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Cuvânt înainte 
 
 
 

Prezentul volum, se doreşte 
a fi prima carte dintr-o serie, care îşi 
propune să valorifice ştiinţific 
tezaurului etnografic şi folcloric 
din euroregiunea Dunăre-Criş-
Mureş-Tisa, din care face parte şi 
judeţul Arad.  

Seria este deschisă cu 
lucrările simpozionului internaţional 
de etnologie „Cultura tradiţională 
euroregională actuală. Patrimoniul 
material / imaterial – modalităţi de 
conservare şi promovare,” ţinut la 
Arad în 20-21 iunie 2013.  
 În condiţiile în care toate ţările Uniunii Europene sunt în 
plin proces de inventariere a propriului tezaur naţional, în 
vederea salvgardării lui şi înscrierii în patrimoniul umanităţii, 
simpozionul internaţional organizat de Consiliul Judeţean Arad 
şi de Centrul Cultural Judeţean Arad, a constituit în 2013, o 
întâlnire de lucru, în care s-au reunit 21 specialişti (etnografi, 
etnologi, antropologi), majoritatea doctori în domeniu, care 
activează în universităţi, muzee şi instituţii de conservare şi 
promovare a culturii tradiţionale din Ungaria, Serbia şi 
România. 

Iniţiativa Consiliul Judeţean Arad de a organiza şi finanţa 
simpozionul internaţional de etnologie şi volumul cu lucrările 
susţinute de participanţi a venit în continuarea manifestărilor de 
promovare a tradiţiilor populare iniţiate în anii precedenţi. 
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Faptul că Aradul şi judeţul reprezintă un teritoriu 
multietnic, multiconfesional şi multicultural, în care 7 etnii 
trăiesc împreună de cel puţin 300 de ani, fiecare conservându-şi 
tradiţiile, reprezintă pentru judeţ un spor cultural, tezaurul local 
însumând, alături de cultura tradiţională românească, şi culturile 
celorlalte etnii (germani, maghiari, slovaci, cehi, sârbi, bulgari, 
evrei şi rromi). 

 Această multiculturalitate a judeţului a legitimat 
Centrul Cultural Judeţean Arad, ca instituţie abilitată să 
conserve şi să promoveze cultura tradiţională, să se instituie 
într-un forum, în care s-a discutat legislaţia privind patrimoniul 
cultural naţional din cele trei ţări şi modalităţile de aplicare din 
fiecare ţară. 

 Cele 17 lucrările publicate vizează atât patrimoniul 
material, cu posibilităţile de punere în valoare a tezaurului 
cultural prin muzeele săteşti, comunale, şcolare sau case-
muzeu, cât şi patrimoniul imaterial, care, în toate aceste trei ţări, 
este în curs de înscriere în registrele naţionale şi de înaintare de 
propuneri pentru patrimoniul UNESCO. 

 Articolele contribuie, prin conţinut, şi la cunoaşterea 
diferitelor fapte de cultură încă vii în România şi în ţările 
vecine, permiţând comparaţii, găsirea de similitudini şi de 
diferenţe, de poziţionare în unul sau altul din arealele culturale 
(Balcani, Europa de Sud-Est sau Europa Centrală).  

Sperăm că această carte va reprezenta un instrument de 
lucru pentru toţi cei interesaţi de patrimoniul material şi 
imaterial în general şi de tezaurului etnografic şi folcloric 
euroregional în special. 
 

Ana Maria Dragoş 
 

DIRECTOR, 
Centrul Cultural Judeţean Arad 
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Patrimonializare şi salvgardare: 
definiţii şi concepte 

 
Narcisa Ştiucă 

Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti 
 
 

The author makes an analysis of current European policies, 
for inventorying and safeguarding the cultural heritage of its member 
states. If the initial term of “cultural heritage” primarily targets the 
material heritage, European theorists who have dealt with the 
problem, have shown that the field should be expanded for that it 
does not cover the entire repertoire of symbolic values that generate 
the collective identity (local, regional, national or social). Thus the 
concept of cultural heritage has been supplemented by a second 
component that of intangible heritage, which is defined by all the 
facts of living culture, orally transmitted. 

Referring to the arrangements for safeguarding the intangible 
heritage, prerequisite after inventorying, the author analyzes the 
content and summarizes the criticisms of the Convention for the 
Safeguarding of Intangible Heritage of Humanity, adopted on 
October 17, 2003, signed by Romania too, who managed to register 
so far Calusul, Doina and Horezu ceramics. 

Based on relevant observations on the danger of 
mismanagement by those responsible for intangible heritage, the 
author discusses the role of signatory states to understand and 
preserve intangible heritage as something alive but in a permanent 
change. 

  
În epoca actuală nevoia de afirmare a identităţii este tot 

mai pregnantă şi se traduce adesea prin punerea în valoare a 
moştenirii culturale. La aceasta concură nu numai iniţiativele 
actorilor locali şi regionali – prin politici culturale dedicate – ci 
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şi amplele demersuri ale organismelor internaţionale, în mod 
special, ale UNESCO.  

Ne propunem ca în lucrarea de faţă să analizăm 
fenomenul patrimonializării şi politicile de salvgardare aşa cum 
se conturează ele pe plan european şi mondial. 

În studiul Processus de patrimonialisation et 
construction des territoires1, prof. francez Guy Di Méo face o 
atentă analiză a tendinţelor şi direcţiilor prezentate de 
patrimonializarea europeană.  

Pornind de la definiţia acesteia – „Il désigne alors des 
«biens de famille», l’ensemble des biens privés appartenant au 
pater familias.” – el arată că noţiunea de transmitere 
intergeneraţională constituie azi fundamentul concepţiilor şi 
politicilor de dezvoltare durabilă. Din această perspectivă, se 
poate spune că patrimonializarea garantează transmiterea către 
generaţiile viitoare a resurselor şi bunurilor comune fiind 
vorba, desigur, atât de cele sociale, cât şi de cele care 
caracterizează întreg mediul. Prin formarea acestei concepţii nu 
doar grupul familial, ci şi cel comunitar devine beneficiar al 
patrimoniului.  

O altă latură a fenomenului actual vizează natura a ceea 
ce se transmite: este vorba nu numai despre bunuri materiale, ci 
şi despre valori pur ideatice (idei, credinţe, practici, concepţii, 
cunoştinţe, tehnologii şi metode de lucru). Prin urmare, se 
porneşte de la valoarea materială şi juridică a moştenirii şi se 
ajunge la o valoare simbolică şi afectivă înrădăcinată în 
atemporalitate şi durabilitate. De aceea patrimoniul este înţeles 
astăzi ca un sistem simbolic de valori generator de identitate 
colectivă şi se raportează la niveluri distincte (local, regional, 
naţional). În felul acesta, aşa cum arată autorul citat, se 
conturează un „patrimoine étendu qui fonctionne à diverses 
                                                
1 http://www.ades.cnrs.fr/IMG/pdf/GDM_PP_et_CT_Poitiers.pdf  
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échelles (locale, régionale, nationale…) comme un système 
symbolique générateur d’identité collective”.  

Dacă în Evul mediu patrimoniul se înscria într-o sferă 
familială şi doar cel care interesa viaţa religioasă angrena grupuri 
mai largi de oameni, de la sfârşitul sec. XVIII s-a manifestat un 
tot mai accentuat interes pentru patrimoniul colectiv.  

O a doua tendinţă a fost deplasarea accentului de interes 
de pe valorile sacre, religioase, de pe cele cu valoare 
emblematică majoră pe cele cu semnificaţie cotidiană, banală. 
Această viziune postmodernistă a decurs din necesitatea de a 
salva şi transmite cât mai multe mărturii privitoare la trecutul 
comun al colectivităţilor. Criteriul de includere în acest proces 
nu mai este necesarmente unul estetic, ci unul de reprezentare 
socială şi identitară.  

Cea de-a treia mutaţie se referă la integrarea în acest 
proces a valorilor ideatice, simbolice, nu doar a bunurilor 
culturale materiale. Concret, obiectul esenţialmente material al 
patrimonializării cedează locul lui privilegiat de până acum 
manifestărilor complexe, evenimentelor sociale şi tradiţiilor 
reluate sau revitalizate, chiar folclorizării acestora, promovării 
unor „produse culturale” de factură diferită, percepute de 
comunităţi ca fiind emblematice (de la piese repertoriale la 
preparate alimentare). Această tendinţă actuală poate fi pusă pe 
seama postmodernismului dar ceea ce ni se pare important de 
subliniat este faptul că această tendinţă contribuie nu de puţine 
ori la desprinderea de contextul cultural general a faptelor de 
cultură, la ierarhizarea artificială a valorilor tradiţionale, iar 
atunci când se instituie marketizarea sau folclorizarea 
intenţionată şi excesivă, la o reificare neinspirată sau la o 
încremenire a acestora.  

Cea de-a patra schimbare evidenţiază o extensie 
spaţială de la obiecte, monumente, construcţii, ansambluri la 
arii şi teritorii ample (situri, aşezări, parcuri, trasee). Această 
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„patrimonializare a teritoriilor” interesează spaţii tot mai largi, 
de la ansambluri arhitectonice la cartiere, de la mici aşezări 
rurale la peisaje şi regiuni transformate în situri şi parcuri 
protejate.  

Cea de-a cincea tendinţă, identificată de G. Di Méo, 
vizează angrenarea naturii în demersul patrimonializării 
contextualizând obiectele în mediul în care au fost create şi 
utilizate şi sugerând astfel cu mult mai evident relaţiile 
grupurilor umane cu acesta şi modul în care au operat 
determinările reciproce. Astfel sunt generate simboluri-cheie al 
cărui efect teritorial este acela de a întări în timp dimensiunea 
identitară. În acest sens, autorul identifică două direcţii 
interdependente de punere în valoare a patrimoniului în raport 
cu spiritul identitar: „Les objets et les lieux patrimoniaux 
(patrimonialisés) contribuent à forger des territoires en 
fournissant quelques symboles clés (d’autant plus efficaces, en 
termes d’identification, qu’ils s’inscrivent dans des réseaux 
activés) aux schèmes structuraux qui les sous-tendent et les 
charpentent. Inversement, les territoires, les représentations 
culturelles qu’ils engendrent, jouent un rôle très puissant dans 
toute qualification patrimoniale des objets comme des lieux qui 
les parsèment et les caractérisent. L’effet territorial leur confère 
une forte dimension identitaire, enracinée dans la durée et le 
tissu de ses péripéties, elles-mêmes constituées en récits 
particulièrement signifiants.” 

Conchizând, putem enumera câteva raţiuni ale 
proliferării patrimoniale azi: criza sistemelor sociale şi 
economice (care a generat o contestare puternică a 
postmodernităţii ca sistem de valori şi gândire şi o încercare de 
repunere în drepturi a tradiţiilor economice, sociale şi 
mentalitare), criza globală a modernităţii (care a contribuit la 
proliferarea patrimonială exercitând un efect de construcţie de 
noi teritorii). Din ce în ce mai evident, patrimoniul capătă, pe 
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lângă valenţele sociale caracteristice, şi altele de ordin 
ideologic şi politic contribuind la construirea unor noi teritorii 
(e.g. statele desprinse din fosta Iugoslavie) şi la afirmarea unor 
grupuri dominante. Totodată, patrimonializarea teritorială se 
afirmă ca un răspuns sau mai degrabă ca o reacţie la fenomenul 
globalizării fie că este el concretizat în uniformizarea indusă de 
societatea postindustrială şi consumeristă fie în constituirea 
uniunilor statale.  
 Guy Di Méo identifică şi analizează un set de mutaţii 
sociale cu efect „patrimogen”:  

 
1. Criza anilor ‘60, care a determinat alte raporturi cu 

istoria (ramurile economice căzute în declin au 
determinat dispariţia unor meserii, a unor valori şi 
chiar a unor stiluri de viaţă a căror nostalgie au 
resimţit-o tinerii). Aceasta a stat la baza unei crize 
identitare tot mai mult acutizate şi adâncite. 

2. Atitudinea de frondă împotriva oricărei tendinţe de 
hegemonie şi centralizare a puterii pe care au avut-o 
tinerii (care urmau să preia poziţia clasei de mijloc). 
Ca alternativă, aceştia au îmbrăţişat o ideologie care 
făcea din trecut un fel de paradis pierdut în care îşi 
regăseau rădăcinile şi identitatea estompate. 

3. Mondializarea a accentuat şi mai mult criza identitară 
iar ca reacţie s-a produs multiplicarea, diversificarea, 
fragmentarea patrimoniului. Acesta a fost perceput şi 
conceput ca un refugiu identitar şi ca o alternativă la 
uniformizare.  

4. Prin urmare, frenezia patrimonializării rezultă şi din 
criza culturală determinată de globalizare dar şi de 
industrializarea şi massificarea culturii. În contrast cu 
mass-media şi industriile culturale, patrimoniul 
„instaurează o mistică a unicităţii şi autenticităţii”. 
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 Salvgardarea, concept care defineşte acţiuni de 
amploare în domenii diverse, a fost nucleul unui program vast 
propus de UNESCO în 1989 şi implementat de statele-părţi 
semnatare ale Convenţiei din 2003. Conform acesteia, demersul 
presupune „măsuri vizând asigurarea viabilităţii patrimoniului 
cultural imaterial, cuprinzând identificarea, documentarea, 
cercetarea, prezervarea, protecţia, promovarea, punerea în 
valoare, transmiterea, în special prin intermediul educaţiei 
formale şi nonformale, precum şi revitalizarea diferitelor 
aspecte ale acestui patrimoniu”2. 

Prin urmare, documentele UNESCO decupează şi 
privilegiază un important segment al patrimoniului cultural al 
umanităţii – patrimoniul cultural imaterial – definit ca sumă a 
„practicilor, reprezentărilor, expresiilor, cunoştinţelor, abilităţilor 
– împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele şi spaţiile 
culturale asociate acestora –, pe care comunităţile, grupurile şi, 
în unele cazuri, indivizii le recunosc ca parte integrantă a 
patrimoniului lor cultural. Acest patrimoniu cultural imaterial, 
transmis din generaţie în generaţie, este recreat în permanenţă 
de comunităţi şi grupuri, în funcţie de mediul lor, de 
interacţiunea cu natura şi istoria lor, conferindu-le un sentiment 
de identitate şi continuitate şi contribuind astfel la promovarea 
respectului faţă de diversitatea culturală şi creativitatea 
umană.”3 Ca sinonime ale sintagmei utilizate menţionăm 
atributele „oral” şi „intangibil” care tind să confere nuanţe şi 
disocieri în definirea lui. Este vorba de punctarea caracterului 
evanescent al creaţiilor transmise prin limbaje verbale şi 
nonverbale (muzical, kinetic, plastic), despre imposibilitatea de 
a le imortaliza ca forme definitive şi perene (să nu uităm că tot 
ceea ce numim „creaţie populară orală” trăieşte printr-o 
                                                
2 cf. şi art. 3 din Legea 410/29 XII 2005 
3 cf. şi art. 2 din Legea 410/29 XII 2005 
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infinitate de variante, fiecare având valoare de sine stătătoare) şi 
de sugerarea caracterului colectiv al actului de creaţie.  
 Interesul organismelor internaţionale se orientează către 
ceea ce este viu, dăinuieşte din timpuri nedefinite, dar, prin 
procesul transmiterii intergeneraţionale, este mereu recreat, 
adaptat, evoluând în funcţie de modul în care fiecare generaţie – 
prin exponenţii ei – răspunde la stimulii mediului înconjurător. 
În acest sens, Convenţia particularizează 5 domenii principale 
de manifestare: tradiţii şi expresii orale (incluzând limba ca 
vector al patrimoniului cultural imaterial); artele spectacolului, 
practici sociale, rituri, evenimente festive; cunoştinţe şi practici 
despre natură şi Univers; cunoştinţe şi abilităţi pentru 
producerea artefactelor. Anticipând, menţionăm faptul că aceste 
domenii se regăsesc în clasificările care operează în alcătuirea 
listelor valorilor culturale pe care sunt incluse elemente aflate în 
pericol de dispariţie şi cele care pot fi impuse ca valori 
reprezentative pentru una sau mai multe culturi4.  
 Într-o exprimare mai sugestivă „Intangible cultural 
heritage is important as it gives us a sense of identity and 
belonging, linking our past, through the present, with our 
future.”5 
 Valoarea de marcă identitară a patrimoniului cultural 
imaterial este o altă coordonată pe care se aşterne strategia 
UNESCO: Concret, acest segment al zestrei culturale este 
perceput şi definit ca fiind generator de sentimente şi atitudini 
prin care grupurile şi indivizii îşi afirmă apartenenţa la o 
cultură. Două direcţii strategice substanţial noi generează linii 
de aplicare a documentului pe care îl avem în discuţie: 
consultarea comunităţilor purtătoare de valori patrimoniale şi 
creşterea vizibilităţii acestora din urmă.  
                                                
4 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00558   
5 http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf 
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 Întregul demers de salvgardare presupune nu doar 
consultarea comunităţilor, ci chiar evaluarea şi formularea 
direcţiilor de acţiune în funcţie de valoarea actuală de 
reprezentare a elementelor – identificarea lor, argumentarea 
unei poziţii privilegiate în ansamblul patrimoniului cultural 
imaterial şi propunerea unor obiective şi măsuri eficiente de 
prezervare. Corelate cu acestea se doreşte a fi formulate 
programele naţionale de punere în valoare şi de asigurare a 
transmiterii tradiţiilor care sunt propuse pentru includerea pe 
cele două liste UNESCO. În acest sens este demn de menţionat 
faptul că, după anul 2005, până când au fost declarate 
capodoperele patrimoniului cultural al umanităţii, formularele 
de aplicaţie nu au conţinut capitole şi rubrici care să solicite în 
mod explicit aportul comunităţilor purtătoare, ci începând cu 
2007, anul în care România a depus dosarul pentru includerea 
pe Lista valorilor reprezentative a Doinei6.  
 Formularele actuale, publicate pe site-ul www.unesco.org 
condiţionează depunerea propunerilor de acordul explicit al 
comunităţilor şi de alcătuirea unui program regional şi naţional 
stabilit de comun acord cu instituţiile şi organismele abilitate.7 
Mai mult decât atât, la întrunirile din ultimii doi ani s-a conturat 
necesitatea iniţierii unor parteneriate multinaţionale care să 
pună în valoare patrimoniul comun mai multor state din areale 
culturale vaste8. Această cerinţă tinde să evidenţieze funcţia de 
armonizare, de promovare a respectului pentru ceilalţi şi a 
dialogului intercultural la care se referă Convenţia.  
                                                
6http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/34eur_uk.htm; 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00192 
7http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=372 
8(cf. dieta mediteraneană: 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00394; 
Novruz 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00282) 
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 Ca principiu derivat din cel referitor la antrenarea 
comunităţilor se cere comentat un altul care asigură respectarea 
necondiţionată a practicilor tradiţionale care guvernează accesul 
la anumite aspecte ale patrimoniului, cum ar fi cele legate de 
valenţele sacre sau de manifestările secrete. Unul dintre 
riscurile aplicării strategiei de salvgardare este acela al 
încremenirii patrimoniului intangibil prin procesul de 
“folclorizare” sau prin provocarea unei “autenticităţi” forţate, 
prin nesocotirea legilor nescrise care guvernează accesul la 
informaţiile care nu pot face obiectul unei circulaţii dincolo de 
limitele comunitare. Mai mult, aşa cum arată criticii Convenției, 
se poate ajunge la substituirea valorii reale cu una “de piaţă” 
printr-o exploatare comercială inadecvată, chiar dacă şi acestui 
segment al patrimoniului cultural i se recunoaşte o valoare 
economică (dar aceasta priveşte dezvoltarea durabilă, 
angrenarea lui în industriile culturale şi în turism. Prin creşterea 
vizibilităţii datorită înscrierii listele UNESCO se asigură atât 
recunoaşterea cât şi aprecierea grupurilor minoritare, creşterea 
respectului de sine şi consolidarea comunităţilor şi grupurilor 
care poartă valori patrimoniale. Trebuie însă să se manifeste o 
grijă deosebită pentru ca acestea să nu aibă un efect invers 
asupra patrimoniului imaterial. De exemplu, turismul poate 
prejudicia buna păstrare şi transmitere din dorinţa de a fi pe 
placul vizitatorilor.  
 Există, desigur, voci care susţin că programul iniţiat de 
UNESCO nu este decât o imixtiune în viaţa comunităţilor de tip 
tradiţional, în generarea faptelor de cultură populară, care ar 
aduce prejudicii semnificative naturii şi funcţionalităţii lor. Până 
la un punct aceste comentarii sunt juste dar, evaluând starea de 
fapt actuală „costurile” ar fi infinit mai mari mai ales în plan 
social (erodarea coeziunii sociale şi scăderea înţelegerii 
mutuale), dar şi cultural (deposedarea comunităţilor de mărcile 
identitare ar putea conduce la marginalizare şi neînţelegere şi ar 
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putea cauza conflicte dificil de gestionat).  
 De aceea rolul statelor semnatare este unul covârşitor de 
important: ele trebuie să asiste salvgardarea prin alcătuirea şi 
actualizarea inventarelor care trebuie să includă toate 
elementele patrimoniului imaterial de pe teritoriul lor (atât cele 
aflate în pericol de dispariţie, cât şi cele vii) şi să crească astfel 
interesul şi preocuparea pentru ele, pentru crearea şi înnoirea lor 
şi, ceea ce este mai important, să pună într-o lumină nouă ideea 
de patrimoniu viu, în schimbare şi transformare permanentă. 
Totodată, ele trebuie să adopte măsuri legale, tehnice, 
administrative şi financiare care să asigure accesul la 
patrimoniul intangibil – respectând legile nescrise care îl 
guvernează – şi să ia măsuri în privinţa înfiinţării sau 
consolidării instituţiilor de documentare. Acestora din urmă le 
revine sarcina de a înregistra cu onestitate starea elementelor 
patrimoniale – aflate în pericol sau în accelerată transformare –, 
de a monitoriza permanent dinamica lor, pentru a detecta la 
timp trăsăturile de deteriorare, desemantizare şi refuncţio-
nalizare şi a concepe imediat seturi de măsuri adecvate 
salvgardării.  
 Este cazul să amintim şi cele şapte critici aduse 
Convenţiei UNESCO din 2003: viziunea europocentristă, 
limitativă; riscul „muzeificării” şi al „încremenirii” tradiţiilor 
prin accentuarea interesului pentru păstrarea autenticităţii 
(adesea confundată cu formele arhaice de manifestare); 
contradicţia dintre creşterea vizibilităţii şi necesitatea păstrării 
caracterului sacru sau ezoteric al unor manifestări (este aici şi 
cazul Căluşului românesc, dar şi al colindatului de ceată şi 
pelerinajelor!); alunecarea pe panta „folclorizării” odată cu 
îndeplinirea dezideratului „democratizării accesului la cultura 
Celuilalt”; dilema „respectului mutual” în contextul afirmării 
unor creaţii care evocă evenimente istorice, practici războinice 
sau evidenţiază ierarhii de gen şi acte rituale aparţinând 
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scenariilor iniţiatice; divergenţele de viziune şi evaluare pe care 
le pune confruntarea perspectivei comunitare cu cea a 
specialiştilor în vederea formulării „caracterelor definitorii” şi, 
în fine, spinoasa sarcină a actorilor instituţionali de a asigura 
perpetuarea şi sustenabilitatea patrimoniului imaterial în 
condiţiile în care, cel puţin la nivel declarativ, este recunoscută 
dinamica acestuia şi continua reaşezare a ierarhiilor valorice.  
 Desigur ca practica instituţională şi colaborarea 
judicioasă între actorii implicaţi – instituţii patrimoniale şi 
educaţionale, ONG-uri, comunităţi purtătoare, mass-media – 
vor netezi în bună măsură aceste asperităţi şi vor genera soluţii 
de aplicare adecvate risipind cele mai multe dileme şi 
contradicţii. Până atunci însă, beneficiind de experienţa şi de 
bazele teoretice pe care le putem accesa, nu ne rămâne decât să 
contribuim efectiv la un dialog eficient cu grupurile, indivizii şi 
comunităţile purtătoare ale valorilor patrimoniului imaterial 
pentru a le trezi interesul şi mândria de a le deţine, iar ca un pas 
succesiv, să contribuim la inventarierea acestora respectând 
normele deontologice dar şi natura specifică faptelor de cultură 
tradiţională.  
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Apstrakt 
U članku se izlažu aktuelne definicije nematerijalne baštine, 

kao i preporuke XX Generalne konferencije i XXI Generalne 
skupštine ICOM-a o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa. 
Ukazuje se na neophodnost interdisciplinarnog pristupa u istraživanju 
tradicionalne duhovne kulture. Daju se primeri (tradicionalne igre, 
običajni rituali, tradicionalni zanati itd.) koji ukazuju na 
kompleksnost nematerijalne kulturne baštine. Pokazuju se načini 
prezentovanja i oučavanja nematerijalne kulturne baštine preko 
muzeološkog pristupa i TV/filmskog medija. Na kraju se daje 
privremeni spisak elemenata nematerijalnog nasleđa Republike Srbije 
za upis u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa. 

