu a celebrat România 100 prin 

intermediul dansurilor tradiționale în care regăsim repere ale identității 

culturale românești sintetizate în mișcările dansatorilor. Zona Banatului a 

fost reprezentată printr-un tablou coregrafic intitulat: ”salbele” care a făcut o 

trecere din zona Banatului de Câmpie, reprezentat de ”sorocul” din Seceani 

în zona Banatului de Munte cu ”jocul salbelor” de la Ciuchici, ”ardeleana” lui 

Ioane din Cornereva și brâuri de pe Valea Bistrei: ”brâul Mărganilor”, 

”paica” și ”jocuri de doi”. Maeștri coregrafi Nicolae și Brândușa Stănescu au 

adus pe scena sălii Capitol o suită de 12 jocuri oltenești cum ar fi: ”alunelul”, 

”rustemul”, ”mereuțu fetelor” și ”galaonul”, o suită de dansuri din Făgăraș și 

o suită de dansuri din zona Bihorului, reprezentată coregrafic prin jocurile 

”pe picior”, ”polcă” și ”mănunțelul”, celebrând astfel cei 100 de ani de 

unitate culturală românească prin jocuri în care spiritul românesc se simte 

descătușat, și își povestea prin mișcările dansatorilor și cântece vechi care 

însoțesc istoria.   
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Aniversarea maestrului Nicolae Stănescu - 55 de activitate profesională 

 

 

Tablou Coregrafic „Salbele” 
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Tablou Coregrafic Jocuri oltenești 

 

 
Jocuri din zona etnografică a Bihorului 
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Suită de dansuri din zona etnografică a Sibiului 

 

 

Recital Laura Lavric 