Ključne reči: nematerijalno nasleđe (baština) ICOM, Srbija, 
Nacionalni registar 

Abstract 
The paper gives an overview of current definitions of non-

material cultural heritage, and the recommendations from the 
resolutions of the ICOM 20th General Conference and 21st General 
Assembly referring to protection of intangible cultural heritage. The 
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authors stress the necessity of interdisciplinary approach in 
investigating the traditional spiritual culture. The examples are given 
that illustrate the complexity of non-material cultural heritage 
(traditional dances, customs and rituals, traditional crafts, etc.). The 
roles of museums and television/film media are discussed in 
protecting the intangible cultural heritage as well as in raising the 
awareness of its unique importance. The paper ends with a temporary 
listing of elements of the Republic of Serbia's intangible heritage to 
be included in the National Register of Non-material Cultural 
Heritage.  

Key words: Intangible cultural heritage, ICOM, Serbia, National 
Register 
 

Introducere 
Conferinţa Generală a Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 

Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), din octombrie 2003 a identificat 
protecţia patrimoniului cultural imaterial, ca fiind una dintre 
problemele cheie ale comunităţii globale. Apoi, s-a adoptat 
Convenţia privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 
(Convention pour la salvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, UNESCO). Chiar anul următor, la Seul, a avut loc a 
20-a Conferinţa Generală şi a 21-a Adunarea Generală a ICOM 
cu tema Muzee tematice şi patrimoniul cultural imaterial. Unele 
state au acordat atenţie abordării problemei patrimoniului 
cultural imaterial chiar înainte de conferinţele amintite, altele 
după aceea. Asociaţia Muzeelor din Serbia, în anul 2004, cu 
ocazia zilei de 18 Mai – Ziua Internaţională a Muzeelor, a 
organizat o conferinţă privind protejarea patrimoniului cultural 
imaterial. În 2012, Ministerul Culturii al Republicii Serbia a 
inclus 27 de elemente ale patrimoniului cultural imaterial pe 
lista de înscriere în Registrul naţional al patrimoniului cultural 
imaterial. Hramul casei a fost propus pentru includerea pe lista 
UNESCO. Împreună cu alte ţări (Turcia, plus Serbia, România, 
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Moldova, Macedonia şi Croaţia), Serbia a propus şi sărbătoarea 
Sf. Gheorghe. În Republica Srpska din Bosnia-Herţegovina, 
deocamdată s-au identificat şapte elemente de înscriere în 
patrimoniului cultural imaterial din Bosnia şi Herţegovina, iar 
un element (broderia Zmijanjski) este propusă pentru înscriere 
pe lista mondială. 

 
Terminologia 
La o conferinţă a Asociaţiei Muzeelor din Serbia din 

anul 2004 s-a ridicat problema precizării terminologice ale 
acestui vast domeniu tehnic şi ştiinţific. În limba engleză 
cuvântul intangible este adjectiv, vezi the intangible heritage of 
humanity, expresia fiind tradusă de obicei ca patrimoniu 
imaterial al umanităţii. Consiliul pentru Standardizarea limbii 
sârbe a fost de părere că adjectivul "imaterial" e discutabil, şi a 
sugerat că este de preferat la adjectivul intangible sensul de 
neatins, ca întreaga sintagmă să se traducă prin patrimoniu 
intangibil. Cu toate că în limba engleză există termenul non - 
material, acesta nu este folosit în expresie cu heritage sau 
cultural heritage. Pe de altă parte, în limba franceză e folosit 
termenul immatériel, aşa cum este cazul în cadrul Convenţiei 
UNESCO. În limba sârbă a predominat expresia nematerijalno 
nasleđe (moştenire imaterială) respectiv nematerijalno kulturno 
nasleđe (moştenire culturală imaterială). Cuvântul moştenire de 
multe ori are alternative în termenul baština, termen ce provine 
din istoria sârbă medievală, perioadă în care desemna o 
proprietate care se putea moşteni. Semantic derivă din 
substantivul grădină, având sensul de „care era atent îngrijită şi 
cultivată”. În limba sârbă, termenul baština lung este mai 
frumos şi are o semnificaţie mai profundă şi mai vastă decât 
termenul nasleđe (moştenire). Cu toate acestea, Ministerul 
Culturii a adoptat acest al doilea termen şi a înfiinţat un 
Comitetul Naţional pentru Patrimoniu Imaterial. De asemenea, 
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Muzeul Etnografic din Belgrad a înfiinţat Centrul pentru 
patrimoniului cultural imaterial din Serbia, iar în Republica 
Srpska în cadrul Muzeului Republicii Srpska s-a format 
Departamentul pentru conservarea moştenirii culturale a 
Republicii Srpska, care înaintează propunerile sale Ministerului 
Culturii din Republika Srpska, iar acesta, Comisiei pentru 
colaborare cu UNESCO a Bosniei şi Herţegovinei. 

 
Definiţia patrimoniului cultural imaterial  
Chiar înainte de adoptarea Convenţiei privind protecţia 

patrimoniului cultural imaterial (2003), în anul 2001, UNESCO 
a adoptat o definiţie provizorie a patrimoniului cultural 
imaterial din care Giovanni Pinna (2003) a identificat trei 
categorii de patrimoniu cultural imaterial: 

1. Prima categorie include reprezentări, forme fizice, ale 
expresiilor culturii sau ale modului tradiţional de viaţă a unei 
anumite comunităţi, de exemplu, ceremonii religioase, forme 
tradiţionale de economie, stilul de viaţă, folclor, etc. 

2. În cea de a doua categorie intră acele expresii 
individuale sau colective, care nu sunt materializate într-o 
formă fizică: limba, memorie, tradiţia orală, cântecele şi muzică 
tradiţională originală etc. 

3. Cea de-a treia categorie a patrimoniului cultural 
imaterial include semnificaţii simbolice şi metaforice ale 
obiectelor, care alcătuiesc patrimoniul material. 

Pinna (2003) subliniază rolul muzeelor în conservarea 
tuturor categoriilor de patrimoniu cultural imaterial, în cazul în 
care realizează că fiecare expresie a patrimoniului cultural 
imaterial se schimbă în mod inevitabil de-a lungul timpului, 
fapt ce permite păstrarea vitalităţii acestuia. 

Convenţia privind protecţia patrimoniului cultural 
imaterial îl defineşte ca "practică (tradiţie), reprezentări, 
impresii, cunoştinţele şi aptitudinile ... pe care societatea, 
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grupurile şi în unele cazuri, indivizii, le recunosc ca parte a 
patrimoniului lor cultural (identitate)." Ceea ce, potrivit 
interpretării lui Kumović (2006), cuprinde: limba, literatura 
orală, artele spectacolului, meşteşugurile şi tot ceea ce este în 
mintea omului şi nu poate fi reprezentat prin obiecte fizice 
reale. 

 
Importanţa Cartei ICOM de la Seul privind 

patrimoniul cultural imaterial 
Prima Rezoluţie ICOM , adoptată la Seul, în data de 8 

octombrie 2004, pornind de la consideraţia importanţei 
patrimoniului cultural imaterial şi rolului său în conservarea 
diversităţii culturale, operaţionalizează, în zece puncte, rolul 
statului, societăţii şi muzeelor în domeniu. În primul rând, 
ICOM susţine Convenţia UNESCO din 2003 şi solicită 
guvernelor s-o ratifice. Apoi, subliniază necesitatea de a stabili 
un fond de promovare a patrimoniului imaterial, precum şi 
adoptarea şi punerea în aplicare a legislaţiei în acest domeniu. 
Muzeelor li se recomandă să se îngrijească de patrimoniul 
cultural imaterial şi să evite comercializarea. Se subliniază 
necesitatea specializării personalului muzeal, ce activează în 
acest domeniu.  
 

Importanţa Listei Patrimoniului Mondial UNESCO 
Imediat după adoptarea Convenţiei (2004), Comitetul 

interguvernamental pentru protecţia patrimoniului cultural, care 
este format din reprezentanţi ai 18 state membre, a început să 
lucreze la liniile directoare, actualizarea şi publicarea celor două 
liste ale patrimoniului cultural imaterial. Una dintre ele este o 
listă reprezentativă a patrimoniului cultural mondial, iar cealaltă 
este lista patrimoniului cultural imaterial periclitat şi a 
patrimoniului în pericol. A treia listă este un registru al bunelor 
practici. 
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Pentru ca ceva, un bun cultural de natură imaterială, să 
fie inclus pe lista, este esenţial ca să existe o legislaţie naţională 
referitoare la acest domeniu (de exemplu, mai multe articole a 
Legii referitoare la bunurile culturale), un organism profesional 
într-o instituţie de cultură (de exemplu, într-un muzeu) un 
organism guvernamental responsabil, în cadrul Ministerului 
Culturii şi un Comitet al fiecărei ţări pentru cooperarea cu 
UNESCO. 

Republica Serbia are atât legislaţia cât şi toate organele de 
stat şi profesionale necesare. În Bosnia şi Herţegovina, unde 
cultura este în responsabilitatea comunităţilor etnoculturale, 
comunitatea sârbă şi-a creat cadrul legal pentru această regiune, în 
vreme ce Federaţia BH nu l-a creat (încă). Ca urmare, până acum, 
doar Republica Sârbă a Bosniei şi Herţegovinei poate emite 
propuneri Comitetului de Cooperare cu UNESCO a Bosniei şi 
Herţegovinei pentru înscrierea pe Lista Patrimoniului Mondial. 

Principala caracteristică a patrimoniului imaterial o 
reprezintă vitalitatea. Aceasta există, dacă este transmisă din 
generaţie în generaţie. Ea conţine un sentiment de importanţă de 
sine şi durată, varietate şi diversitate. Esenţa Convenţiei 
UNESCO o reprezintă protecţia instituţională şi internaţională a 
patrimoniului cultural imaterial. Aceasta este protecţia 
împotriva efectelor globalizării la nivel mondial şi împotriva 
ostilităţii în confruntările şi conflictele locale şi regionale. 

Când patrimoniul încetează să fie transmis din generaţie 
în generaţie, acesta încetează să mai fie patrimoniu. Fără 
transmitere nu există moştenire. Trebuie să se moştenească tot 
ce se poate moşteni. Pentru existenţa patrimoniului cultural 
imaterial este necesară o protecţie a acestuia, care implică atât 
măsuri de securizare cât şi o anumită calificarea a personalului 
din muzeu pentru identificarea lui, documentarea, cercetarea, 
conservarea, protecţia, prezentarea, evidenţierea importanţei 
sale, transmiterea acestuia prin educaţie formală şi non-formală, 
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precum şi restaurarea diferitelor aspecte ale acestui patrimoniu. 
La acestea se adaugă înregistrarea, transcrierea din registrul 
imaterialului în cel material, măsură ce reprezintă condiţia 
păstrării sau a refacerii patrimoniului imaterial. 

În practica muzeală, trebuie indicată şi semnificaţia 
simbolică şi metaforică a obiectelor, respectiv exponate de 
muzeu, care cuprind patrimoniul material, cum ar fi de 
exemplul. furca de tors, care este şi instrument şi simbol 
(Idvorean, Stefanovic, 2006: 53). 

 
Muzeele şi patrimoniul imaterial 
Este cunoscut că în prezent sunt protejate bunurile 

naturale şi culturale. De protejarea bunurilor naturale se ocupă 
institutele pentru protecţia mediului. Patrimoniul cultural se 
împarte în mobil şi imobil. Bunurile imobile sunt protejate de 
institutele de protejare a patrimoniului cultural imobil, care 
include clădiri individuale şi, de asemenea, unităţi de arhitectură, 
ca de exemplu vechile nuclee urbane. De protejarea bunurilor 
culturale mobile se ocupă muzeele. Bunurile culturale mobile 
sunt obiecte, lucruri materiale, care intră în muzeu printr-o 
selecţie, din cauza importanţei şi a semnificaţiilor lor. Semnifi-
caţia, ca şi criteriu al muzealizării obiectelor este ceva imaterial. 

Deşi actualul muzeu s-a orientat pe obiect, totuşi, 
practica muzeală a încercat să reconstituie contextul şi funcţia 
obiectului (de exemplu, o cădelniţă), dar principala preocupare 
a fost orientată pe obiect, nu pe ceremonial, un ritual reprezintă 
patrimoniul imaterial, în cadrul căruia subiectul (cădelniţă) are 
o funcţie (Vujnović, 2011: 11). 

Pentru muzeograf este important şi cum a apărut 
obiectul. Prin urmare, pictura este importantă, dar la fel de 
important este modul cum a fost pictată, potcoava de cal este 
importantă, dar şi procesul prin care a fost creată. Pe de altă 
parte, este importantă o rochie sau un alt articol de 
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îmbrăcăminte, dar este important şi cum a fost creat, cum este 
ţesut şi cusut (Vujnović, 2006: 11). În acelaşi timp, este 
important cum şi când se poartă, cu ce ocazie, în ciclul de viaţă, 
sau în cadrul unei ceremonii religioase. După cum vedem, se 
suprapun materialul şi imaterialul, oferindu-şi reciproc forma şi 
sensul. Astfel, personalul muzeului nu poate proteja doar 
obiectul ca şi corp material, el trebuie să protejeze şi 
modalitatea prin care a fost creat şi utilizarea, funcţia sa. 

Poate că legătura dintre material şi imaterial este cel mai 
bine indicată, de obiectele din tezaurul bisericilor, care, atunci 
când sunt prezentate în muzee, sunt smulse din contextul lor. 
Obiectele din tezaurul bisericii sunt doar elemente de recuzită 
într-un act religios, ritual, care este prin definiţie patrimoniu 
cultural imaterial şi care exprimă, într-o formă specifică, 
subordonarea materialului faţă de imaterial (Vujnović, 2006: 13). 

De tezaur este cel mai direct legat numele 
muzeografului – custode. El este paznicul obiectelor din 
depozit. Totuşi, muzeul nu poate reprezenta doar un tezaur cu 
obiecte de valoare. 

 
Vivacitate, vitalitate, patrimoniu 
Precursoare ale muzeelor moderne sunt tezaurele 

bisericeşti şi abia apoi colecţiile private. Într-o formă completă, 
apar timpuriu tezaurele mănăstireşti. 

Patrimoniul cultural imaterial nu este numai comparabil 
ci şi similar. In unele cazuri identic. Acesta se referă în primul 
rând la patrimoniu lingvistic, folcloric şi la diverse manifestări 
ale patrimoniului etnomuzical. Acest lucru este valabil mai ales 
în Balcani. Din acestea rezultă problematica ştiinţifică, legală şi 
etică. 

Un alt aspect al acestei chestiuni o reprezintă nevoia de 
abordare multi-disciplinară, asta însemnând o cercetare multi-
instituţională a patrimoniului imaterial. 
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Prin simpla studiere, se iniţiază procesul de protejare a 
patrimoniului cultural imaterial (păstrarea acestuia în timp şi 
spaţiu). Rolul etnologiei descriptive în păstrarea tradiţiilor 
populare (Marjanovic, 2006: 37), se constituie în însemnări 
despre Crăciun sau de cicluri sărbătorilor de Anul Nou, 
sărbătorile de primăvară şi de recoltă, procesiuni, serbarea rugii, 
creaturi mitice şi legendare etc. 

Având în vedere că obiceiurile se schimbă, adăugându-li-se 
un conţinut nou bazat pe tradiţie, observarea continuităţii devine 
foarte importantă, pentru că transferul de segmente al 
obiceiurilor este efectuat selectiv, nu în totalitate.  

Rolul asociaţiilor reprezentative, care sunt, de obicei, 
centrele culturale, de amatori şi profesionişti, devine din ce în 
ce mai important, deoarece unele tradiţii, ritualuri, jocuri şi rugi, 
sub impactul globalizării şi degradării, încep să se denatureze. 

Procesele de lucru tradiţionale se referă atât la 
activităţile gospodăreşti (cum ar fi cunoştinţe generale din 
vremea respectivă), cât şi la meşteşuguri vechi, precum şi 
cunoştinţe şi abilităţi specializate. 

Deşi procesele tradiţionale legate de ţesut sunt decontex-
tualizate, cu ajutorul echipamentelor şi instrumentelor adunate 
în muzee dintr-o anumită zonă este posibilă reconstituirea lor 
pornind de la cele mai arhaice (neolitic) şi până la cele recente 
sau actuale (şi în departamentele arheologice şi etnologice ale 
muzeului). 

Explicaţiile din muzeu sunt la fel de importante ca şi 
etalarea obiectelor datorită interpretării procesului de muncă în 
raport cu instrumentul păstrat (război de ţesut, furca de tors). 

 Meşteşuguri tradiţionale sau vechi sunt studiate în 
prezent în muzee, în special în muzeele în aer liber. Muzeul în 
aer liber conservă monumentul în totalitate, expune şi reînvie 
patrimoniul material şi spiritual (imaterial), în interacţiune 
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constantă şi complementaritate. Practic patrimoniul material şi 
imaterial este indivizibil. 

Reînvierea patrimoniului spiritual, al credinţelor şi 
obiceiurilor, şi mai ales a cunoştinţelor şi abilităţilor 
meşteşugăreşti, reprezintă o sarcină chiar mai importantă pentru 
curatori decât expunerea obiectelor, ce au fost folosite în viaţa 
tradiţională (Đukanovic, 2012). De exemplu reconstituirea unui 
atelier de ceramică, fierărie sau ţesături include proceduri de 
reconstrucţie a muncii şi creativităţii implicate în acestea 
(Zlatić-Ivkovic, 2006: 57). 

Într-un obiect nu sunt incluse doar materialele din care 
este făcut, ci şi cunoştinţele şi abilităţile umane, care au fost 
transmise din generaţie în generaţie. În obiectele cu aceeaşi 
destinaţie, care se schimbă în timp, este vizibil caracterul 
inovator al noilor meşteşugari faţă de predecesorii lor. 
"Meşteşugul realizării podelelor de pământ, a cuptoarelor de 
pâine, a sobelor, împletirea coşurilor, acoperirea caselor cu 
şindrilă, paie sau stuf, realizarea lespezilor de piatră, arderea 
varului, topirea păcurii, sunt esenţiale în procesul de conservare 
şi restaurare în muzeul în aer liber, dar şi, per total, în domeniul 
protecţiei in situ a patrimoniului istoric şi etnografic "(Zlatić-
Ivkovic, 2006: 59). 

Există un număr foarte mare de exemple de industrii şi 
meserii vechi, a căror obiecte sunt păstrate, dar nu există 
cunoştinţe legate de producerea lor. 

 
Lista elementelor de patrimoniu imaterial al 

Republicii Serbia 
În registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial al 

Serbiei, în anul 2012, au fost înscrise elemente următoarele: 
1. Praznicul casei, Muzeul etnografic din Belgrad şi 

Biserica ortodoxă sârbă 
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2. Rugăciunea, ritualul de Sf. Gheorghe, Consiliul Local 
Knjaževac, Muzeul local Knjaževac, Cancelaria locală 
Kalna, Asociaţia pentru conservarea tradiţiei „Izvor“ – 
Knjaževac 

3. Belmuž, Consiliul Local Knjaževac, Muzeul local 
Knjaževac, Cancelaria locală Kalna, Asociaţia pentru 
conservarea tradiţiei „Izvor“ – Knjaževac 

4. Obiceiul turnării şi aprinderii lumânărilor, Biserica 
ortodoxă sârbă – Mănăstirea Tronoša 

5. Producerea caşcavalului de Pirot, Consiliul Local Pirot, 
Muzeul Văii Nişavei Pirot 

6. Realizarea chilimurilor de Pirot, Consiliul Local Pirot, 
Muzeul Văii Nişavei Pirot. 

7. Meşteşugul filigranării, Krist Beriša, argintar din 
Kraljevo, Muzeul popular Kraljevo şi Oraşul Kraljevo. 

8. Meşteşugul cioplirii pietrei în Bela Voda, Consiliul 
Local Bela Voda, Colonia de sculptură Belovodski 
peščar şi Şcoala de mozaicari Mladen Srbinović. 

9. Plăcintă de Pazar (mantija), modul tradiţional de 
preparare, Oraşul Novi Pazar, Muzeul Ras din Novi 
Pazar şi Centrul cultural Novi Pazar. 

10. Ceramica din Zlakusa, Asociaţia blidarilor „Zlakusa“ 
11. Ţesătura din Kosovo, Asociaţia culturală „Kopaonik“, 

Asociaţia „Vredne ruke“, Novi Sad 
12. Cântatul cu gusle, Comuna Vrbas, Asociaţia de guslari 

„Vuk Mandušić“ Vrbas, Asociaţia de guslari din Serbia. 
13. Groktalica, Grupurile vocale: „Zvuci Krajine“ – Veliko 

Banatsko Selo, „Sana“ – Stara Pazova, „Vuk Karadžić“ – 
Čonoplja; „Zvuci Podgrmeča“ – Mladenovo; „Krajina“ 
din Beograda; „Korijeni“ iz Beograda; din Riđice şi 
Stanišića; Asociaţia cultural-artistică „Svetozar Marković“ 
din Obrovac, „Marko Orešković“ din Bački Gračac. 
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14. Cântatul din grumaz Asociaţia „Društvo za negovanje 
tradicionalnog pevanja iz vika“, Nova Varoš 

15. Zeflemeaua(Umorul de tip erski) , Biblioteca „Ljubiša 
Đenić“ Čajetina şi Comuna Čajetina. 

16. Hora, hora în trei, hora în şase, Ansamblul „Kolo“ 
17. Rumenka, Ansamblul „Kolo“ 
18. Cântatul la cimpoi, Institutul de muzicologie al 

Academiei Sârbe de Ştiinţă şi Artă, Centrul cultural 
Svrljig, Centrul pentru cultură al oraşului Zaječar, 
Centrul cultural Pančevo, Societatea academică pentru 
cultivarea muzicii „Gusle”, Kikinda, Asociaţia cultural-
artistică Jablaničko kolo, Lebane.  

19. Practica cântatului la fluier, Asociația cântăreţilor din 
fluier din Prislonica, Institutul de muzicologie al 
Academiei Sârbe de Ştiinţă şi Artă. 

20. Cântatul la kaval, Asociaţia cultural-artistică „Cvetko 
Grbić“ din Štrbac. 

21. Pictura naivă Slovacă, Fondul „Etno centrul 
internaţional Babka Kovačica“, Comuna Kovačica 

22. Lăzăriţele din regiunea Sirinići, Asociaţia cultural-
artistică „Cvetko Grbić“ din Štrbac. 

23. Producerea ploştilor de lemn în satul Pilica, Atelierul 
meşteşugăresc „Čutura“, Radovanović Milorad. 

24. Soborul lui Vuk, Centrul pentru cultură „Vuk Karadžić“ 
Loznica 

25. Ojkača, Asociaţia celor originari din Krajina „Nikola 
Tesla“ Plandište şi Asociaţia cultural-artistică 
„Brankovo kolo“, Sremski Karlovci 

26. Cântecul orăşenesc din Vranje, Oraşul Vranje şi 
Asociaţia cultural-artistică „Sevdah“ 

27. Păzirea mormântului lui Hristos, Asociaţia „Čuvari 
Hristovog groba“ din Batajnica. 
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Imaginea 1: Vechi olari din Zlokusa 

 

 
Imaginea 2: Arta naivă slovacă (picture de Zuzana Halupova, 1992) 
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 Imaginea 3: Lăzăriţe 

Imaginea 4: Ojkača, cântec în decaih (ritm de zece) 
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Imaginea 5: Chilimul de Pirot (122 ornamente şi 96 de combinaţii) 

 
Patrimoniul cultural imaterial al Republicii Srspka  

 Bosnia şi Herţegovina este compusă din două entităţi cu 
drepturi egale, Republica Srspka şi Federaţia Bosniei şi 
Herţegovinei. Conform Acordului de pace de la Dayton, cultura 
este subordonată entităţilor. Astfel, fiecare entitate întocmeşte 
propria listă cu elemente ale Patrimoniului imaterial şi cultural 
şi se ocupă de protejarea acestuia. La nivelul statului BH, 
Ministerul Afacerilor Civile (în cadrul Consiliului de miniştrii 
BH) are ca sarcină să coordoneze activităţile autorităţilor şi să 
stabilească colaborarea internatională.  
– Republika Srpska, respectiv BH, a semnat convenţia de 
Protecţie PCN în anul 2008. 
– În Republika Srpska, de protecţia PCN răspunde 
Ministerul Educaţiei şi Culturii RS 
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– În 2011 s-a constituit comisia Ministerului Educaţiei şi 
Culturii RS, în vederea elaborării Listei preliminare PCN RS 
– În anul 2011 Republika Srpska şi-a elaborat Lista 
preliminară PCN, formată din 7 elemente:  
1. Praznicul casei 
2. Aprinsul žeznicei – producerea cărbunelui în mod 
tradiţional în Herţegovina 
3. Olimpiada din Nevesinje şi broderia Zmijanjski  
4. Fierăritul în Mrkonjić Grad – modul tradiţional de 
confecţionare al coasei de Varciar 
5. Limba din Osat  
6. Culegerea dumbetului de pădure pe muntele Ozren. 

Comisia de stat în cooperare cu UNESCO a confirmat 
următoarea listă: 
 – În Legea activităţilor muzeale a Republicii Srpska 
(2012) sunt incluse articolele privind protecţia NKN RS, ceea 
ce a facilitat prima nominalizare. 
– Muzeul Republicii Srpska este corpul central al 
protecţiei PCN RS; în Muzeu s-a înfiinţat secţia pentru Protecţia 
PCN RS; 
–  Simultan cu activităţile menţionate se defăşoară şi 
cercetările în vederea lărgirii Listei PCN RS; pe baza acestor 
cercetări a apărut şi prima carte „Meşteşugurile vechi în 
Republika Srpska“, al cărei autor este Vladimir Đukanović. 
– Secţia pentru PCN RS al Muzeului RS a elaborat în 
2013 prima propunere pentru nominalizarea pe lista UNESCO a 
patrimoniului umanităţii–Broderia Zmijanjski.  
– Comitetul de Cooperare cu UNESCO a Bosniei şi 
Herţegovinei a aprobat această propunere. 
 

Încheiere 
• Până acum, muzeele au manifestat un interes sporadic 
faţă de patrimoniului cultural imaterial, spre deosebire de cel 
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material. Muzeele ar trebui să aplice legislaţia din domeniu, să 
crească nivelul de protecţie şi de conservare al patrimoniului 
cultural imaterial.  
• Muzeele trebuie să contribuie la definirea patrimoniului 
cultural imaterial şi să perfecţioneze terminologia pe care o 
utilizează. 
• Se remarcă necesitatea unui schimb de experienţă în 
domeniul practicilor muzeale, atât pe planul disponibilităţilor 
sale proprii, cât şi pe planul propunerilor referitoare la propriul 
patrimoniu cultural (local, regional şi internaţional) pentru lista 
UNESCO, pentru lista patrimoniului cultural mondial sau lista 
patrimoniului periclitat, respectiv registrul de bune practici. 
• Este necesară elaborarea premizelor legislative, de 
specialitate şi ale altor premize (materiale) pentru stabilirea, 
propunerea şi afirmarea elementelor patrimoniului cultural 
naţional şi transnaţional, în vederea evidenţierii şi protejării lui.  
• Este necesară activitatea de clasificare şi de 
standardizare a patrimoniului cultural imaterial. 
• Trebuie insistat pentru aplicarea şi modificarea 
convenţiilor de până acuma cu privire la patrimoniul cultural 
imaterial. 
• Trebuie încurajat schimbului de experienţe, prin prisma 
dezbaterilor şi a simpozioanelor internaţionale de specialitate, 
referitoare la practica muzeală în identificarea, prelucrarea, 
reconstruirea, prezentarea, vizualizarea şi descrierea 
caracteristicilor de bază a celor mai importante elemente ale 
patrimoniului cultural imaterial în anumite zone, entităţi 
naţionale, a ţărilor şi a regiunilor, în cadrul practicii muzeale 
mondiale, verificate la conferinţele şi întrunirile ICOM. 
• Este necesar ca în fiecare ţară să existe o revistă de 
specialitate pe tematica patrimoniului cultural imaterial. 
 

      Traducere din limba sârbă Andrei Milin 
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Folosirea contemporană a muzeelor săteşti şi a 
colecţiilor locale în judeţul Mureş1 

 
Vajda András  

Centrul de Conservare şi Promovare  
a Culturii Tradiţionale Mureş 

 
  

This article represents a field survey report on rural museums 
and Hungarian collections in Mures County. After presenting their 
location in the territory, the 38 village museums and exhibitions are 
described one by one (foundation, data about the contents of the 
collection and how the arrangement of spaces is carried out), then 
discusses the role of these collections for local communities in the 
preservation of identity and knowledge of the past. Also it is 
presented their management by the organizers: as tourist offer or 
place of conducting cultural events. 

În a doua jumătate a secolul 20, în România a pornit un 
val intensiv de cercetări etnografice, bazate mai ales pe iniţiative 
locale. În urma acestor acţiuni au luat fiinţă mai multe colecţii 
etnografice-istorice, amenajate în case tradiţionale sau alte clădiri 
vechi, sub patronajul muzeelor judeţene/ orăşeneşti sau al 
consiliilor locale, al şcolilor, căminelor culturale sau bisericilor. 

Un nou val de înfiinţări de muzee locale a început după 
schimbările din 1989. În paralel cu aceste noi apariţii, mai 
multe organizaţii profesionale (Asociaţia Etnografică Kriza 
János, Centrul Cultural din Harghita etc.) au organizat 
workshopuri pe tema muzeelor săteşti.  

                                                
1 Cercetarea, pe baza căreia s-a realizat prezentul articol, a fost sprijinită de 
Academia Ştiinţifică Maghiară prin Programul Domus.  
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Iniţiativele din judeţul Mureş s-au realizat fără nici un 
sprijin sau control profesional, de aceea calitatea expoziţiilor şi 
muzeelor locale este foarte variată. Tot din această cauză nu 
avem date concrete referitoare la numărul lor, la starea 
colecţiilor, la numărul obiectelor, la statut lor juridic şi la 
utilizare locală a acestora.  

Articolul încearcă să prezinte muzeele săteşti şi 
colecţiile istorice locale, în localităţi din judeţul Mureş2 locuite 
majoritar de maghiari, oferind o imagine cuprinzătoare despre 
distribuţia acestor muzee pe microregiuni şi despre situaţia 
actuală a acestora. Totodată îşi propune să prezinte informaţii 
despre influenţa lor asupra comunităţii şi nu în ultimul rând 
despre relaţia populaţiei maghiare din mediul rural cu trecutul şi 
tradiţiile sale, despre tehnicile de autoreprezentare şi 
identificare, cu date despre istoria mentalităţii.  

Luând în considerare scopul propus, avem în vizor atât 
obiectele culturii populare şi colecţiile, care le găzduiesc, cât şi 
modul local de folosire a colecţiilor. Dorim să analizăm modul 
în care aceste instituţii contribuie la păstrarea moştenirii locale 
şi la tezaurizarea acesteia; felul prin care aceste muzee şi 
colecţii devin parte a industriei patrimonializării şi locuri de 
depozitare a memoriei şi a moştenirii culturale. Ce alte forme de 
rituri comemorative creează sau la care participă. Pe lângă 
descrierea proceselor de înfiinţare, a structurii colecţiilor, 
definirea statusului colecţiilor, vom contura funcţiile, modul de 
utilizare şi habitudinile utilizatorilor. Adică, vom face o analiză 
asupra imaginii păstrate despre cultura populară a comunităţii 
maghiare din judeţul Mureş prin aceste muzee săteşti şi colecţii 
etnografice, precum şi rolul pe care îl au aceste colecţii în 
procesul de construire a comunităţilor locale. 
                                                
2 În faza a doua a cercetării s-a realizat baza de date cu muzeele săteşti 
reprezentând cultura populară română, analiza fiind în curs de elaborare.  
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Cadru teoretic  
Hermann Bausinger afirmă că dislocarea/ descom-

punerea orizontului are drept urmare revalorificarea spaţiului, 
descoperirea locurilor. Acest fenomen a contribuit la extinderea 
noţiunii de pământ natal şi la crearea simbolurilor ce au umplut 
cu conţinut această noţiune. Autorul subliniază că numeroasele 
aniversări locale organizate fac referire la istoria locală 
(Bausinger: 1995: 81–83.). Aceste proceduri, care servesc la 
stabilirea istoriei şi tradiţiilor locale, sunt identificate de Pierre 
Nora cu noţiunea de locuri ale memoriei.  

Crearea lor este justificată prin faptul că memoria nu 
mai are mediul ei real (Nora 2010: 13.). Jan Assmann atrage 
atenţia asupra modului concret şi asupra legăturii temporale şi 
spaţiale a memoriei, pentru care foloseşte noţiunea de forme ale 
memoriei. Idealurile trebuie să primească forme perceptibile, ca 
ele să poată fi memorate, scrie autorul (Assmann 1999: 38-39.). 
Pentru descrierea spaţiului delimitat de orizonturi, Arjun 
Appadurai utilizează noţiunea de localitate: ”localitatea 
înseamnă în primul rând relaţii şi contexte şi nu trepte sau 
spaţialitate. Este o calitate complexă fenomenologică, care este 
creată de şirul de relaţii dintre senzaţia de sociabilitate, de 
tehnologiile interactivităţii şi de contextele relative.” 
(Appadurai 2001: 3). 

O modalitate de localizare a spaţiului, a elementelor 
spaţiului, obiectelor şi sistemelor de obiecte este organizarea de 
noduri/puncte de memorie, pline cu semnificaţie, ca urmare a 
acordului comun şi interpretării colective, în anumite locuri în 
spaţiul fizic – locul de viaţă a comunităţilor locale (Tóth G 
2009: 9.). Un astfel de nod în textura satului este muzeul. Căci 
obiectele necesită un loc special pentru a funcţiona ca medii 
asociative ale memoriei (Tóth G 2009: 9.). 
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1. Apariţia paradigmei tezaurului în Europa Central-Estică este 
legată de aderarea la Uniunea Europeană, dar noţiunea este 
prezentă în discursul ştiinţific şi politic3 încă din anii 1970. 
Acesta este în strânsă corelaţie cu schimbarea dimensiunilor, în 
urma transformării culturale, când comunitatea mică a devenit o 
categorie legitimă în cercetare (pe lângă societate, ca şi 
comunitate imaginară) şi când acestea au început să-şi 
elaboreze moştenirea. Astfel devine muzeul satului parte în 
tezaurizare, un indicator al conştientizării, că trăim împreună cu 
trecutul. Comunitatea locală, în timp ce îşi creează istoria, se 
recunoaşte în relicvele trecutului. Prin aceasta, orientarea către 
viitor din secolul al 20 a fost schimbată de cultul prezentului, 
care păstrează încă relicvele trecutului autentic, adică 
prezentismul (vezi Hartog 2006.). Astfel muzeele săteşti, care 
păstrează valorile locale, sunt aşezate într-un context mai larg. 
Acestea sunt înfăţişate ca un produs al tezaurului, necesare 
pentru senzaţia de apartenenţă a individului, căci – după cum 
spune Löwenthal – tezaurul ţine în viaţă comunitatea, iar omul 
de azi poate exprima, păstra, trăi şi transmite ideile abstracte 
prin limbajul tezaurului (vezi Husz 2006.). Totodată, muzeul 
poate deveni fundalul, adică scena pentru acţiuni şi evenimente, 
care au rol aparte în crearea identităţii şi tezaurului.  
 
2. Muzeele sunt bazate pe credinţa în raţionalism, pe 
capacitatea omului de a sistematiza fenomenele şi obiectele din 
jurul lui şi astfel a domina lumea (Ebli 2009: 13.). Totodată, pe 
parcursul înfiinţării sau extinderii muzeelor, selecţia se uneşte 
cu intenţia arhaizării şi idealizării (Fejős 2003: 123.). În cursul 
păstrării muzeale – scrie Gazda Klára – obiectele parcurg o 

                                                
3 Legat de tematica aceasta vezi György–Kis–Monok 2005., Fejős 2005: 41–
48., Fekete 2005: 101–116., Husz 2006: 61–67., Paládi-Kovács 2004: 1–11., 
Sonkoly 2005: 16–22., 2009: 199–209., Frazon 2010/file,  



 
 
44 

metamorfoză: îşi pierd funcţiile originale de obiect şi devin 
obiecte ale proceselor formaţiunii muzeale […]. Funcţiile lor 
simbolice trăiesc mai departe transformate […]. Semnificaţiile 
interpretabile din prezenţa lor fizică trăiesc mai departe, cele 
originare din contextul originar se pierd şi se adaugă altele 
determinate din noi informaţii. (Gazda 2008: 17.).  
 
  Case ţărăneşti şi colecţii etnografice în judeţul Mureş 

În prima fază a cercetării am reuşit să adunăm date 
despre 38 muzee săteşti din 34 de localităţi. Pe lângă acestea, 
am notat 4 cazuri (Gălăţeni, Idrifaia /2/ şi Sângeorgiu de 
Pădure), unde există intenţia din parte elitei locale de a înfiinţa 
un muzeu sătesc. 

Distribuţia muzeelor pe regiuni etnografice arată în 
următorul fel: Şase muzee sunt din Câmpia Transilvaniei 
(Roşiori, Sântioana de Mureş, Glodeni, Pănet, Câmpeniţa, 
Voivodeni), trei sunt din Valea Mureşului superior 
(Brâncoveneşti /2/, Aluniş), cinci din valea întinsă a Mureşului 
(Iara de Mureş, Târgu-Mureş Şcoala nr. 1, Ernei şi 
Dumbrăvioara). În Valea Nirajului am identificat 12 muzee 
situate în zece localităţi (Păsăreni, Ghineşti, Sâmbriaş /2/, 
Adrianu Mic, Călugăreni /2/, Murgeşti, Eremieni, Sânsimion, 
Beu, Vădaş), pe Valea Târnavei 12 muzee (Târnăveni, Albeşti, 
Viforoasa, Chibed, Chendu, Dâmbău, Păucişoara, Ozd, Deleni 
/2/, Ghindari, Veşca).  

Analizând tematica expoziţiilor, după o clasificare 
tipologică, găsim printre muzee trei case memoriale legate de 
literatură: Casa memorială Petőfi Sándor din Albeşti, casa 
memorială Horváth István din Ozd, şi camera memorială 
Kemény János, din castelul din Brâncoveneşti. Celelalte 
expoziţii, amplasate în diferite clădiri, sunt colecţii 
preponderent etnografice.  
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În Roşiori, localitatea aşezată lângă oraşul Luduş, prima 
expoziţie etnografică (cameră sătească) a fost iniţiată de 
profesoara de istorie Szekeres Adél, la începutul anilor 1970. În 
anul 1972 a fost înfiinţat un cerc de istorie pentru elevi, în 
cadrul căruia s-a organizat o culegere de obiecte etnografice, 
încercând să facă cunoscut în rândul elevilor modul de viaţă şi 
aranjarea locuinţei în mediul rural. Obiectele adunate de elevi 
au fost în număr mic, însă volumul informaţiilor legate de 
obiecte a fost temeinic. Colecţia nu conţinea obiecte de 
folosinţă, căci aceste obiecte erau la uz curent la aceea vreme. 
Când profesoara a fost repartizată, în anul şcolar 1990, la 
Şcoala nr. 1 din Luduş, colecţia realizată la Roşiori s-a pierdut 
(Tóth, 2012: 19–21).  

O noua încercare de a înfiinţa un muzeu local a avut loc 
în anul 2008. Preoteasa reformată Kali Tünde, cu o diplomă de 
limbă maghiară – etnografie, a cerut membrilor congregaţiei să 
aducă obiecte vechi de acasă, rămase de la bunici, la un 
eveniment dedicat bătrânilor (duminica bătrânilor). Din aceste 
obiecte adunate a fost organizată o expoziţie, în sala de şedinţe 
a bisericii. Expoziţia a avut un succes răsunător, astfel că 
familia de pastori au hotărât să înfiinţeze un muzeu sătesc. Au 
dat curs mai multor apeluri privind colectarea obiectelor, în 
paralel încercând să obţină sala şcolii de altădată. La 
amenajarea muzeului au încercat să formeze colţuri tematice: a 
fost realizată un colţişor pentru obiectele legate de tors, unul 
pentru uneltele legate de curăţenie corporală, unul pentru viaţa 
în armată. Lângă patul aranjat, în partea centrală a sălii a fost 
aşezată masa, în spatele căreia se află lădiţa deschisă. Muzeul a 
fost deschis oficial cu ocazia zilelor culturale maghiare (Tóth, 
2012: 21–22., Náznán 2012: 33–35.).  

În satul Sântioana, ce aparţine comunei Pănet, 
directoarea Székely Erzsébet a amenajat o expoziţie etnografică, 
cu caracter didactic în cele două săli nefolosite ale şcolii. 
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În Câmpeniţa, Fekete Gyula deţine o colecţie privată 
etnografică, care este vizitată de cei ce ajung în acest sat.  

În Glodeni, sat aşezat pe malul drept al râului Mureş, la 
16 km de Târgu-Mureş, după o lungă planificare, a fost înfiinţat 
un muzeu sătesc de către intelectualii locali. Colectarea 
obiectelor şi amenajarea muzeului a fost realizată de către 
învăţătorul Berekméri Edmond, profesorul de limbă maghiară 
Mózes Sándor şi de către inginerul (pe atunci student) Módi 
Attila. Aceştia au străbătut satul cu căruţa şi au adunat obiecte. 
Obiectele adunate au fost sistematizate, au fost acoperite cu ulei 
de in şi expuse în muzeu. Consiliul local a asigurat spaţiul 
pentru expoziţie, într-o casă ţărănească datând de la sfârşitul 
secolului al 19-lea. Inaugurarea festivă a avut loc în anul 2007 
iar la eveniment au participat circa 200 de persoane. La 
deschidere, a ţinut un discurs profesorul şi etnograful Barabás 
László iar din partea organizatorilor a vorbit Berekméri 
Edmond. Printre obiectele expuse găsim aproape întreaga paletă 
a uneltelor din viaţa ţărănească: unelte pentru pregătirea 
marmeladei de prune, arme de antrenament din al doilea război 
mondial, unelte folosite la ţesut şi tors dar şi unelte folosite de 
fierari, dogari sau tâmplari. Pe lângă acestea sunt expuse 
fotografii şi documente vechi, printre care o scrisoare de 
demobilizare din 1839. Camera ”curată” este amenajată cu 
mobilă veche de un secol, la care se adaugă câteva bucăţi de 
mobilier din vechiul castel Teleki. Este expus portul popular, 
atât femeiesc, cât şi bărbătesc, numeroase textile şi instrumente 
gospodăreşti. Referitor la muzeu au apărut prezentări în ziarele 
judeţene şi în ziarul local. Site-ul localităţii conţine o descriere 
scurtă a muzeului şi 17 fotografii despre expoziţie4. 

                                                
4http://marossarpatak.mindenkilapja.hu/gallery/19796853/renderimages/172
92306/neprajzi-muzeum  
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În Voivodeni, localitate vestită pentru dansurile populare 
şi implicit pentru tabăra de dansuri tradiţionale organizată aici, 
sub coordonarea profesoarei Nagy Erika, a fost amenajat un 
muzeu etnografic. Prin implicarea directoarei, au fost colectate 
obiecte tradiţionale de către elevi şi în anul 2000 a fost amenajat 
un muzeu, în cele două săli ale conacului Zichy, construit în stil 
baroc, pus de către proprietari la dispoziţia muzeului. În sala 
interioară a fost amenajată o cameră ce aminteşte de începutul 
secolului al 20-lea, cu un pat, masă, scaune, un leagăn vechi de 
100 de ani, dar şi un război de ţesut. Pe lângă acestea este 
aranjat un colţ cu bucătărie: mobilă de bucătărie cu veselă şi 
diverse recipiente. Textilele, ţesăturile şi cusăturile sunt de 
asemenea prezente. În sala mai mică, exterioară, sunt expuse 
uneltele necesare prelucrării cânepii (dărac, maşină de filat, 
sucală, vârtelniţă etc.). În muzeu, pe mesele aranjate, sunt puse 
diferite fotografii sau documente vechi, cărţi (de exemplu o 
Biblie din anul 1930). Expoziţia a fost prezentată în ziarele 
judeţene şi apare în unele ghiduri turistice.  

Muzeul etnografic din Suseni are în colecţie şi în 
expoziţie obiecte atât din cultura populară maghiară, cât şi 
românească, conform structurii etnice a localităţii.  

Localitatea Brâncoveneşti deţine două muzee. Casa 
memorială Kemény János a fost deschisă în anul 2005, la a treia 
întâlnire a descendenţilor grupului Helikon. Expoziţia se află în 
vecinătatea castelului, într-o clădire retrocedată familiei. Pe 
lângă moştenirea Kemény este expus materialul legat de scriitorii 
de la Helikon. În paralel, biserica reformată a amenajat un muzeu 
(casă ţărănească) în cea mai veche casă din localitate, casa 
cantorului. În această casă, renovată de către biserică, pe lângă 
mobilierul vechi, sunt expuse vase şi alte materiale din 
gospodărie, cusături, ţesături, vechi fotografii. O atmosferă aparte 
este dată de păpuşile din paie, de mărimea unui om, îmbrăcate în 
portul popular local, care oferă senzaţia de muzeu viu. Trebuie să 
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menţionăm că, în moara retrocedată familiei Kemény, familia 
dorea să amenajeze un muzeu al industriei morăritului, acest 
plan însă nu a fost finalizat.  

Casa ţărănească din Aluniş a fost amenajată de 
întreprinzătorul Kocsis Zoltán şi soţia lui, Brigitta, în anul 2012. 
Casa prezintă un interior specific ţărănesc. Pe lângă acesta, soţii 
au achiziţionat din sat obiectele care s-au prăfuit în podurile 
localnicilor, unelte agricole şi de creştere a animalelor, dar şi 
vechi piese de port popular. Investiţia viza creşterea 
potenţialului turistic al zonei, familia ocupându-se cu 
funcţionarea unei pensiuni agroturistice. Casa ţărănească a fost 
amenajată pe acelaşi teren intravilan cu pensiunea, într-o casă 
veche. 

La Şcoala generală nr. 1. din Târgu-Mureş, profesoara 
de limbă maghiară şi etnograf amator, doamna Asztalos Enikő, 
a înfiinţat, în anul 1970, un cerc etnografic, prin intermediul 
căruia a realizat un muzeu etnografic cu 430 obiecte adunate 
din 91 de localităţi din 7 judeţe ale ţării (Asztalos 1998: 10.). 
Muzeul este menţionat în caietul 1999/3-4 al Asociaţiei 
Etnografice Kriza János (pagina 42.), despre situaţia lui actuală 
nu am reuşit să adunăm date. 

În localitatea Pădureni, expoziţia etnografică a fost 
amenajată, în anul 2000, de preotul reformat Lukács Szilamér.  

În Ernei, în clădirea Şcolii generale, au fost expuse, de 
către profesorii şcolii, obiecte ale culturii populare, încă din anii 
1970, dar această colecţie a dispărut în timpul renovărilor şi 
lucrărilor efectuate la clădire.  

Muzeul etnografic şi istoric din Dumbrăvioara este 
situat în centrul localităţii, lângă biserica reformată, în clădirea 
fostei şcoli confesionale, care a fost construită de către Teleki 
Ferenc pentru comunitate, la dispoziţia răposatului său tată. 
Muzeul şi-a deschis porţile pe 30 august 2003, renovarea 
clădirii fiind finanţată prin fondurile primite de la Fundaţia 
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Illyés, din Ungaria. Expoziţia a fost realizată din obiectele 
adunate cu ocazia unei expoziţii temporare de istorie locală din 
anul 2001, care a fost amenajată în sala mare a casei tinerilor 
reformaţi din localitate. Acest material a fost îmbogăţit, la 
înfiinţarea muzeului, cu noi piese, colectarea obiectelor 
continuând şi mai târziu, mai ales prin donaţii din partea 
localnicilor.  

Muzeul prezintă moştenirea materială a culturii populare 
tradiţionale din Dumbrăvioara. Pe prispa, aşezată în partea 
estică a clădirii, se găsesc obiecte legate de viaţa economică. În 
prima sală, mai mică, sunt expuse obiecte, documente, şi 
fotografii legate de istoria bisericii, a şcolii din localitate şi cele 
legate de istoria familiei Teleki. În a doua sală, mai mare, au 
fost aranjate piese aparţinând culturii populare tradiţionale: 
unelte de prelucrare a cânepii, unelte pentru ţesut şi tors, textile 
vechi, utilizate de ţărani la împodobirea locuinţelor, vase de 
ceramică, documente scrise şi materiale din timpul celor două 
războaie mondiale. Expoziţia este autentificată prin expunerea 
mai multor fotografii vechi. 
  Muzeul este menţionat în câteva site-uri turistice, dar 
găsim informaţii despre el şi în ghidurile turistice şi într-o 
descriere a caselor ţărăneşti şi muzeelor locale din Transilvania. 
Pe lângă acestea, pagina web a Asociaţiei de tineret din 
localitate prezintă o descriere succintă a muzeului însoţită de 
fotografii. Nu este deci întâmplător faptul că, pe lângă elevii din 
localitate şi din localităţile învecinate, mulţi turişti se opresc să 
viziteze acest muzeu. Muzeul a fost prezentat de mai multe ori 
şi în ziarele judeţene.  

În Iara de Mureş, muzeul etnografic a fost înfiinţat în 
anul 1962, de către Nagy Zoltán, directorul şcolii, în curia Vízy 
László. Această clădirea azi nu mai există, ea căzând victima 
regimului comunist, împreună cu expoziţia. În muzeul de 
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altădată, care a funcţionat doar câţiva ani, au fost expuse 
monede, vase de ceramică, unelte de lucru în gospodărie. 

În anul 2004, cu ocazia primei întâlniri ai fiilor satului, 
Szabó Mária-Magdolna a organizat o expoziţie etnografică, în 
care cel mai vechi obiect expus a fost o vază cu flori datând din 
anul 1848. Expoziţia conţinea, pe lângă aceasta, o farfurie 
pentru prăjituri din 1856, o rochie de mireasă din anul 1893, o 
rochie pentru balul de majorat, datând din anul 1930, o faţă de 
masă din 1900, un război de ţesut din 1890, o maşină de filat 
din 1906, o copaie din lemn din anul 1910, dar şi alte unelte 
pentru prelucrarea lemnului, a cânepii etc. Organizatoarea a 
dorit să transforme expoziţia temporară într-una permanentă şi 
astfel a înfiinţat un muzeu, într-o casă veche din 1890, care a 
aparţinut străbunicilor soţului ei.  

Muzeul din Păsăreni a fost înfiinţat, la începutul anilor 
1990, de către profesorul Albert Buzási József, cu piese din 
colecţia locală. Este cea mai bogată colecţie de pe Valea 
Nirajului, în care, pe lângă uneltele gospodăreşti şi de 
agricultură, sunt expuse amintirile bărbaţilor locali din cele 
două războaie mondiale, fotografii de familie, scrisori, monede 
vechi. Colecţia este expusă în fosta sală de cinema din Şcoala 
generală. Este vizitată foarte des de elevii de şcoală şi grădiniţă, 
care se întâlnesc aici cu obiectele trecutului. Spaţiul din jurul 
muzeului este folosit pentru organizarea taberelor de 
meşteşuguri populare, concursuri etnografice şi alte activităţi de 
acest gen. Muzeul apare în ghidurile turistice scrise şi online, 
iar administratorii au pregătit în anii trecuţi şi două pliante mai 
simple. Activitatea muzeului a fost prezentată de mai multe ori 
şi în presa judeţeană.  

În Ghineşti, profesorul de limbă maghiară, László János, 
pensionar în prezent, a înfiinţat un muzeu etnografic, ce are 
sediul într-o sală din şcoala din localitate. Inaugurarea festivă a 
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avut loc în acest an, cu ocazia întâlnirii fiilor satului, eveniment 
organizat de congregaţia reformată.  

În satul Sâmbriaş, în anii 2000, au apărut două muzee. 
Unul înfiinţat de biserica catolică, este amenajat într-o clădire 
cu patru săli, retrocedată bisericii, unde a funcţionat cândva 
cabinetul medical. Expoziţia conţine, pe lângă piese ale portului 
popular şi unelte din gospodărie, şi curiozităţi, ca de pildă o 
puşcă din timpul revoluţiei din 1848 sau o scrisoare de pe front, 
ce imită o faţă de masă din dantelă. Muzeul deţine şi multe cărţi 
vechi (din secolul al 18-19) şi o colecţie de monede. Celălalt 
muzeu a fost înfiinţat de Asociaţia Culturală din Sâmbriaş, în 
memoria lui Balla Antal5 (Anti bácsi ), în fosta casă a acestuia. 
Expoziţia a fost inaugurată în cadrul unui eveniment festiv în 
anul 2009, pe 21 iunie. Casa, situată în centrul aşezării, 
păstrează elementele de arhitectură tradiţională locală de pe 
Valea Nirajului, cu toate că poarta secuiască, ce se înalţă la 
intrarea pe proprietate, nu este caracteristică zonei. Interiorul 
amenajat aminteşte de o casă ţărănească de la mijlocul secolului 
al 20-lea. Pe lângă mobilierul original şi pe lângă obiectele 
personale ale lui Balla Antal, sunt expuse şi fotografii vechi ale 
Ansamblului de la Sâmbriaş. Muzeul are propriul site. Presa 
judeţeană a prezentat şi ea muzeul de mai multe ori. Pe lângă 
acestea muzeul este consemnat pe câteva portaluri de internet 
din domeniul cultural sau turistic.  

În Adrianu Mic funcţionează un Centru de informare şi 
dezvoltare, înfiinţat de Focus Eco Center. Aici vizitatorii pot 
cunoaşte obiecte eco legate de cultura populară.  

În Călugăreni, prin iniţiativa consiliul local şi prin 
finanţarea primită de la consiliul judeţean a fost înfiinţat în anul 

                                                
5 Balla Antal s-a născut pe 16 iunie 1926, în Sâmbriaş. Din 1945 este 
fondatorul şi dirijorul Ansamblului de la Sâmbriaş. Neavând copii, şi-a lăsat 
casa pentru înfiinţarea unui muzeu de către asociaţia culturală.  
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2009 o instituţie culturală specială, Teatrul de Şură din 
Călugăreni, a cărei preşedinte a devenit actorul Széllyes Ferenc. 
În jurul acestui stabiliment au loc în fiecare vară diferite 
programe culturale, printre acestea şi expoziţii etnografice6. 
Organizatorii şi-au dorit să înfiinţeze un muzeu, într-o casă 
ţărănească din centrul localităţii, aflată în propietatea bisericii 
catolice. Contrar încercărilor multiple, muzeul nu s-a 
concretizat. Însă casa rapsodului popular Széllyes Sándor (a 
murit în anul 2006, la Târgu-Mureş) a fost transformat în casă 
memorială. Pe lângă aceasta, în localitate există şi o colecţie 
privată impresionantă, dar care nu este deschisă publicului larg.  

Asociaţia culturală din Murgeşti a cumpărat în anul 
2002 castelul Toldalagi construit în stilul barocului clasic, în 
secolul al 19-lea, de către Toldalagi Zsigmond. În această 
clădire a fost amenajat un muzeu etnografic, fiind expuse 
obiecte tradiţionale, colectate de la localnici.  

În Eremieni, muzeul a fost înfiinţat de Pollart Kelemen 
Margit. Expoziţia prezintă portul popular din Eremieni, uneltele 
tradiţionale, mobilier vechi, ţesături şi cusături, dar şi obiecte 
legate de viaţa şcolară din timpul comunismului. În muzeu sunt 
amplasate păpuşi îmbrăcate.  

În Sânsimion, sub conducerea Grupului Milvus, cu 
colaborarea partenerilor străini, cu ajutorul unei finanţări 
nerambursabile, funcţionează, din anul 2006, un muzeu viu. 
Aici vizitatorii pot cunoaşte obiectele tradiţionale, dar şi modul 
de utilizare al acestora. Casa ţărănească are o curte imensă: în 
spatele casei se află şopronul, unde sunt expuse vechile utilajele 
agricole, lângă acesta se situează curtea, unde sunt ţinute 

                                                
6 Cu toate că în presa judeţeană au fost mai multe apeluri pentu donarea de 
obiecte, nu s-au adunat obiecte în număr suficient. Astfel expoziţia 
temporară a fost organizată pe baza obiectelor împrumutate de către Kallós 
Zoltán.  
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animalele specifice din zonă şi unde se poate observa modul 
corect de a le îngriji. A fost construit un coteţ pentru porci, un 
grânar, o magazie pentru nutreţ, grajd – toate respectând 
tradiţiile arhitecturii locale. Uneltele agricole şi animalele au 
fost donate de către fermierii din localitate. În cele două camere 
ale casei ţărăneşti sunt expuse alte unelte din gospodărie şi port 
popular. Interiorul este specific ţărănesc. Clădirea, în care este 
amenajat muzeul, este una specifică microregiunii, o casă cu 
prispă din chirpici. În timpul verii aici se desfăşoară tabere 
pentru păstrarea tradiţiilor, tabere de meşteşugari, expuneri de 
produse tradiţionale.  

În Beu, sat care are doar 41 de case locuite (din 57 în 
total), expoziţia etnografică este situată în căminul cultural. 
Aceasta a fost amenajată de către „Asociţia pentru Beu”, 
asociaţie cu specific cultural, având ca obiectiv păstrarea 
tradiţiilor. Muzeul a fost realizat în anul 2008, cu ocazia 
evenimentelor festive, organizate la împlinirea a 675 ani de la 
prima atestare documentară a aşezării. Obiectele au fost donate 
de localnici, în urma unui apel lansat de membrii asociaţiei. 
Ajutorul în colectarea obiectelor şi organizarea expoziţiei a venit 
din partea doamnei Asztalos Enikő, etnograf amator.  

În Vădaş, muzeul etnografic a fost deschis în anul 2000, 
cu ocazia celei de-a treia ediţii a zilelor satului. Este situat într-o 
sală din şcoala generală. În muzeu găsim unelte agricole, 
instrumente de bucătărie, ţesături, fotografii – obiecte care 
povestesc depre istoria localităţii. Organizatori au fost preotul 
reformat Labancz Gyula şi Székely Ferenc, etnograf amator.  

În municipiul Târnăveni, Fundaţia „Târnava Mică” a 
amenajat o expoziţie, care prezintă meşteşuguri vechi, obiecte 
legate de şcoala din timpul comunismului, obiect de artă 
populară. Expoziţia, realizată în clădirea fostei sinagogi, are şi 
un colţ de rugăciune, pentru evreii, care se întorc acasă.  
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Muzeul Petőfi din Albeşti a fost înfiinţat în anul 1897 de 
către contesa Haller Louise. În anul 1916 artefactele legate de 
poet au fost evacuate iar în 1918 muzeul a fost desfiinţat. 
Redeschiderea festivă, eveniment la care au participat şi 
membrii guvernului, a avut loc în anul 1945. Din anul 1990, 
muzeul este administrat de Asociaţia Culturală „Petőfi Sándor”, 
înfiinţată tocmai pentru acest scop. În cele trei săli ale clădirii 
rustice sunt expuse obiecte din perioada paşoptistă, obiecte şi 
documente legate de viaţa poetului precum şi macheta bătăliei 
de la Albeşti (l. Máthé, 1999, 119., ill. 175.).  

În localitatea Trei Sate, neurochirurgul Madaras Sándor 
a cumpărat o casă tradiţională. O parte a colecţiei lui 
etnografice imense, adunată de pe teritoriul întregului judeţ este 
aşezată aici. Colecţia nu a fost realizată în scopul expunerii 
către publicul larg, dar folosind materialul, mai multe muzee au 
organizat expoziţii temporare.  

În satul Viforoasa, muzeul etnografic a fost iniţiat în 
anul 2010 de către antreprenorul local Donáth István şi soţia lui, 
de profesie învăţătoare. Amenajarea muzeului a fost coordonată 
de către dr. Kinda István, etnograf originar din localitate. 
Expoziţia a fost amenajată într-o sală din şcoală, cu obiecte 
primite din partea localnicilor (34 persoane au donat obiecte, 10 
au împrumutat obiectele pentru perioadă nedeterminată). Pe 
lângă obiectele aparţinând culturii populare tradiţionale (port 
popular, interior ţărănesc, unelte de prelucrarea lânii, lada de 
zestre, fotografii), muzeul găzduieşte şi obiecte legate de şcoala 
veche (cataloage, clopoţel), respectiv material militar.7 Muzeul 
comemorează în același timp şi pe Metz Albert, fondatorul 
Şcolii de muzică şi al Filarmonicii din Târgu-Mureş.  

                                                
7 Un obiect interesant expus este albumul foto al regimentului din Viforoasa, 
din timpul celui de-al doilea război mondial.  
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Casa ţărănească din Chibed a fost amenajată în anul 
1999 şi ea poartă numele etnografului şi muzicologului Seprődi 
János. Pe lângă obiectele culturii populare din localitate, 
muzeul comemorează şi pe Madaras Gábor, cântăreţ popular. 

În Chendu Mic, muzeul etnografic a fost înfiinţat în anul 
1995 de către Rüsz Fogarasi Károly, preşedintele local al 
Societăţii Maghiare de Cultură din Transilvania şi de soţia 
acestuia. Locaţia aleasă a fost casa veche a învăţătorului local. 
Înfiinţarea muzeului a fost impulsionată de constatarea că 
obiectele tradiţionale sunt foarte repede scoase din uz şi dispar 
din localitate, ca urmare a comercianţilor de obiecte de artă. 
Soţii au dorit să stopeze acest fenomen, adunând obiectele 
tradiţionale din localitate: mobilier (pat cu strujac din paie, 
leagăn, şifonier, masă, sertar etc.), ţesături, instrumente din 
bucătărie (zdrobitor cartofi din lemn, vechi de un secol, folosit la 
nunţi), port popular. Majoritatea vizitatorilor provin din rândul 
şcolarilor, care vin cu profesorii.  

Finta József din Ungaria a înfiinţat în anul 2005 un 
muzeu al satului Dâmbău, din fonduri proprii. Muzeul este 
amenajat într-o casă tradiţională, moştenită de la bunici. Clădirea, 
construită în anul 1890 este structurată pe o cameră-bucătărie, cu 
pivniţă boltită cu piatră. Fondatorul muzeului a păstrat, pe 
parcursul renovării, forma, culorile originale ale clădirii, în care a 
expus obiectele adunate de la localnici.  

Casa tradiţională din Păucişoara, situată la 9 km de 
Târnăveni, a fost fondată de Doszlopi Lidia Naomi, o 
intreprinzătoare din Târgu-Mureş. Casa în care a fost expus 
materialul datează din anul 1869, fiind construită din chirpici, cu 
prispă tradiţională în faţă şi lateral, în interior cu tavan casetat din 
lemn, cu trei camere. Casa este mobilată cu mobilă veche. În 
camera curată este aşezat patul făcut, un dulap şi leagăn. În 
bucătărie găsim banca pentru dormit, dulapuri, iar în camera din 
spate este aşezat ţestul – cuptorul de copt (Doszlopi, 2013: 48.). 
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Horváth Arany, fiica scriitorului Horváth István a 
înfiinţat, în anul 1991, o casă memorială a scriitorului în 
localitatea Ozd. Aceasta comemorează activitatea scriitorului, 
reproduce epoca în care a trăit acesta, societatea tradiţională.  

În anul 1999, preotul Nagy Endre a fondat muzeul din 
Şaroş, în casa cantorului, situată în spatele bisericii unitariene 
din localitate. În anul 2006 învăţătoarea Tóth Katalin şi 
preoteasa Kozma Erika, cu ajutorul femeilor din localitate au 
reînnoit expoziţia, iar muzeul a adoptat numele lui Bandi 
Dezső, născut în localitate. Expoziţia conţine mobilier 
tradiţional, ţesături, vase, lăzi, obiecte de port popular, cărţi 
vechi.  

În satul Ghindari, expoziţia etnografică, ce poartă 
numele profesorului şi fondatorului Fülöp Dénes, este 
amplasată în conacul lui Dózsa Dániel. Muzeul a fost înfiinţat 
în anul 1972. În prima sală este comemorat fondatorul, în a 
doua este prezentată tradiţia olăritului din Ghindari. Muzeul a 
primit, doi ani mai târziu, în custodie, conacul Dosa, situat în 
centrul localităţii, unde, cu ajutorul organelor judeţene a fost 
amenajat o expoziţie cu 5 secţii: ceramică, instrumente 
gospodăreşti, unelte agricole, creaţii de artă populară, o galerie 
permanentă. Efectivul de obiecte a crescut după 1989. Muzeul 
este prezentat pe mai multe site-uri turistice dar o descriere 
detaliată găsim şi pe site-ul comunei.  

În Veşca, o casă tradiţională a fost cumpărată şi renovată 
de artistul plastic Fekete Pál, în care ulterior a amenajat o 
expoziţie etnografică. Curtea muzeului a fost utilizată pentru 
mai multe evenimente din domeniul cultural, cu obiectivul 
principal de promovare a păstrării valorilor tradiţionale.  

Pe lângă cele prezentate mai sus, în ultimul deceniu, au 
existat şi alte planuri de înfiinţare de muzee, dar care, până la 
această dată, nu au fost concretizate. 

 În Gălăţeni curatorul satului, Szőcs Mihály, pe baza 
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exemplului din Păsăreni, plănuieşte să înfiinţeze în căminul 
cultural un muzeu al satului şi o bibliotecă.  

În castelul ruinat Barabási din Idrifaia, un intreprinzător 
din Ungaria, care a cumpărat castelul, doreşte să înfiinţeze un 
muzeu al satului şi o cramă. Tot în Idrifaia, preotul reformat are 
planuri de a înfiinţa un muzeu al satului, în fosta casă a 
cantorului. 

 În Papiu Ilarian şi în Bărdeşti consiliul local a discutat 
despre înfiinţarea unui muzeu etnografic iar în Sângeorgiu de 
Pădure se doreşte să fie amenajat un muzeu şi o cameră 
comemorativă în castelul Rédhey. 8  

Tipuri de colecţii  
Dintre colecţiile identificate de mine, patru (cea din 

Sâmbriaş, Aluniş, Brâncoveneşti şi Sânsimion) folosesc 
denumirea de „tájház” casă muzeu, la care se adaugă alte patru 
(Păucişoara, Veşca, Dâmbău, Chibed), care funcţionează cu 
caracter de casă tradiţională. Toate sunt înfiinţate după anul 
2000.  

 
O parte semnificativă a colecţiilor sunt muzee al satului 

adică stabilimente, care conţin obiecte etnografice şi altele 
legate de istoria locală. În cele mai multe cazuri, aceste colecţii 
sunt amplasate în clădiri nefuncţionale, ale şcolii sau bisericii, 
sau în alte clădiri (conace) achiziţionate prin fonduri ale 
fundaţiilor.  

Printre muzeele identificate, găsim trei case memoriale 
literare (Horváth István–Ozd, Kemény János–Brâncoveneşti, 
Petőfi Sándor–Albeşti), dar sunt comemorate şi alte 
personalităţi: Széllyes Sándor, rapsod popular (Călugăreni), 
Balla Antal (Sâmbriaş), Madaras Gábor (Chibed).  
                                                
8 l. http://www.hhrf.org/nepujsag/12feb/12nu0217t.htm  
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De la sfârşitul anilor 1960, în mai multe localităţi, au fost 
înfiinţate, pe lângă şcoli, în scopuri didactice, camere 
etnografice. Atfel de colecţii au funcţionat între 1972–1992 în 
Roşiori; în Ernei şi Dumbrăvioara (în căminul cultural) între anii 
1960-1980; în Târgu-Mureş în incinta Şcolii generale nr. 1 până 
la sfârşitul anilor 1990. În Ghineşti a fost amenajată în 2012. 

O mare parte din muzeele identificate constituie 
iniţiative private, cu sprijin din partea bisericii, şcolii, comunei 
sau din partea unei fundaţii. În unele cazuri aceste acţiuni s-au 
concretizat şi funcţionează fără sprijin extern.  

O parte dintre acestea pot fi vizitate şi pot fi încadrate 
într-unul din tipurile descrise mai sus (majoritatea sunt case 
tradiţionale). Astfel sunt colecţiile din Aluniş, Păucişoara, 
Dâmbău sau Veşca. Printre fondatori găsim întreprinzători, 
arhitecţi sau artişti plastici. O altă parte a colecţiilor private (de 
ex. Călugăreni, Câmpeniţa, Eremieni), ce pot fi vizitate, sunt 
localizate pe proprietatea fondatorului.  

Şi nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm colecţiile 
private, care nu poate fi vizitate, dar materialul adunat a servit 
la organizarea mai multor expoziţii temporare. Cea mai 
impresionantă dintre acestea este colecţia neurochirurgului 
Madaras din Trei Sate.  

O mică parte a muzeelor intră în categoria muzeelor vii9, 
în care au loc activităţi tradiţionale în mod regulat. În cazul 
muzeului din Sânsimion, administrat de Grupul Milvus, pe 
lângă obiecte există şi animale.  

Fondatori şi instituţii 
Muzeele fondate în mediul rural au luat fiinţă la 

iniţiativa intelectualilor locali. În cazul exemplelor de mai sus, 
fondatorii la 10 dintre muzee au fost profesori/învăţători, 6 
                                                
9 Noțiunea emică, utilizată de administratorii muzeului.  
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preoţi, 3-3 medici sau întreprinzători şi 2 etnografi. Pe lângă 
aceştia întâlnim şi actori, arhitecţi, coreografi, curatori sau 
specialişti în probleme de mediu. Iniţiativa vine de cele mai 
multe ori din sfera civilă.  

Colecţiile sunt amplasate în 8 cazuri în săli de şcoală, în 
7 cazuri în clădiri ale bisericii, în 2 cazuri în cămine culturale, 
în 2 cazuri în clădiri aparţinând consiliului local, în 7 cazuri în 
clădiri proprietăţi ale asociaţiilor/fundaţiilor, în 7 cazuri în case 
tradiţionale aflate în proprietate privată.  

 
Perioade în înfiinţare a muzeelor din judeţul Mureş 
În judeţul Mureş putem observa 3 mari valuri în 

înfiinţarea de muzee. Primul între 1960–1989 cu o activitate 
mai mare la începutul perioadei. În baza noastră de date se 
găsesc 5 muzee din etapa aceasta, când profesorii sau învăţătorii 
locali au amenajat expoziţii etnografice în sălile neutilizate 
pentru alte scopuri ale căminelor culturale sau ale şcolilor. În 
zilele noastre aceste colecţii nu mai există, totuşi au avut o 
influenţă mare asupra fondării de muzee locale după 
schimbările din 1989. Al doilea val se înregistrează în anii 
1990, când au luat fiinţă 5 muzee. Ultimul val este cel începând 
cu anii 2000, când aproximativ 20 de muzee au fost realizate. În 
aceste două perioade din urmă înfiinţarea de muzee se 
suprapune cu alte evenimente importante din viaţa satului 
(întâlniri ale fiilor satului, zilele satului, pelerinaje).  

Modele, impulsuri 
Începând cu anii 1950, organul central a iniţiat 

înfiinţarea instituţiei Centrul Creaţiei Populare, în atribuţia 
căreia intra păstrarea, promovarea şi supraveghearea tradiţiilor 
populare. În paralel, a fost demarat şirul de spectacole Cântarea 
României, în cadrul căreia grupuri tradiţionale, ansambluri, 
coruri sau gruprui de actori amatori au concurat unii cu ceilalţi 
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şi au promovat cultura locală. Primele colecţii reprezentau de 
fapt accesoriile acestor evenimente, iar după o vreme colecţiile 
s-au extins şi au devenit permanente, expuse în cămine 
culturale.  

Reţeaua cercurilor de autoperfecţionare a început să 
funcţioneze în perioada anilor 1960. În cadrul acestor cercuri 
mai mulţi profesori de istorie sau literatură au ţinut prelegeri 
despre cultura populară, îndemnând elevii la colectarea 
obiectelor tradiţionale. Colecţiile astfel realizate au fost expuse 
în incinta şcolii.  

Din păcate rezultatele acestor iniţiative nu au fost de 
durată, nu au supravieţuit până în anii 2000. Dar este cert faptul 
că în memoria comunităţii ele au persistat şi au constituit primul 
impuls la fondarea de noi muzee, în perioada de tranziţie.  

După 1989 conceptul de păstrare a tradiţiilor s-a întărit, 
ca urmare a influenţelor generate de mass-media. Iniţiativele 
păstrării tradiţiilor (exemple de bune practici) prezentate prin 
unele programe Tv au avut o influenţă pozitivă şi asupra 
acţiunilor legate de tradiţii desfăşurate în Mureş dar anumite 
impulsuri au fost date şi de activităţile din regiunile învecinate.  

În secolul al 21-lea, în spatele acestor iniţiative putem 
identifica şi puncte de vedere economice sau turistice. Nu este 
întâmplător faptul că primele case tradiţionale au fost amenajate 
de întreprinzători. Însă, ca urmare a materialelor ce promovau 
potenţialul agroturistic, nu numai întreprinzătorii, ci şi consiliile 
locale sau intelectualii locali leagă fenomenul de înfiinţare a 
muzeelor locale de conceptul dezvoltării turismului rural.  

Şi nu în ultimul rând, din anii 1990, cu ocazia serbării 
zilelor satelor, des au fost organizate expoziţii temporare cu 
obiectele tradiţionale locale. Numărul mare de obiecte, succesul 
expoziţiilor a stimulat intelectualii locali, să organizeze 
expoziţia într-un mod permanent, pentru a fi vizitată de către 
publicul larg în mod continuu. 
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Utilizare: contexte şi funcţii 
Aceste muzee au luat fiinţă şi sunt utilizate în trei 

scopuri: educare, dezvoltarea turismului (adică intenţii 
economice) şi consolidarea identităţii, editarea şi prezentarea 
istoriei locale. Ca urmare, înfiinţarea muzeelor s-a făcut în jurul 
organizaţiilor şi persoanelor cultural-economice, cei care 
activează pentru realizarea celor trei intenţii. Inaugurarea 
muzeelor a avut loc în condiţii în care localitatea oricum serba 
ceva important în istoria sa. Folosirea lor este mai intensă cu 
ocazia serbărilor de acest gen (zilele satului, festivaluri, tabere 
de dans, pelerinaj). În Voivodeni sau Sâmbriaş, de exemplu, 
este organizată, anual, o tabără de dansuri populare, în cadrul 
căreia participanţii vizitează împreună muzeul local de 
etnografie. În Glodeni sunt organizate, în fiecare an, zilele 
satului dar şi seri de cântece populare sau balul husarilor, când 
se vizitează muzeul local. Cu această ocazie, nu numai 
participanţii din alte localităţi vizitează muzeul dar şi localnicii 
prezenţi, care cunosc îndeaproape expoziţia. Astfel putem 
interpreta acest gest ca un rit, prin care individul întâlneşte 
trecutul strămoşilor.  

În mai multe muzee au loc tabere de creaţie, concursuri 
de povestit sau alte evenimente legate de păstrarea tradiţiilor. În 
aceste cazuri muzeul funcţionează ca o scenă, ca fundal pentru 
evenimentele ce se desfăşoară, astfel semnificaţiile acestor 
acţiuni sunt contextualizate şi canalizate. În alte cazuri, muzeele 
preiau rolul unui cămin cultural, unde, pe lângă activităţile 
menţionate mai sus, mai au loc şi lansări de carte, prelegeri de 
popularizare, cursuri şi seminarii. Muzeele sunt cel mai des 
vizitate de elevii şcolilor din zonă. Programa şcolară prevede 
transmiterea cunoştinţelor şi noţiunilor legate de cultura 
populară tradiţională, astfel că majoritatea pedagogilor încearcă 
să viziteze împreună cu elevii muzeul etnografic din localitate – 
sau cel mai apropiat din zonă. Muzeele mai populare sunt 
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frecventate chiar şi de elevii de la oraşe. În acest context 
muzeul funcţionează ca un spaţiu al amintirii, dar şi al 
cunoaşterii şi al (re)învăţării.  

O parte semnificativă din vizitatori o constituie turiştii, 
cei care ajung în contact cu muzeele, în cadrul unor excursii 
organizate, de grup, cu toate că sunt şi câțiva, care ajung 
accidental într-o localitate, în care funcţionează un muzeu 
etnografic.  

Aceste trasee turistice oferă, pe de o parte, posibilitatea 
diversificării activităţilor economice, a dezvoltării economiei 
locale iar pe de altă parte, din perspectiva turiştilor, posibilitatea 
de a cunoaşte ceva exotic şi nostalgic. Muzeul de istorie locală 
– afirmă Ebli Gábor, este locul preferat al turiştilor, din cauză 
că se pot face călătorii în timp, în istoria unui comunităţi, în 
viaţa oamenilor de zi cu zi, fără greutatea istoriei universale 
(Ebli 2009: 38.). 

Ca urmare a intenţiilor descrise mai sus, colecţiile 
etnografice au diferite strategii de comunicare şi de 
autoprezentare. Fondatorii acelor muzee, care sunt considerate 
baze ale identităţii locale, ei înşişi îşi atribuie roluri 
mesianistice, se zbat pentru ca muzeul să fie prezentat în mass-
media judeţeană, locală sau online. Sunt câteva cazuri când au 
elaborat site-uri proprii pentru muzee (de exemplu casa 
tradiţională „Balla Antal” din Sâmbriaş). Cei care consideră 
prioritar dezvoltarea turismului, pe lângă construirea identităţii, 
se ocupă mai ales de prezenţa muzeului pe site-urile/ ghidurile 
turistice. 

Din perspectiva profesionalismului, majoritatea 
muzeelor au deficienţe. Cea mai gravă deficienţă este lipsa unui 
inventar al obiectelor. Chiar şi în acele muzee, unde există liste 
ale obiectelor (de ex. Glodeni, Păsăreni), acestea se rezumă la 
notarea numelui, numărului obiectului, specificând mai rar 
numele proprietarului (donatorului). 
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 Această deficienţă îşi are originea în tehnica de 
colectare. Colectările de obiecte tradiţionale au decurs, de cele 
mai multe ori, aşa cum a povestit Nagy Erika din Voivodeni, în 
următorul mod: ”Când m-am mutat înapoi la Voivodeni, m-au 
rugat să-i ajut la amenajarea unei expoziţii etnografice în 
şcoala generală. Ne-am pus pă căruţa şi am cutreierat satul. 
Am cerut, am colectat diferite obiecte de mobilier, ţesături, vase 
vechi, unelte pentru tors. Au fost unii, care ne întrebau pentru 
ce ne trebuie, dar i-am liniştit, că le vom înapoia... Au fost şi 
alţii, care au donat obiectele muzeului, spunând că vor fi în 
locul mai bun decât acasă, în pod.”Adică, colectările 
organizate au strâns numeroase obiecte într-un timp scurt, cea 
ce nu a făcut posibil realizarea paralelă a unui inventar. Pe de 
altă parte, din această cauză, nu a fost practicat principiul 
selecţiei. Fiecare obiect ce a fost donat muzeului a fost expus, 
astfel expoziţiile sunt aglomerate, în majoritatea cazurilor arată 
mai degrabă ca un depozit. Tehnica utilizată a influenţat şi 
tematica expoziţiilor. Unele obiecte – de exemplu uneltele 
folosite la tors/ţesut – sunt proporţional în număr mai mare, în 
timp ce altele lipsesc în totalitate. Mobilierul vechi, de prestigiu, 
sau vasele pictate, de exemplu, sunt în număr foarte mic. O altă 
caracteristică a tehnicii expoziţionale este de asemenea 
interesantă: muzeele lucrează cu o asistenţă minimală.  

Foarte rar întâlnim descrieri textuale, pliante. Muzeele 
nu au personal angajat, programul de vizitare este neorganizat, 
sunt deschise la cerere.  

Concluzii 
Dacă în trecut, aceste instituţii au avut rolul de a 

acumula şi a păstra amintirile trecutului, în ultima vreme a 
devenit foarte importantă utilizarea acestor instituţii: 
comunitatea ia în folosinţă muzeele locale, muzeul devine un 
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punct distinct în spaţiul public, se sacralizează. Devine un loc, 
unde sunt vizibile modelele locale ale cultivării trecutului.  

În acest sens, muzeul local, în forma sa fizică, devine 
semnul public cel mai semnificativ în utilizarea conştientă şi în 
luarea în posesie a trecutului, dar şi în conştientizarea trăirii cu 
trecutul, cu roluri importante în formarea identității locale. 
Obiectele expuse între pereţii muzeului nu sunt numai obiecte 
prăfuite, dintr-o perioadă dispărută, ci şi simboluri ale credinţei 
în dezvoltare, într-un viitor mai bun. În aceste obiecte ni se 
arată de unde am venit (cea ce estompează sentimentul 
dezrădăcinării), dar şi ce am lăsat în spatele nostru. Iar aceasta, 
din perspectiva prezentului, indică dinamica dezvoltării.  

Înfiinţarea muzeelor săteşti este până la urmă o formă 
contemporană a păstrării tradiţiilor, care se deosebeşte de alte 
activităţi de acest tip prin faptul că se conectează mai ales 
spaţial, în timp ce celelalte acţiuni, de ex. festivalurile, se 
conectează la un eveniment, temporal. În timp ce celelalte 
acţiuni pot fi exportate peste graniţa localităţii, muzeul 
funcţionează numai în spaţiul aşezării.  

Fiindcă tradiţiile şi obiceiurile prezentate prin obiecte 
tradiţionale (port popular, unelte de gospodărie etc.) din muzeu 
nu mai sunt utilizate în mediul lor natural, expunerea lor 
muzeală devine mijlocul tezaurizării tradiţiilor locale. Astfel 
locul tradiţiilor organice este preluat de varianta lor organizată.  

Aceste muzee, având în vizor comunitatea locală, au 
fost amenajate conform cerinţelor locale. Pot deveni locul unor 
ceremonii, unde au loc comunicarea identităţii regionale, dar şi 
consolidarea simbolică a solidarităţii comunitare. Trebuie să 
catalogăm aceste locuri post-muzee, unde utilizarea obiectelor 
este mai importantă decât profesionalismul tehnicilor de 
expunere ori colectare.  
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Muzeele sunt sanctuarele10 culturii populare, dar în 
același timp se stabilesc prioritar lângă biserici, sau centre 
sacrale. Totodată majoritatea muzeelor funcţionează sub aripa 
unei instituţii – de la care împrumută o parte din ideologii.  

Muzeele sunt locuri ale memoriei. Întrebarea este: a cui 
este această memorie? Cine, despre ce şi cum aminteşte? 
Fiindcă aceste muzee sunt înfiinţate la iniţiativa şi conform ideii 
intelectualilor locali, în mare parte arată cum vede cultura 
populară intelectualul local – şi nu imaginea reală, cum a fost 
organizată viaţa rurală, în secolul al 19-lea sau al 20-lea.  

Pe de altă parte, muzeele formează imaginea noastră 
despre cultura populară, conform unor puncte de vedere vechi 
de o sută de ani (Ebli 2009: 18.). Expoziţiile sunt restrânse şi de 
alte puncte de vedere. Obiectele expuse sunt cele care au fost 
găsite în localitate şi de care proprietarii sunt dispuşi să se 
despartă. Expoziţia poate astfel să arate bunuri culturale sub o 
oarecare valoare şi care au fost în folosinţă până nu demult. 
Acesta explică de ce sunt expuse uneltele prelucrării cânepii sau 
cele legate de tors/ ţesut în număr mai mare decât alte obiecte 
tradiţionale (plug din lemn, hădărog etc.). 

Şi la final o ultimă întrebare: ce nu reuşeşte acest tip de 
muzeu să păstreze? Imaginea muncii grele din mediul rural, 
precum şi aceea luptă şi suferinţă, care a fost necesară 
supravieţuirii ţărănimii. Obiectele expuse pot trezi nostalgia dar 
acoperă, în acelaşi timp, dificultăţile vieţii. Generaţiile tinere, 
care sunt dirijate de către pedagogi să viziteze muzeele, au o 
atitudine ambivalentă faţă de expoziţii, căci nu pot percepe 
viaţa autentică rurală. Cu toate acestea, muzeul poate fi mijlocul 
unei terapii psihice colective: o încercare a localnicilor de 

                                                
10 Acesta înseamnă că dinspre obiecte muzeul devine sanctuar, pentru 
comunitate scena evenimentelor. (Ebli 2009: 52–53.). 
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privire faţă-n-faţă cu destinul dureros, care asigură o experiență 
terapeutică de grup (Ebli 2009: 268–270). 
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Reuniunea şcolară de păstrare a tradiţiei folclorice 
 

Slavica А. Gajić 
Muzeul Orăşenesc Kikinda (Serbia) 

 
 
 

Based on a request to write a guide for teachers who teach 
folk traditions optional courses, Slavica Gaić initiated in 2006 a 
project entitled "School meeting for the preservation of folklore 
tradition" where all Serbian schools that teach optionally the course 
of popular culture were invited. So far eight of the listed schools have 
hosted the meetings, organizing cultural programs with the 
participation of students from other schools. Meeting symbol is the 
jug, which is festively handed-over to the host school. During these 
meetings are also held workshops for popular creation, folk costumes 
parades and presentation of various habits. The elementary classes of 
"Dositei Obradović" Serbian High School from Timisoara are also 
participating to these Reunions in recent years. 
 

Reuniunea şcolară de păstrare a tradiţiei folclorice a fost 
înfiinţată la sărbătoarea bisericească a Sfintei Treimi din anul 
2006 după Hristos. Totul a început întâmplător, dacă se poate 
vorbi de întâmplător, când am început să scriu, în calitate de 
etnolog, manualul pentru disciplina opţională „Tradiţia 
folclorică”, introdusă deja în programa de învăţământ pentru 
şcoala generală.  

Neexistând o viziune clară referitoare la acest obiect 
opţional, mi s-a propus ca eu, în calitate de etnolog, să scriu un 
fel de ghid pentru învăţători. Astfel am început să fac cercetări 
pe această temă chiar în şcoală la orele de tradiţie folclorică. S-a 
întâmplat să fie Şcoala „Stefan Nemanja“ din Beograd, unde, 
datorită învăţătoarei Vera Lakočević, se studiază de multă 
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vreme şi cu mult succes această materie. Am participat la orele 
de tradiţie folclorică şi am fost încântată de toate abilităţile şi 
cunoştinţele de care au dat dovadă copiii. Vitrinele din sala de 
clasă erau pline de lucruri de mână, efectuate de copii la aceste 
ore: motive ţesute la războaie mici, păpuşi din pănuşe, colaje 
din boabe, gresie pictată, figuri din argilă, colaje din boabe etc. 
Energia creatoare a copiilor şi entuziasmul învăţătoarei au trezit 
în mine ideea de a convoca toate şcolile, care aveau tradiţia 
folclorică ca obiect opţional. Când s-a născut această idee, am 
pornit cu uşurinţă la realizarea acestui proiect. S-a constituit o 
echipă formată din învăţătoarea Vera Lakočević, învăţătoarea 
de religie Angelka Bielobrk şi Slavica A.Gaici, etnolog, şi 
imediat a început realizarea primei Reuniuni şcolare de tradiţie 
folclorică. Prima măsură a fost convocarea şcolilor care doreau 
să participe la Reuniune, condiţia fiind studierea tradiţiei 
folclorice ca obiect opţional. În urma anchetei efectuate la 120 
de şcoli generale de pe teritoriul Serbiei, în tot a treia şcoală se 
studia tradiţia folclorică. Având în vedere faptul că au mai fost 
introduse încă trei obiecte opţionale : educaţie civică, mâini 
îndemânatice şi religie, putem afirma că tradiţia folclorică era 
destul de bine reprezentată. Lucrul care m-a frapat pe mine, ca 
etnolog, a fost faptul că tradiţia folclorică era mai bine 
reprezentată în şcolile urbane decât în cele rurale. Se pare că, 
pentru elevii şi părinţii din mediul urban, tradiţia folclorică era 
mai reprezentativă deoarece fusese complet dată uitării.  
   Cârceagul, vasul de argilă în care se aducea apă de la 
izvor, a fost ales drept simbol pentru Reuniunea şcolară. Am 
dorit ca tradiţia folclorică să fie un izvor nesecat, de la care ne 
vom potoli setea de cunoaştere şi de adevărate valori ale vieţii. 
Pe Cârceag se pictează numele şcolii gazdă, locul şi data 
Reuniunii şcolare. La fiecare Reuniune şcolară participanţii sunt 
aşteptaţi cu pogace de casă şi sare, tradiţionalul bun venit al 
poporului sârb. 
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Scenă de la a patra Reuniune şcolară de tradiţie folclorică, 

care a avut loc în anul 2009 la Valjevska Kamenica. Pogacea a fost făcută de 
învăţătoarea Nada Plečić şi elevii săi. 

 
Până acum pe Cârceag au fost înscrise opt şcoli gazdă: 
Şc.gen. „Stefan Nemanja“, Beograd 
Şc.gen. „Kralj Petar Prvi“, Beograd, cea mai veche şc.gen. din 
Serbia 
Şc.gen. „Rastko Nemanjić- Sfântul Sava“, Nova Pazova 
Şc.gen. „Мilovan Glišić“ , Valjevska Kamenica 
Şc.gen. „Skadarlija“, Beograd 
Şc.gen. „Vuk Karadžić“, Кikinda 
Şc.gen. „Vuk Karadžić“, Šabac 
Şc.gen. „Dositej Obradović“, Novi Sad 
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Pe lângă aceste şcoli, prin angajarea şi organizarea lor 
excepţională în calitate de gazde, la Reuniune au mai participat 
şi multe alte şcoli din diferite părţi ale Serbiei. 

În calitate de fondatori suntem deosebit de mândri de 
faptul că la aceste Reuniuni şcolare a fost cooptat, în urmă cu 
câţiva ani, şi Liceul sârbesc „Dositei Obradovici“ din 
Timişoara. Ei au prezentat, într-un mod foarte reuşit, câteva 
obiceiuri pe care le-au studiat la orele de tradiţie folclorică, cum 
ar fi de exemplu obiceiul „Frăţia de cruce“. Dealtfel, această 
şcoală şi-a exprimat interesul de a găzdui cea de a zecea ediţie, 
jubiliară, a Reuniunii şcolare de tradiţie folclorică, ceea ce va 
însemna foarte mult pentru şcolile din Serbia. Iată câteva lucruri 
interesante despre şcolile gazdă de până acum: 
 
Şc.gen. „Stefan Nemanja“, din Beograd, gazdă a primei 
Reuniuni şcolare de tradiţie folclorică  

Clădirea în care se află acum Şc.gen. „Stefan Nemanja“ 
a fost ridicată în anul 1957, pe proprietatea mănăstirii 
Vavedenje (Intrarea în biserică), care a fost lăsată prin testament 
bisericii sârbe şi poporului sârb, în anul 1936, de către marea 
binefăcătoare Persida Milenković. În fiecare an, la 26 februarie, 
se celebrează Sf.Simeon, ziua şcolii, când se taie şi cozonacul 
de sărbătoare. Este important de menţionat legătura dintre 
tradiţia folclorică şi religie, pentru că la poporul sârb acestea 
sunt inseparabile. În această şcoală toată lumea a înţeles acest 
lucru şi aproape fiecare unitate de învăţământ din sfera tradiţiei 
folclorice i-a dat un contur spiritual. 
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Şc.gen. „Kralj Petar Prvi“ din Beograd gazdă la a doua 
Reuniune de tradiţie folclorică. 

Această şcoală a fost proiectată în anul 1906 şi ea se află 
în vecinătatea Catedralei. Şcoala a fost înfiinţată în anul 1718, 
reprezentând cea mai veche şcoală generală din Serbia. Temelia 
profesiei de învăţător în această şcoală a fost pusă de însuşi Vuk 
Stefanović Karadžić, care a fost învăţător în această şcoală. 
Câteva cuvinte despre personalitatea istorică a cărui nume îl 
poartă această şcoală.  

Regele Petar Întâi Karađeorđević s-a născut la 11 iulie 
1844 la Beograd. În popor este cunoscut ca regele eliberator 
pentru faptul că a participat la războaiele balcanice şi la primul 
război mondial. Era iubit de popor şi pentru că avea părul 
cărunt, a fost numit și „regele Alb”. A decedat la Beograd în 
anul 1921. Pe de altă parte această şcoală este importantă şi 
pentru faptul că personalităţi însemnate au învăţat aici. 
 
Şc.gen. „Rastko Nemanjić – Sfântul Sava“ din Nova Pazova, 
gazdă la a treia Reuniune şcolară de tradiţie folclorică. 

De pe caldarâmul belgrădean ne-am strămutat în câmpia 
din Srem, unde totul este mare şi larg. La fel este şi şcoala, care 
mulţumită directorului d-l Strahinja Blagojević, învăţătorilor, 
profesorilor, pedagogului, administratorului, părinţilor şi 
elevilor, a fost transformată într-o mare sală de clasă etnică, mai 
bine zis într-un mic muzeu. Astfel că elevii ceea ce învaţă la 
orele de tradiţie folclorică pot să şi vadă în acest unic colţ-etnic 
şcolar. De altfel, toţi participanţii la Reuniune îşi vor aminti de 
organizarea deosebită şi de ospitalitatea acestei şcoli! 
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Colţul-etnic de la Şc.gen. „Rastko Nemanjić – Sfântul Sava“din Nova 
Pazova, unde a avut loc a treia Reuniune școlară de tradiţie folclorică. 

 
Şc.gen. „Мilovan Glišić“ din Valjevska Kamenica, gazdă la a 
patra Reuniune şcolară de tradiţie folclorică. 

Prima şcoală din Valjevska Kamenica a fost construită 
din stâlpi şi nuiele şi lipită cu noroi pe interior şi exterior. La 
mijlocul sălii se afla un platou pe care era împrăştiat un strat de 
cenuşă şi pe care se scria cu un cui. Mai târziu pe acel loc s-a 
construit o nouă clădire a şcolii, care a fost cea mai frumoasă 
din mediul rural în acel timp. În timpul războiului clădirea a 
fost distrusă împreună cu arhiva şcolii, iar după război a fost 
ridicată o altă clădire pentru şcoală pe acelaşi loc. Acum şcoala 
poartă numele cunoscutului cărturar Мilovan Glišić . Şcoala se 
află în partea de vest a Serbiei, pe un câmp verde vălurit cu fața 
spre muntele Medvedik, despre care, învăţătoarea Nada Plečić, 
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care cultivă şi transmite copiilor, cu multă dragoste, învăţătura 
populară, ne-a relatat o poveste interesantă legată de sensul 
etimologic al denumirii muntelui. Muntele a primit această 
denumire deoarece seamănă cu un urs (medved).  
 

 
Elevii de la Şc.gen. „Мilovan Glišić“din Valjevska Kamenica 

prezintă şezătoarea şi cercul de prieteni la a treia Reuniune şcolară de tradiţie 
folclorică din Nova Pazova. 

 
Şc.gen. „Skadarlija“ din Beograd, gazdă la a cincea 
Reuniune de tradiţie folclorică. 

Această şcoală se află în mijlocul oraşului vechi 
Skadarlija din Beograd, de la care a şi primit numele. Acest fapt 
nu i-a împiedicat să aleagă tradiţia folclorică ca obiect de studiu 
opţional, chiar dacă cultura populară îşi are originea în mediul 
rural. Este uşor de reînviat vechile valori tradiţionale în mediul 
sătesc dar nu este uşor să faci acest lucru în mediul urban. Din 
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acest motiv această şcoală se evidenţiază ca un bun exemplu de 
apreciere a culturii noastre populare. Nu este un eveniment rar 
să vedem cum se desfăşoară în faţa şcolii un spectacol al 
copiilor la ieşirea pe caldarâmul străzii Skadarska, iar copiii 
îmbrăcaţi în costume populare sunt o adevărată atracţie pentru 
străini. La fel s-a întâmplat şi la Reuniunea noastră când pe 

această stradă au defilat 
câteva sute de mici copii în 
costume populare din toate 
colţurile Serbiei. De altfel, 
în această şcoală în anul 
2010 a avut loc prima 
Reuniune pentru cultivarea 
învăţăturii și a tradiţiei 
populare cu denumirea   
„Cârceagul“. 
 
 
Primul număr al revistei 
„Saborovanje”, editată cu ocazia 
jubileului celei de a cincea 
Reuniuni de tradiţie folclorică, 
care a avut loc la Şc.gen. 
„Skadarlija“ din Beograd 

 
Şc.gen. „Vuk Karadžić“ din Кikinda, gazdă la a şasea 
Reuniune şcolară de tradiţie folclorică 

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1950, dar clădirea şcolii e 
foarte veche şi protejată de stat ca monument cultural. Se află 
într-o piaţă frumoasă din centru, care înconjoară biserica 
Ortodoxă Sf. Nicolae, una din cele mai vechi clădiri din 
Kikinda. În acea piaţă, în anul 2006, s-a ţinut a şasea Reuniune 
şcolară de tradiţie folclorică. Şcoala poartă numele marelui 
reformator al limbii sârbe Vuk Stefanović-Karadžić. Vuk s-a 
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născut în anul 1787 la Tršić şi a murit la Viena în 1864. S-a 
născut într-o familie în care mureau copiii şi, astfel după 
obiceiul popular, i s-a dat numele Vuk (lup) pentru ca 
vrăjitoarele sau zânele să nu-i poată aduce niciun prejudiciu. 
Această şcoală are multe activităţi dintre care putem aminti 
„cercul elevilor” şi „şcoala creatoare”. În cadrul cercului de 
elevi există activitatea „sala de clasă întoarsă“, care este o 
metodă inversă de învăţare, în care învăţarea se face online, în 
timp ce temele de casă se fac în clasă. În cadrul şcolii creatoare 
se desfăşoară activitatea de „urmărire a peisajelor“ unde se 
dezvoltă creativitatea copiilor la exprimarea artistică şi literară. 
Fiind gazdă la a şasea Reuniune de tradiţie folclorică, 
mulţumită directoarei Olivera Lazić şi a personalului de aici, 
şcoala este menţionată pentru noutăţile de la Reuniune cum ar fi 
atelierele creatoare ale elevilor pe tema tradiţiei populare. 

Printre acestea putem aminti: 
învăţătura populară orală 
(ghicitori, întrebări, proverbe, 
basme....), atelierul de olărie, 
atelierul de turtă dulce, 
atelierul de brutărie, atelierul 
de ţesătorie, etc.  
 
 
Cârceagul, ca simbol al Reuniunii 
şcolare de tradiţie folclorică, este 
predat de către directoarea Şc.gen.  
„Vuk Karadžić“ din Кikinda 
reprezentantului şcolii cu acelaşi 
nume din Šabac, care a găzduit a 
şaptea Reuniune şcolară de tradiţie 
folclorică. 
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Şc.gen. „Vuk Karadžić“ din Šabac, gazdă la a şaptea 
Reuniune de tradiţie folclorică  

Şc.gen. „Vuk Karadžić“din Šabac este cea mai veche 
şcoală din oraş, înfiinţată în anul 1887. La şcoală se învaţă 
tradiţia folclorică ca obiect opţional, iаr învăţătoarele se 
străduiesc ca în cadrul acestui obiect să-i înveţe pe elevi despre 
însemnătatea oraşului lor, care cândva se numea „Micul Paris”. 
Se mai păstrează povestea conform căreia „Stăpânul Ievrem”, 
membru al renumitei dinastii Obrenović, a făcut oraşul Šabac 
renumit prin realizările sale: primul pat, prima fereastră cu 
sticlă şi prima birjă. Мulte asemenea lucruri s-au făcut la Šabac 
pentru prima dată, ele fiind menţionate şi în zilele noastre. 
Această şcoală se poate mândri şi cu o secţie dramatică foarte 
activă, organizată de către învăţătoarele Snežana Popović şi 
Vesna Petrović. Spectacolul lor dramatic „La întâlnirea 
învierii“, în care au fost prezentate obiceiuri legate de 
sărbătorile de Înviere, nu numai la sârbi, ci şi la alte 
naţionalităţi, a fost un exemplu de prezentare multiculturală în 
munca cu copii, cu care se mândreşte această şcoală. 
 
Şc.gen. „Dositej Obradović“ din Novi Sad, gazdă la a opta 
Reuniune şcolară de tradiţie folclorică. 

Şcoala poartă numele marelui iluminist şi reformator 
Dositej Obradović. Dositej s-a născut la Ciacova (jud.Timiş) în 
anul 1739. A fost un mare călător dornic de cunoaştere pe care 
şi-a însuşit-o călătorind prin toată Europa. Această şcoală poartă 
cu mândrie numele lui Dositej. Simbolul şcolii este trifoiul cu 
patru foi, deoarece se află într-un cartier din Novi Sad, care se 
numeşte Detelinara (Trifoiştea). În popor există credinţa că cel 
care găseşte trifoiul cu patru foi va fi un om fericit. Elevii celei 
de a opta Reuniuni şcolare nu au găsit acest simbol, dar şi-au 
însuşit noi cunoştinţe despre obiceiurile populare. Este 
important să scoatem în evidenţă că şcoala „Dositej Obradović“ 
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este o şcoală multiculturală şi că aici sunt respectate drepturile 
diferitelor naţionalităţi. 

Aceasta a fost povestea tuturor şcolilor gazdă ale 
Reuniunilor şcolare de tradiţie folclorică anterioare. Аu fost opt 
la număr în total. Cârceagul ca simbol al Reuniunilor a fost 
preluat de către Şcoala generală „Prota Матеја Nenadović“ din 
Brankovina.  
 
Şc.gen. „Prota Mateja Nenadović“ din Brankovina, gazdă la 
a noua Reuniune şcolară de tradiţie folclorică. 

Cea mai cunoscută elevă a acestei şcoli a fost marea 
poetă sârbă şi academiciană Desanka Maksimović. Desanka 
Maksimović s-a născut în anul 1898 la Rabrovica lângă Valjevo 
şi a decedat la Beograd în anul 1993. A scris poezii de dragoste 
şi de iubire a neamului, iar unele strofe sunt considerate drept 
capodopere ale poeziei de dragoste. Este interesant că floarea 
preferată a acestei mari poete a fost ciuboţica cucului, după 
spusele ei, pentru că este prima floare care înfloreşte primăvara. 
Poezia sa „Balerinele de argint“ este o adevărată odă adusă 
naturii şi frumuseţii desăvârşite a acesteia. De altfel, această 
şcoală din Brankovina împreună cu directoarea şcolii Milica 
Ostojić a inventat şi realizat manifestarea „Pe urmele 
înaintaşilor celebri“. Scopul acestei manifestări este ca 
vizitatorii să cunoască tradiţia istorico-culturală bogată a acestei 
zone din Serbia. Toţi participanţii la cea de a noua Reuniune 
şcolară de tradiţie folclorică, adică toate şcolile enumerate până 
acum cât şi multe altele precum şi Liceul „Dositei Obradovici“ 
din Timişoara ca invitat de onoare la Reuniune, vor avea ocazia 
să cunoască curiozităţile din zona Valjevo. Planul nostru este ca 
cea de a zecea Reuniune şcolară jubiliară de tradiţie folclorică 
să fie găzduită chiar de Liceul „Dositei Obradovici“ din 
Timişoara. Dumnezeu să ne ajute!  
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Liceul „Dositei Obradovici“ din Timişoara  
Este o şcoală cu o veche tradiţie de învăţare şi cultivare 

a moştenirii culturale sârbeşti. Din acest motiv a fost inclusă la 
Reuniunea din anul 2011. Această şcoală s-a prezentat cu câteva 
obiceiuri interesante, dar cel mai mare interes l-a stârnit 
obiceiul „Кumаčanje“ (Înfrăţirea de cruce), realizat de 
învăţătoarea Mara Malimarkov la orele de tradiţie folclorică 
împreună cu elevii de la clasele mici. Conţinutul interesant al 
acestui obicei nou şi necunoscut multor elevi ai şcolilor din 
Serbia ne-a determinat să-l prezentăm mai jos în întregime. 
 
FRĂŢIA DE CRUCE  

„Îmi amintesc cu multă dragoste şi căldură de copilăria 
mea şi de zilele petrecute în localitatea natală, la Belobreşca. 
Îmi amintesc de colindele, sărbătorile populare, cozonacii de 
sărbători, colivele, ouăle roşii, lucrurile brodate, perdelele cu 
dantelă, îmi amintesc de asemenea de păstrătorii inepuizabili ai 
obiceiurilor populare.  

Оbiceiul, care a devenit o adevărată sărbătoare familială 
şi sătească, dar care mi-a marcat în mod deosebit copilăria şi 
care în fiecare an îmi trezeşte şi bucurie şi tristeţe este Frăţia de 
cruce. Este suficient doar să mă gândesc la aceasta că în minte 
mi se derulează imaginile una după alta. Îmi amintesc cu 
bucurie de kuika mea, de prietena mea intimă, iar un fir nevăzut 
ne leagă şi astăzi, deşi ea trăieşte departe de mine. Îmi amintesc 
de întreaga mea familie, care după duminica Tomii, în ziua de 
luni, aşa numită Lunea curăţirii mormintelor, m-am pregătit 
pentru sărbătoare, sărbătoarea pentru Frăţia de cruce, pentru 
sărbătoarea copiilor şi a bucuriei. De la acest eveniment provine 
şi denumirea acestei zile – Lunea frăţiei de cruce.  

Cu toate că este o zi lucrătoare, toată familia s-a pregătit 
de sărbătoare. Şi acum am în faţa ochilor imaginea bunicii 
mele, care s-a sculat de dimineaţă şi a frământat cozonacul din 
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făină de grâu şi a vopsit ouă roşii. Maică mea a ales cu mare 
atenţie coşul împletit de răchită şi în mod deosebit a ales 
broderia cu care-l va acoperi. Pentru a arăta cât mai frumos, 
trebuia recent spălată, apretată şi călcată.  

Toate acele detalii erau foarte importante pentru că 
evenimentul înfrăţirii de cruce se făcea la râu în mijlocul 
sătenilor şi fiecare mamă dorea să se prezinte cât mai bine, 
pentru a face o bună impresie care să fie un exemplu pe mai 
departe. Cel mai greu a fost să aleagă o haină de sărbătoare. Şi 
acest lucru era foarte important pentru că exprima bunăstarea 
familiei şi expresia cinstirii acestui eveniment. După un anumit 
obicei, de sâmbăta Floriilor, când se merge după sălcuţă, 
părinţii întotdeauna îmi cumpărau o haină nouă, astfel că acea 
haină se îmbrăca şi în acea zi. Părul era împletit în două codiţe 
sau într-o codiţă de cal. Îmi amintesc că am pregătit cu mare 
atenţie şi un bucheţel de flori. Erau peste tot flori de liliac, 
zambile, bujor, narcise sau siminoc.  

Bucheţelul se pregătea chiar înaintea plecării pentru a nu 
se veşteji. Până la amiază se făceau pregătirile, detaliile erau 
foarte importante pentru că nu se putea pleca oricum. În acea zi, 
de obicei taţii, curăţau locul de la râu, pregăteau vârtejul pentru 
a fi suficientă apă să fie scufundată coroana din salcie. Se mai 
făcea curăţenie şi pe la uliţă.  

În orele de după amiază, uliţa pe care locuiam, dar pe 
care o taie micul râu de munte, a îmbrăcat haine de sărbătoare 
primindu-i pe micuţii copii de la unu la doisprezece ani, o 
vârstă specifică pentru acest eveniment. 

A sosit şi timpul înfrăţirii. Am coborât la râu împreună 
cu maică mea întâlnindu-mă cu kuika mea (sora mea de cruce), 
ea fiind de asemenea cu maică sa. În timp ce noi povesteam una 
alta şi râdeam, maică mea a împletit o coroană din crenguţe de 
salcie. De fapt ea avusese rolul principal în desfăşurarea acelui 
eveniment. Ne-a aşezat una în faţa celeilalte, a scufundat 
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coroana în râu, ne-a stropit pe cap, iar noi ne-am răsucit de la 
est spre vest, ne-am oprit şi ne-am pupat prin coroană. Am făcut 
acelaşi lucru încă de două ori, în total de trei ori. Nu ştiu de ce 
se face de trei ori. Nu s-au spus multe cuvinte, dar totul s-a 
rezumat la sentimente puternice. În tot acest timp mama a 
pronunţat următoarele cuvinte “Să creşteţi mari precum 
sălcile!“, „Să trăiţi şi să fiţi sănătoase!“  

Când ne-am răsucit ne-am oprit şi prin coroană am 
schimbat cozonacii, bucheţelele de flori şi ouăle roşii. La final 
maică mea a înmuiat din nou coroana în apă, cu ea ne-a stropit pe 
cap, ne-a urat multă sănătate şi noroc, aruncând-o apoi în râu. 

În acea zi la râu se vedeau o mulţime de copii, valea 
răsunând de râsetele lor. Ritualul înfrăţirii de cruce era acelaşi 
pentru fetiţe şi băieţi, singura deosebire era cea a denumirii, la 
fetiţe li se spunea kuike, iar la băieţi poşe. Îmi amintesc că 
priveam pe furiş cum procedează băieţii şi comparam într-un fel 
care sunt mai buni.  

Şi nu s-a terminat aşa... A urmat toastul, o mică 
sărbătorire... În acea zi s-a sărbătorit în toată Clisura Dunării şi 
în Poliadia. Acesta e un obicei tipic pentru sârbii care locuiesc 
în Clisura Dunării şi în Poliadia.  

Nu ştiu dacă în toate acestea există ceva magic, dar eu 
niciodată nu m-am certat cu sora mea de cruce, întotdeauna 
eram foarte apropiate şi-mi amintesc cu bucurie de toate frăţiile 
de cruce din copilăria mea.“ 11 

După cum reiese din această interesantă relatare, care 
este de fapt o reamintire a copilăriei învăţătoarei Mara 
Malimarkov, obiceiul frăţiei de cruce face parte din tradiţia 
sârbilor din partea românească a Banatului, în satele din clisura 

                                                
11 Informaţiile despre obiceiul frăţiei de cruce au fost furnizate de către Mara 
Malimarkov, învăţătoare la Liceul teoretic „Dositei Obradovici“din 
Timişoara. 
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Dunării. De altfel, în tradiţia sârbească se dă o mare importanţă 
obiceiului înfrăţirii. Fratele de cruce era apreciat şi respectat la 
fel ca fratele născut, iar familia şi rudele acestuia se respectau 
de asemenea. Se vizitau de sfântul casei, precum şi la toate 
evenimentele familiale: nunţi, zile onomastice, înmormântări, 
etc.  
 

 
Prezentarea obiceiului frăţiei de cruce de către elevii Liceului teoretic 

„Dositei Оbradovici“ din Timişoara 
 

Scopurile şi temele Reuniunii şcolare de tradiţie 
folclorică  

Caracterul fundamental al Reuniunii şcolare de tradiţie 
folclorică este de convocare a şcolilor generale din Serbia în 
care se învaţă tradiţia folclorică ca obiect opţional. Ideea a 
apărut cu totul spontan, dar pentru realizarea acesteia am 
acţionat foarte responsabil şi serios.  
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Am început cu un mic număr de şcoli şi cu un program 
modest, cu timpul acest număr s-a mărit, iar programul a 
devenit tot mai bogat şi mai cuprinzător. Astfel la fiecare nouă 
Reuniune am introdus ceva nou, cum ar fi expoziţia de lucrări 
ale copiilor, atelierele de creaţie ale copiilor, defilarea 
participanţilor, accesul multicultural, etc.  

Am început să arătăm ca un bulgăre de zăpadă, care s-a 
rostogolit tot mai mult. De la modestul număr de aproximativ o 
sută de participanţi, am ajuns la cca. cinci sute, lucru pe care-l 
considerăm un mare succes, mai ales că suntem singurii care am 
sădit tradiţia folclorică în sufletul copiilor, acesta fiind terenul 
cel mai fertil pentru sămânţa învăţăturii populare şi construirea 
propriei identităţi culturale. 

Atelierul de ţesut este una din multele realizări din timpul Reuniunilor 
 

Temele pe care ni le-am propus, în calitate de societate 
pentru cultivarea tradiţiei folclorice sunt multiple, dar cea mai 
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importantă este aceea de a sădi tradiţia folclorică în sufletul 
copiilor. Cultivându-ne propria limbă, cultura şi învăţătura 
populară, învăţăm să ne respectăm, cât ne respectăm noi înşine 
tot atât ne vor respecta şi alţii. 

 

Detaliu din atelierul de olărie – profesorul Igor Smiljanić împreună cu copiii 
făcând diferite forme din argilă 

 
Lucruri interesante de la Reuniunile şcolare de 

tradiţie folclorică: 
 

 Când am cumpărat Cârceagul, simbol pentru prima 
Reuniune şcolară de tradiţie folclorică, am colindat 
toate pieţele din Beograd şi n-am reuşit să cumpăr 
cârceagul pe care mi-l doream. Trebuia să fie colorat 
astfel ca să aibă o porţiune albă, pe care să se scrie apoi 
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numele fiecărei şcoli gazdă la fiecare Reuniune. Astfel 
pe cea mai mare ploaie am ajuns la renumita piaţă 
Kalenić. După învăţătura populară ploaia este un semn 
bun că vom avea succes şi reuşită în ceea ce ne 
propunem, lucru ce s-a şi dovedit a fi adevărat. 

 De asemenea la prima Reuniune nu am fost bine 
organizaţi, la început trebuie să fie întotdeauna şi 
derapaje, astfel că nu am avut destulă mâncare, dar ne-a 
salvat fasolea şi brânza de capră, pe care le-a pregătit 
mama învăţătoarei Vera Lakočević, care a demarat toată 
această acţiune. 

 De cei pentru care mâncarea nu înseamnă prea mult şi 
care erau dornici de hrană spirituală s-a ocupat 
învăţătoarea de religie Anđelka Bjelobrk, conducându-i 
pe participanţi la mănăstirea Vavedenie(Intrarea în 
biserică) din apropiere. Credinţa şi spiritualitatea sunt 
foarte importante la reuniunile noastre, constituind 
esenţa fiinţei noastre.  

 Învăţătoarea Ljiljana Bzovski din Stara Pazova, la prima 
Reuniune şi-a adus fetiţa îmbrăcată în costum popular 
slovac. Aceasta a venit cu nouă fuste apretate şi 
spunându-le denumirile, a fost prima atracţie a 
Reuniunii. A venit de asemenea la toate Reuniunile 
ulterioare fâţâindu-se cu fustele ei colorate. 

 Cea de a doua Reuniune s-a ţinut la cea mai veche 
şcoală din Serbia, Şc. gen. „Kralj Petar Prvi“ şi 
interesant este faptul că această clădire a fost proiectată 
de către Jelisaveta Načić, prima femeie arhitectă din 
Serbia, la vârsta de 23 ani. 

 La cea de a treia Reuniune, ne-am mutat în câmpia 
Sremului. Întreaga Şcoală „Rаsтко Nemanjić –Sfântul 
Sava“ este transformată în sală de clasă-etnică şi cu toţii 



 
 

87 

ne-am bucurat de aranjarea acestei şcoli de care cel mai 
mult s-a ocupat directorul Blagojević Strahinja, dar şi 
profesorii, părinţii şi administratorul, care cu mâinile lor 
harnice au făcut un şemineu în mijlocul coridorului, care 
încălzeşte sufletul fiecărui elev, amintind de trecut şi de 
tradiţie. 

 Lucruri interesante la cea de a patra Reuniune sunt 
peisajele frumoase ale dealurilor din Valjevo şi 
împrejurimile acestuia. Reuniunea s-a ţinut în aer liber, 
cântecul şi dansul copiilor răsunând în pădurea seculară. 
Fiecare şcoală participantă a primit o tablă în formă de 
nor cu titlul numelui şcolii. Multora le-a rămas în inimi 
pentru totdeauna acel nor albastru de deasupra dealului 
Medvednik. 

  Şi la a cincea Reuniune jubiliară a fost o situaţie 
deosebită, pentru că de la cîmpie ne-am întors direct pe 
caldarâmul de pe strada Skadarska, în inima 
Beogradului. Am ales această şcoală pentru Reuniune, 
pentru că toate învăţătoarele elevilor premianţi au ales 
tradiţia folclorică ca obiect opţional. În această şcoală s-a 
introdus pentru prima dată defilarea participanţilor de la 
Reuniune, iar copiii în costume populare au atras atenţia 
multor cetăţeni, dar au fost şi mulţi străni care au dus în 
străinătate pozele Reuniunii noastre de la Beograd.  

 Cea de a şasea Reuniune s-a ţinut la Kikinda şi eu am 
numai amintiri frumoase despre aceasta. Toţi 
participanţii la reuniune îşi vor aminti de faptul că la 
despărţire li s-a servit plăcintă cu dovleac făcută de 
copii la atelierul de creativitate. S-a amintit de renumita 
făină de Kikinda, renumita moară cu motor Suvača, de 
renumitele plăcinte cu mac şi dovleac, de dovlecii, care 
fac renumele acestui oraş din nordul Banatului. 
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 La cea de a şaptea Reuniune din Šabac a fluturat 
drapelul şcolar cu chipul lui Vuk Karadžić, amintindu-le 
tuturor de marea sa operă de reformare a limbii sârbe. 
Învitaţi de onoare la această Reuniune au fost elevii de 
la Liceul teoretic „Dositei Obradovici“ din Timişoara. 

 De la Šabac, Cârceagul a fost dus la Novi Sad, frumosul 
oraş din Voivodina, unde copiii au învăţat jocuri vechi 
tradiţionale, deja uitate cum ar fi: aruncarea pietrei de 
pe umăr, săritul în sac, trasul sforii şi multe altele. 
Simbolul acestei şcoli este trifoiul cu patru foi. Eu cred 
astfel că fiecare participant îşi poartă în inimă trifoiul 
său cu patru foi.  

 
Traducere din limba sârbă, Jiva Jurici.
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Fresca bisericească – document etnologic 
 

Gabriela Boangiu,  
Institutul de Cercetări Socio-Umane 
„C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova 

 

 
Beyond its aesthetical value, the fresco represents a document 

of the establishment of holy church and also the details of a particular 
mentality. The aim of the study is to open a discussion regarding the 
presence of some ethnographic and folcloric elements within the 
fresco’s representations in several churches such as: Sf. Nicolae 
Domnesc from Iasi, the Church from Proieni, the churches from the 
north of Moldavia, from Bucovina. Also, the study tries to establish a 
demonstration of the connection between the imaterial and the 
material heritage mediated by the fresco. In the same time, the 
conservation’s activities ment to preserve the material patrimony can 
become interdisciplinary by the constant colaboration with 
represental figures of scientific society – folclorists, ethnographers, 
historics or sociologists of art. There are many popular beliefs that 
become obviouse when studying the frescos – beliefs that speak about 
the afterlife, about aquiring ethernal life, about the stairs to heaven 
and the protection of the angels. The frescos presentes also details of 
some popular costumes which makes them true documents of their 
time. 

 
Key words: fresco, ethnological document, material and imaterial 
heritage, popular beliefs, legend. 
 

Fresca bisericească reprezintă, dincolo de valoarea sa 
estetică indubitabilă, un document al vremii de întemeiere al 
respectivului sfânt lăcaş, detalii ale unei mentalităţi a epocii în 
care a fost realizată. Referitor la termenul de frescă mentionăm 
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că acesta se referă la un tip special de pictură murală şi anume: 
„Fresca – (it. Fresco, proaspat). Procedeu tehnic folosit în 
pictura murală, în care pigmenţii (pulverulenţi) sunt amestecaţi 
cu apă şi aplicaţi pe un mortar de var umed (proaspăt tencuit), 
care îl incorporează. Tehnica fresca se bazează pe aşa numitul 
proces de carbonatare, prin care calcarul parcurge un ciclu 
chimic complet şi redevine piatră, formându-şi la suprafaţă o 
peliculă dură, semisticloasă, asemanătoare marmurei. Odata 
uscată pictura in fresca nu mai este afectată de apă sau de alţi 
agenti distructivi, impunându-se ca una din cele mai durabile 
tehnici ale picturii. Pentru fresca se preferă zidurile noi din 
cărămidă. Se aplică mai întâi tencuiala numită arricio, apoi 
intonaco, în care se introduc materii fibroase, strat care 
încorporează culorile. Tencuielile sunt din materiale de 
umplutură (nisip, marmură etc.) şi var (liantul prin excelenţă al 
frescei). Varul se prepară din piatră de calcar de cea mai buna 
calitate, care se stinge cu apă de râu în gropi adânci, căptuşite 
cu scânduri. Aici se ţine între 6 luni şi 2-3 ani pentru a deveni 
mai puţin activ când se pictează pe el. Ca nisip se foloseşte cel 
de râu, aspru la pipăit, care se spală, se usucă şi se strecoară. 
Marmura măcinată este preluată ca material de umplutură de la 
romani şi creează tencuieli compacte şi dă o mare luminozitate 
picturii. Materiile fibroase tăiate mărunt se amestecă bine cu 
tencuiala înainte de a fi aplicată pe zid. Intonaco-ul cuprinde de 
regulă exclusiv fire fine de in sau de cânepă. Culorile cele mai 
folosite în frescă sunt cele naturale, îndeosebi pământurile. 
Diluantul culorilor este apa curată, apa de var sau laptele de var. 
Pictura se execută, de obicei, de sus în jos pentru evitarea 
stropirilor accidentale. In spaţiul spiritual românesc, pictura 
murală reprezintă una dintre cele mai spectaculoase realizări 
artistice, în care s-au contopit influenţele bizantine şi 
occidentale, cu tradiţia autohtonă, rezultând o pictură de un 
rafinament artistic şi ethnic de excepţie. Perenitatea peste secole 
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a picturii bisericeşti din România, dovedeşte profunzimea şi 
temeinicia acestei sinteze artistice, dar şi faptul că "zugravii" 
erau oameni de cultură, la curent cu toate inovaţiile artistice ale 
timpurilor lor. (…) România este una dintre puţinele țări din 
lume unde se mai foloseşte această tehnică. Aceeaşi tradiţie este 
urmată şi în cazul icoanelor pictate în tempera, cu emulsie de 
ou, pe panouri de lemn, poleit cu foiţa de aur sau a miniaturilor 
sculptate. In prezent a fost semnalată tentaţia eronată de a numi 
frescă orice pictură murală. In accepţia adevarată a termenului 
fresca este numai pictura executată pe mortarul proaspăt (umed 
şi nu umezit ulterior), adică procedeul tehnic căruia italienii îi 
spun buon fresco (fr. fresque, it. affresco, al fresco, germ. 
Freskomalerei, engl. fresco-painting) ”1. 
 Ne propunem să deschidem o discuţie amplă asupra 
unor aspecte referitoare la prezenţa unor elemente de etnografie 
şi folclor în doar câteva dintre reprezentarile frescei bisericeşti 
din Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi, Biserica din Proieni, 
bisericile din Nordul Moldovei, din Bucovina. 
 Studiul se configurează ca o demonstraţie a legăturii 
dintre patrimoniul imaterial şi cel material mediată de fresca 
bisericească. Totodată, activităţile de conservare a 
patrimoniului material pot deveni interdisciplinare prin 
colaborarile constante cu reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice 
folcloristice şi etnografice, istorici sau sociologi ai artei.  

Cercetătorul francez Paul Henri, studiind cultura şi 
civilizaţia româneasca la începutul secolului XX oferea un 
studiu foarte amplu referitor la conexiunea dintre folclor şi 
iconografia religioasă specifică bisericilor din nordul Moldovei, 
subliniind românitatea pictorilor zugravi prin credinţele 
populare, ce transpar în frescele bucovinene: „artiştii acestei 
regiuni (Bucovina) s-au inspirat din legendele religioase 
                                                
1*** Dicţionar de artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995. 
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răspândite în popor, în redarea temei Vămile Văzduhului. (...) s-a 
constituit astfel un tip iconografic in jurul unor credinţe 
binecunoscute în folclorul românesc”2. Cercetătorul sublinia 
totodată existenţa unor corespondenţe între folclor şi anumite 
idei prezente în diferite tipărituri ale vremii dintre care 
menţionează „Viaţa Sf Vasile cel nou” redactată de către 
discipolul său Grigorie, carte scrisă în limba greacă dar tradusă 
de mai multe ori în limba română. A existat suficient timp pentru 
ca fragmente din lucrare să se integreze povestirilor populare, 
„astfel folclorul şi reprezentările pictate au aceeaşi sursă”3, cartea 
şi tradiţia populară s-au împuternicit reciproc pentru a oferit 
sprijin imaginativ temei artistului, „elementul popular trebuie să 
fi fost sursa principală a pictorului”. Totodată, cercetătorul scoate 
din anonimat pictorul român, individualizându-l prin credinţele 
sale şi diferenţiindu-l de alţi pictori greci sau sârbi „pentru aceste 
monumente (bisericile din Bucovina) cel puţin, pictorul nu era 
nici sârb, nici grec (...), ci un român, mai mult, chiar un 
moldovean (...) inspiraţia populară (...) permiţându-i pictorului 
să-şi dezvăluie forţa originalităţii sale”4. Există numeroase 
legende referitoare la Vămile Văzduhului : atunci când Satan s-a 
revoltat cu legiunile sale, Dumnezeu i-a învins şi i-a aruncat din 
cer, făcânu-i să cadă trei zile şi trei nopţi până când Dumnezeu a 
închis porţile cerului pronunţând cuvântul „Amin”. În acel 
moment fiecare dintre ei a rămas în locul unde se afla, unii în 
munţi, alţii pe văi sau în apă, ori unii între cer şi pământ, aceştia 
ultimii, intervin în vămi, prezentând păcatele celui ce vrea să 
urce înspre porţile cereşti. Îngerul gardian este cel care ajută 

                                                
2 Paul Henri, Folklore et Iconographie religieuse. Contribution a l’etude de 
la Peinture Moldave, în „Melange 1927”, Bibliothque de L’ Institute 
Français des Hautes Etudes en Romanie, Cultura Naţională, 1928, p. 63 
3 Ibidem, p. 64 
4 Ibidem, p. 64 
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sufletul să se înalţe şi să depăşească aceste vămi alungând aceşti 
demoni. Îngerii reamintesc conduita virtuoasă, contestă demonii, 
le dezvăluie minciunile şi îi înving prin forţă uneori, reducându-i 
la tăcere, răscumpărând sufletul şi deschizând porţile cerului. 
Aceste reprezentări „povestite”, sunt accesibile poporului, 
ştiindu-se că „ornamentele bisericilor, atât în Orient, cât şi în 
Occident, au ca prim scop educarea fidelilor şi constituie o Biblie 
a neştiutorilor de carte”5.  

Fresca bisericii Voroneţ păstrează această credinţă în 
existenţa a doi îngeri gardieni care ajută sufletul să se înalţe în 
ceruri, de asemenea, la Vatra Moldoviţei, la Gura Humorului, la 
Arbore există acestă tema a ascensiunii divine.  

O reprezentare interesantă se afla la Suceviţa, unde pe o 
scară sufletele se înalţă sub protecţia unor şiruri de îngeri. „Ca 
şi pictorul nostru, ţăranul român ştia că între ultima vamă şi cer 
se află un obstacol teribil: puntea raiului, un pod îngust ca o 
lamă de cuţit traversând o obscuritate profundă (...) Cei drepţi 
ajung până în vârf, negăsind scară pentru a coborî, le cresc aripi 
care îi duc până la intrarea pe poarta cerurilor.”6 

Concepţia livrească despre Vămile Celeste din cartea lui 
Grigorie, pare completată în imaginarul simbolic al pictorului de 
numeroase credinţe populare: „cartea nu s-a impus imaginaţiei 
zugravului tocmai pentru că această problematică inertă a unei 
lucrări teologice era îmbibată de materia vie a credinţelor 
escatologice ale unui popor unde existau credinţe milenare. 
Aceste credinţe populare l-au făcut pe artist să depăşească limita 
cărţii (...) Întrevedem în Bucovina o artă înnoitoare, vivifiată de 
tradiţia populară de care artistul aparţine prin toate fibrele fiinţei 
sale, şi putem astfel presupune că era autohton.”7 

                                                
5 Ibidem, p. 65-66 
6 Ibidem, p. 72 
7 Ibidem, p. 82 
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 Fig. 1. Scara îngerilor, Suceviţa  

 Fig. 2. Scara îngerilor, Suceviţa, detaliu 
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 Fresca reuseşte să vorbească dincolo de reprezentările 
pe care le vivifică. Astfel, reuseşte să aducă informaţii despre o 
serie de obiceiuri ale vremii de odinioară. Există o întreagă 
bibliografie, care glăsuieşte în acest sens, de la Nicolae Iorga, 
Istoria românilor în chipuri şi icoane, la C. Bobulescu, Lăutari 
şi hori în pictura bisericilor noastre. Lucilia Georgescu 
realizează un studiu amplu despre „Relaţia lăută – cobză în 
picturile mănăstirilor din Moldova de nord”8: „Cercetătorii 
istoriei muzicii au semnalat necesitatea studierii, între alte 
documente, şi a frescelor bisericeşti, în care adeseori se 
întâlnesc scene cu muzicanţi.”9  
 Aşadar, iată iarăşi cum fresca reuşeşte să răpundă unor 
întrebări, să dezlege dileme, să ofere răspunsuri viabile unor 
cercetări ştiinţifice: „Dacă practica muzicală a epocii cunoaşte 
instrumentul numit lăută, pe frescele mănăstirilor nu putea fi 
pictat decât acelaşi instrument, care să ilustreze scenele într-un 
mod cât mai apopiat de indicaţiile erminiilor bizantine şi ale 
textului psaltirii; în concluzie, pictorul nu putea să zugrăvească 
decât instrumentul muzical pe care el însuşi îl văzuse. Artistul 
vremii trebuia să picteze acest instrument în aşa fel încât el să 
poată fi recunoscut de credincioşii ce veneau la biserică, pentru 
că altfel nu ar fi avut sens existenţa scenelor pilduitoare, 
executate din îndemnul şi cu cheltuiala ctitorilor (boierii sau 
domnitorii ţării). Ba mai mult, putem spune că pictorul s-a 
străduit să redea cât mai fidel instrumentele timpului, tocmai 
pentru a sublinia mai bine ideea teologică a păcatului săvârşit 
de credincioşi – atunci când petreceau în ospeţe cu muzicanţi – 
sau, dimpotrivă, pentru a evidenţia atât harul deosebit de care se 

                                                
8 Lucilia Georgescu, Relaţia lăută – cobză în picturile mănăstirilor din 
Moldova de nord, în Revista de Etnografie şi Folclor, tom 12, Bucureşti, 
1967, nr. 2, p. 133-145. 
9 Ibidem, p. 133 
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bucură în faţa Domnului regele-cântăreţ David, cât şi forţa 
miraculoasă, tămăduitoare, a muzicii sale închinate lui 
Dumnezeu. Dacă pe regele şi psalmistul David – instrumentistul 
virtuoz – pictorii îl zugrăvesc cântând cu lăuta, aceasta 
înseamnă că pentru epoca respectivă instrumentul se bucura de 
o deosebită popularitate”10 

Prezenţa costumelor populare în frescele bisericeşti 
reprezintă un subiect special. Fie sunt o reprezentare spontană, 
laică, a zugravului, pictorului bisericesc, fie fac parte dintr-un 
discurs naţional cum vom observa pe parcurs. 

Fig..3. Regele-cântăreţ David, Voroneţ 

În prima categorie se înscriu şi frescele Bisericii din 
Proieni, în care ctitorii sunt reprezentaţi în costume populare. 
Biserica din Proieni – purtând hramul "Toţi Sfinţii" – se afla în 

                                                
10 Ibidem, p. 141.  
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localitatea cu acelaşi nume de pe Valea Oltului, în judeţul 
Vâlcea, şi aparţine de oraşul Brezoi. Biserica din Proieni este 
înconjurată de multe legende, dar cea care este confirmată de 
scrierile vechi se referă la faptul că acesta este cel mai probabil 
locul în care domnitorul Mihai Viteazu s-a cununat cu Doamna 
Stanca. Legende populare mai spun şi că în aceasta biserica ar fi 
fost botezat domnitorul Mihai Viteazu. Din punct de vedere 
istoric însă, biserica este atestată documentar din 1798, fiind 
ctitoria lui Constantin Davidescu din Râmnic.  

Fig. 4. Biserica din Proieni 

Biserica a fost construită pe bucăţi, iar pe ultima parte, 
fostul pridvor, scrie că acesta a fost realizat de Constantin 
Davidescu în anul 1798, şi că amvonul ar fi fost făcut în anul 
1817 şi zugrăvit de Nicolae Popescu în anul 1875. Pridvorul a 
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fost adăugat în anul 1817 şi a fost pictat de noii ctitori. Pictura a 
fost realizată în anul 1875, cu cheltuiala lui Nicolae Popescu. 
Când a fost construită biserica a avut doar pronaos, naos, fără 
pridvor, care a fost adăugat dupa anul 1700, după domnia lui 
Constantin Brâncoveanu, în stil brâncovenesc. 

 Fig. 5. Biserica din Proieni  
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Dacă pictura din altar şi din naos este realizată într-un 
fel deosebit, în fostul pridvor pictura este naivă, iar ultimii 
ctitori, care au ajutat probabil la restaurarea lăcaşului sunt 
înfăţişați lângă uşă, în straie ţărăneşti. Pictura bisericuţei este 
realizată de Ioan de la Ocnele Mari şi diaconul Radu, şi datează 
din anii 1798-1800. Biserica din Proieni a fost trecută pe lista 
monumentelor istorice naţionale din România în anul 1955. 

Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi reprezintă o 
situaţie interesantă în ceea ce priveşte reprezentarea costumelor 
populare în fresca bisericească. În fresca din dreapta intrării 
sunt pictați regele Carol I, regina Elisabeta, principele 
moştenitor Ferdinand (viitorul rege Ferdinand I), principesa 
Maria (viitoarea regină Maria), principesa Elisabeta şi 
principele Carol (viitorul rege Carol al II-lea). Copiii regali 
poartă costume populare româneşti.  

Fig. 6. Fresca din Biserica Sf. Nicolae Domnesc Iaşi 
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Biserica „Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi este o biserică 
ortodoxă din municipiul Iaşi, construită de Ştefan cel Mare în 
perioada 1491-1492 şi refăcută în anii 1884-1904 de arhitectul 
francez André Lecomte du Noüy prin demolare şi reconstruire 
pe aceeaşi fundaţie şi aproximativ în forma sa iniţială, 
înlăturându-se adaosurile ulterioare. Este situată în centrul 
oraşului, pe Str. Anastasie Panu nr. 65, în preajma vechii Curţi 
Domneşti, între Palatul Culturii şi Casa cu Arcade (Casa 
Dosoftei). 

Printre domnitorii care au fost unşi în Biserica "Sf. 
Nicolae Domnesc", cronicile îi amintesc pe următorii: 
Gheorghe Ştefan (1653, 1653-1658), Dimitrie Cantemir (1693, 
1710-1711), Grigore al II-lea Ghica (1726-1733, 1735-1739, 
1739-1741, 1747-1748)11 și Costantin Mavrocordat (1733-
1735, 1741-1743, 1748-1749, 1769-1769). Ultimul domnitor, 
care a fost uns în acest lăcaş de cult, a fost Grigore Alexandru 
Ghica (1849-1856), la 2 octombrie 1849.  

Lecomte du Noüy a reconstruit biserica ţinând cont de 
stilul bisericilor orăşeneşti construite de Ștefan cel Mare şi după 
un tablou votiv rămas de la Antonie Ruset. Biserica a fost 
resfinţită la 2 octombrie 1904 în prezenţa întregii familii regale, 
a mai multor membri ai guvernului şi a unui număr mare de 
demnitari. Costumele populare ale copiilor familiei regale 
vorbesc despre elementele unei spritualităţi româneşti menite să 
dăinuie. 

Iată, aşadar, că fresca bisericească poate constitui un 
liant între patrimoniul material şi cel imaterial prin profunda sa 
valoare nu doar estetică, ci şi istorică şi etnografică.  

 
                                                
11 https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfântul_Nicolae_Domnesc_din_Iaşi 
_note-11 
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Gestionarea sărbatorii de hram  
într-un spaţiu multicultural 

 

Elena Rodica Colta 
Centrul Cultural Judeţean Arad  

 
 
 
One of the nowadays celebrations perceived by the Germans, 

Serbs, Hungarians and Romanians in western Romania and Eastern 
Hungary as markers of identity, is the feast of dedication of the 
church – a celebration that gathers in a given day, all members of an 
ethnic community from a certain location and area. "The festive 
Segregation" is obvious, the patronage being held according to 
different religious calendars and the custom name being different too 
(for the Swabians is kirwei, for the Serbs is hramova slava, for the 
Hungarians is templombucsu and for the the Romanians is rugă). 

In all cases, the performing language, the religious confession 
and the liturgical service along with the traditional cultural elements 
included in this custom script, are defining and constitute the ethnic 
identity. 

The key moments of the conduct (street parade, circling the 
church with religious banners, etc.), certain own props for each group 
(rosemary tree, the tree elevated in front of the church, the folk 
costume, the cake for the church etc.), and the annual repeatability of 
the custom, transform the feast in a representative manifestation, 
equivalent to these ethnic communities with their own ethnicity, the 
disappearance of the feast mentally equivalating with the 
disappearance of the group. Hence, various strategies for keeping 
alive the celebration.  

Compared to all other ethnic groups, the Romanians in Banat, 
who enjoy the convenience of numerical majority, are not obliged to seek 
solutions for saving the habit from extinction, situation which allows 
them to transform this event in a show, at the expense of the old symbols. 
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Una din abordările majore în teoretizarea aspectelor 
culturale ale globalizării vizează convergenţa culturală iar cei 
care susţin această direcţie vorbesc despre imperialism cultural, 
adică despre occidentalizarea sau americanizarea culturii, 
despre importanţa omogenizării globale, despre importanţa unei 
culturi globale, mondiale1. 

În paralel, o altă abordare studiază amestecul culturilor, 
provocat de globalizare, şi apariţia unor noi culturi hibrid. S-a 
vorbit, la un moment dat, în cadrul Uniunii Europene chiar 
despre necesitatea cristalizării unei culturi unice, europene. 
Hibridarea aceasta este văzută de teoreticienii ei dintr-o 
perspectivă romantică a globalizarii, ca un proces creativ, din 
care rezultă noi realităţi culturale şi o eterogenitate continuă2. 

Nu este prin urmare de mirare că, în condiţiile în care 
tendinţele contemporane de globalizare par să ducă la dispariţia 
diferenţelor şi diversităţii, prioritatea minorităţilor mici dintr-un 
teritoriu multietnic cum este Banatul istoric şi fostele Părţi 
ungurene (Partium), daca ne referim, de pildă, la vestul 
României sau estul Ungariei, s-au schimbat şi ele. Minorităţile 
sunt astăzi mai puţin interesate de multiculturalitate şi de 
dialogul intercultural,3 puternic vehiculate atât în România cât 
şi în Ungaria prin anii 90, cât de efortul de reconstrucţie a unei 
identităţi, pe cale să se dizolve. 

Este vorba, de fapt, de reconstrucţia sentimentului de 
apartenenţă la o comunitate etnoculturală iar motorul acestor 
demersuri îl reprezintă elitele culturale ale acestor populaţii. Ca 
orice reconstrucţie, demersul presupune o întoarcere obligatorie 
la trecut şi totodată o revalorizare a modelui identitar, cândva 

                                                
1 George Ritzer, Globalizarea nimicului. Cultura consumului şi paradoxurile 
abundenţei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 27. 
2 Ibidem, p.29 
3 Vezi Levente Salat, Gabriel Andreescu, Barna Bodo etc.  
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recunoscut de grup, ca reprezentându-l.  
Prin urmare, fiecare grup minoritar încearcă, în felul 

său, să refacă un model identitar deteriorat, prin resemantizarea 
principalelor simboluri naţionale: istorie, limbă, religie şi 
cultură tradiţională.  

Din perspectivă sociologică, în afirmarea identităţii mai 
ales recursul la cultură este obligatoriu atâta vreme cât 
„grupurile etnice devin vizibile în primul rând prin tiparul 
cultural al vieţii de grup, ce desemnează toate acele valorizări 
particulare, instituţii, sisteme de orientare şi direcţie, precum 
obiceiurile, regulile, legile, obişnuinţele, tradiţiile populare, 
eticheta, modelele, care caracterizează orice grup social în orice 
moment al istoriei sale”4. 

Altfel spus, membrii oricărui grup etnic, pentru a-şi 
păstra identitatea, sunt obligaţi să accepte pachetul de scheme 
standardizate, gata elaborate, ale unui tipar cultural, transmis 
ancestral sau prin intermediul elitelor culturale.  
 Focalizând pe modelele culturale din vestul României şi 
estul Ungariei, una dintre sărbători, percepută azi ca marcatoare 
de identitate de către germani, sârbi, maghiari şi româní, este 
sărbătoarea hramului bisericii. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, 
fiind o sărbătoare comunitară, adună toţi membrii unei anumite 
comunităţi etnice din localitate şi din zonă.  
 Această “segregare festivă”5 este susţinută şi de 
denumirea diferită a sărbătorii de la o populaţie la alta. La şvabi 
se numeşte kirwei, la sârbi hramova slava, la maghiari 
templombúcsu iar la români rugă. 
 În sfârşit, însăşi modul de desfăşurare al sărbătorii este 

                                                
4 Ilie Bădescu, Dan Dungaciu, Radu Baltasiu, Istoria sociologiei.Teorii 
contemporane, Ed.Eminescu, Bucureşti 1996. 105-106. 
5 Invitaţii de altă etnie şi confesiune sunt excluşi din scenariul ceremonial al 
obiceiului. 
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diferit, chiar dacă la toate etniile prima parte se consumă în 
biserică.  
 Cum în localităţile multietnice aproape fiecare etnie îşi 
are propria biserică, cu un anumit hram, sărbătorile se succed pe 
parcursul anului, după hramuri şi după calendarele bisericeşti, 
sub privirile celorlalţi, care fie sunt invitaţi, la eveniment, ca 
oaspeţi, fie rămân simpli privitori din stradă. 
 Sărbătoarea ocupă întreaga zi sau chiar mai multe zile 
şi, aşa cum vom vedea în continuare, fiecare etnie se manifestă 
după un scenariu, respectat cu stricteţe pe durată lungă, 
consolidat azi, la unele grupuri, de discursuri de legitimare a 
datinii. 
 Din perspectiva actuală, în ciuda unor pierderi şi 
alterări, momentele cheie, recuzita şi repetabilitatea anuală a 
datinii, practicată aproape identic, în toate localităţile, de fiecare 
minoritate sau majoritate, încarcă sărbătoarea cu importante 
valenţe etnice/ naţionale. 
 Într-un cuvânt, sărbătorile de hram ale germanilor, 
sârbilor, maghiarilor şi românilor sunt astfel construite încât 
fiecare să se recunoască în practicile săvârşite la hramul lui şi să 
se diferenţieze de ceilalţi, care fac „altfel”. 
 Narativele despre acest praznic, povestite şi repovestite, 
se întorc inevitabil în trecut, spre ceea ce am putea numi 
„forma” de referinţă, consacrată. 
 Aceste raportări se dovedesc esenţiale, atât pentru 
comunităţile minoritare, în care au rămas doar bătrânii, cât şi 
pentru cele, în care comunitatea continuă să ţină hramul, ca 
datină şi/ sau ca marcă inclusă în pachetul identitar. 
 
 Kirwei-ul 
 Focalizând pentru început pe comunitatea germană, 
trebuie să spunem că în toate localităţile din Banat şi de la nord 
de Mureş, în care au fost colonizaţi germani, în ziua de hram a 
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bisericii s-a organizat Kirwei, încât şvabii se identifică etnic cu 
această sărbătoare, indiferent unde se află ei. 
 Tradiţia şvabilor, care trăiesc în vestul României, spune 
că Iosif al II-lea a instituit Kirwei-ul, ca sărbătoare de hram a 
bisericii, printr-o ordonanţă, în anul 1786. Cu vremea însă 
majoritatea comunităţilor au mutat Kirwei-ul în duminica cea 
mai apropiată de data calendaristică a hramului iar sărbătoarea, 
care ţinea 3 zile, se încheia abia, după o lună/două săptămâni/ o 
săptămână, cu Kirwei-ul mic. 

Înainte de ziua fixată, cunoscută de toţi membrii 
comunităţii, în toate casele germane se efectuau pregătiri. Se 
făcea curăţenie în interiorul casei, se zugrăvea exteriorul, se 
pregăteau fel de fel de mâncăruri şi băuturi. 
 De organizarea propriu-zisă a sărbătorii se ocupau tinerii 
din comunitate, care, constituiţi într-un „comitet de kirwei,” 
adunau din vreme bani pentru această zi.  

În sâmbăta dinaintea sărbătorii, băieţii din Semlac, Satu 
Mare de Secusigiu, Secusigiu, Sânpetru German etc. mergeau 
cu căruţele în pădure şi aduceau un copac înalt, de pe care 
înlăturau crengile şi îl vopseau până în vârf în două (roşu-verde) 
sau trei culori ( roşu, galben şi albastru). Pomul era ridicat în 
locul, unde urma să se ţină licitaţia, iar în vârf puneau, de la o 
localitate la alta, steagul tricolor şi o sticlă cu ţuică/vin sau un 
clop şi un batic6. 

Relatările sunt pretutindeni asemănătoare. În Banat, la 
Tomnatic „băieţii umblă cu muzica şi după aia, seara pe la 
cinci merg după pomul ăla care se pune în faţa bisericii, cu 
coroana deasupra, şi îl pun acolo în pământ. Şi rămâne acolo 
vreo cinci-şase săptămâni până când îl scoate.”7 

                                                
6 În Satu Mare de Secusigiu, Comloş 
7 Inf. Ana Cocron din Tomnatic apud Smaranda Vultur coord., Germanii din 
Banat, Paideia, Bucureşti, 2000,p.183 
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 Duminică dimineaţa, tinerii şi muzica se adunau la 
băiatul primei perechi. În trecut, în funcţie de mărimea 
comunităţii, la Kirwei se formau câte 30-40 de perechi de tineri. 
De la primul băiat alaiul pleca după prima fată, apoi porneau 
spre biserică. 

Perechile, îmbrăcate în costumul tradiţional, defilează şi 
astăzi pe străzi până la biserică. Tradiţia este să meargă roata pe 
toate străzile. În spatele lor merge muzica. Tinerii au pălăriile 
împodobite cu flori artificiale şi cu două panglici colorate, una 
albă alta roz. În mână ţin câte o sticlă de vin roşu, împodobită şi 
ea cu panglici. În trecut, tot drumul, băieţii cu sticlele de vin 
strigau „Kirchweih”.  

În fruntea alaiului merge prima pereche, ducând Stauss-ul 
sau Forstrauss-ul,8 un buchet imens de rosmarin, cu panglici şi 
flori mici de mătasă albă, iar în spatele lor se afla a doua 
pereche9. 

În toate localităţile exista o femeie care ştia să 
împodobească crengile de rozmarin: „Este făcut cu oglinzi, şi 
foarte frumos îi făcut...Strauss-ul e făcut cu verdeaţă împrejur, 
flori de mătase şi bucăţi de oglinzi...şi jos îs panglici legate.” 10 

Ajunşi în faţa bisericii, în Aradul Nou, grupul era 
aşteptat de trei ministranţi, înveşmântaţi în alb. Aceştia intră 
primii în biserică, urmaţi de perechile de tineri. Ministrantul din 
mijloc duce o cruce mare, de lemn. La intrarea tinerilor cu 
Strauss-ul în biserică, credincioşii se ridică în picioare. 
Perechile înaintează până în faţa altarului. Strauss-ul este aşezat 
într-un suport special iar tinerii îşi scot pălăriile şi le aşează la 
marginea băncilor. Preotul începe Sfânta Liturghie. Prima şi a 

                                                
8 Denumire folosită în Sânpetru German 
9 Cei care au fost cu un an în urmă prima pereche 
10 Inf. Ana Cocron din Tomnatic apud Smaranda Vultur coord., Germanii din 
Banat, Paideia, Bucureşti, 2000,p.184 
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doua pereche rostesc şi ei rugăciuni. Printre acestea se spun 
rugăciuni şi pentru Stauss. 

După terminarea serviciului religios, în toate 
comunităţile germane perechile ies, încolonate, şi merg la casa 
parohială, unde se adună şi credincioşii. Băieţii îi servesc pe 
aceştia cu prăjituri şi vin apoi perechile dansează câteva 
dansuri. Când se termină dansurile, toată lumea merge acasă, 
dar se adună din nou, după masa, în locul dinainte stabilit (în 
faţa bisericii, în curtea şcolii germane, într-un spaţiu închiriat 
etc.), unde se dansează şi are loc licitaţia Strauss-ului. Fiecare 
băiat pune bani, dar câştigă acela care a dat bani mai mulţi. El 
ia Strauss-ul şi îl dă fetei, care urmează să fie peste un an 
perechea sa, ca să-l păstreze. Acasă, familia băiatului dar şi a 
fetei trebuiau să fie pregătiţi ca să primească toate perechile şi 
muzicanţii. Se tăia porc, se pregătea butoiul cu vin: „Erau 
treizeci de inşi, muzică, şi toţi muzicanţii erau invitaţi la 
mâncare. Tăiau un porc, făceau mâncare, o tocăniţă, sarmale şi 
prăjituri după aia...”11 

Competiţia pentru buchet şi-a păstrat până astăzi 
actualitatea, ea intrând în mecanismul tradiţiei. Cazimir 
Formanek, care a câştigat Strauss-ul în 15 sept. 2013, la kirwei-ul 
din Aradul Nou, a postat următorul text pe facebook: „Ich habe 
es geschafft!! Am reusit!! Intotdeauna mi-am dorit să câştig la 
licitatie pomul de rosmarin de la Kerwei. Deoarece am avut 
onoarea de a fi prima pereche am hotărât ca în spiritul 
tradiţiei, să-l fac cadou unei domnişoare, care va fi prima 
pereche la sărbătoarea de anul viitor.” 

În trecut, în unele sate, odată cu rozmarinul se licitau şi 
doi miei, care urmau să se consume colectiv, la Kirchweih-ul 
mare şi la Kirchweih-ul mic. Ei erau împodobiţi cu panglici. 
                                                
11 Inf. teren Ana Cocron din Tomnatic. Apud Smaranda Vultur coord., 
Germanii din Banat, Editura Paideia, Buc., 2000, p.184 
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 După terminarea licitaţiei se dansa apoi toţi mergeau 
acasă la cel care a licitat buchetul (strauss-ul), unde erau serviţi 
cu suc şi prăjituri. Seara pe la ora 20 se adunau din nou la bal. 
Se dansa până luni dimineaţa şi de luni după-masă până marţi 
dimineaţa: „Trei zile ţineau nemţi Chirvaiu. Păi, numai jucau şi 
mâncau.”12 

Sărbătoarea se încheia după patru săptămâni cu Kirwei-ul 
mic sau „Nokirchwei-ul”.13 În aceasta zi se licita pomul.  

Dimineaţa tinerii mergeau din nou la biserică apoi la 
prânz erau fetele invitate la masă la băieţi. Cu acestă ocazie în 
Aradul Nou ele primeau un cadou (o vază, un bibelou, o tavă). 
După masă perechile se întâlneau din nou şi atunci se licita 
pomul, se făceau fotografii. 

Apoi se lua steagul iar sticla cu rachiu sau cu vin era 
sfinţită de preot şi îngropată în pământ, pe locul unde a fost 
pomul: „o îngropat vinul. Ziceau că îngroapă Kirwei-ul”. 14 

În localităţile în care în pom se punea căciulă şi batic, la 
Kirwei-ul mic se făcea tombolă şi pentru acestea: „s-o dat 
tombolă şi ieste care o câştigat pălăria şi baticul”.15 

Câştigătorii erau conduşi acasă de toate perechile cu 
muzica şi trebuia să le dea mâncare şi băutură la toţi. Margareta 
Ebner din Giarmata povesteşte cum a luat ea cu moşul ei loz 
pentru pălărie şi cum au câştigat „iar la urmă o venit muzica şi 
ne-o condus, cu tot cu băieţi şi fete , şi câţi au mai venit cu noi. 
Acolo sus, acasă la mama mea, o fost un butoi pregătit cu vin, o 
fost tăiat un porc...toată lumea o mâncat şi o dansat mai o oră 

                                                
12 Inf. teren Amalia Sarafoleanu din Comloş apud Smaranda Vultur, coord., 
Germanii din Banat, Editura Paideia, Buc., 2000, p.188 
13 Nume dat acestei zile în Sânpetru German 
14 Inf. Margareta Ebner din Giarmata, apud Smaranda Vultur coord., 
Germanii din Banat, Paideia, Bucureşti, 2000, p.189. 
15 Comunitatea germană din Satu Mare, com Secusigiu 
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acolo”16.  
La fel, pretutindeni, pomul era dus de băieţi acasă la 

tânărul care l-a câştigat, unde era păstrat un an, până la 
următorul kirwei, când era vopsit din nou şi ridicat.  

 

  
Perechile de tineri. Satu Mare (com.Secusigiu) 1988. 

                                                
16 Inf. Margareta Ebner din Giarmata, apud Smaranda Vultur coord., 
Germanii din Banat, Paideia, Bucureşti, 2000, p. 186. 
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       Prima pereche cu Strauss-ul.                     Defilarea perechilor. 
                  Pâncota 2007             Pâncota 2007 
    

 
Prima pereche. Sântana 2007 
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    Perechile de tineri în biserică.               Prima pereche rosteşte rugăciuni 
                Aradul Nou.2004 
 

      
       În curtea parohiei catolice.            Butoiul cu vin – simbolul   
             Aradul Nou. 2004                           Kirchwei-ului. Sântana 2007 
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Cel care a licitat mielul trebuia să facă papricaş pentru 
toţi. Seara se organiza din nou bal. 

Caracterul colectiv al sărbătorii îi unea pe toţi membrii 
comunităţii împreună şi aducea în localitate membrii din 
comunităţile germane învecinate: „Toţi oamenii... şi bătrânii or 
dansat de-ai crezut că-şi pierd papucii atuncea. Nu o mai ţinut 
nimeni cont că-i bolnav sau altceva, toată lumea o dansat 
atuncea. O fost frumos, frumos, frumos...”17 

Pentru cei a căror fată făcea parte din prima pereche era 
„o fală mare”. 

La fel ca şi părinţii băiatului, şi părinţii fetei trebuiau să 
primească toate perechile şi să-i ospăteze: „De trei ori o trăbuit 
să punem mâncare... Prăjitură am făcut o săptămână...” 18 

Sărbătoare, aşteptată până în ultimii 30 de ani, cu 
nerăbdare, de întreaga comunitate, Kirwaiul trece azi, acolo 
unde se mai ţine, prin resuscitări anuale. Se caută sponsori, se 
scriu proiecte la primărie. 

Şi aceasta pentru că, plecarea masivă a populaţiei 
germane după 1970, mai ales a tinerilor, a lăsat în teritoriul 
Banatului şi în localităţile de la nord de Mureş doar insule de 
şvabi, familii disparate, în vârstă, biserici preluate de alte 
grupuri etnice şi cimitire.  

Bătrânii rămaşi, îşi sfârşesc poveştile inevitabil 
specificând data ultimului Kirwei, ţinut în satul lor: în 1984, 
198819. 

 Absenţa tinerilor face azi în majoritatea satelor 
imposibilă organizarea sărbătorii. Totuşi, în unele localităţi 
precum Pâncota, Peregul Mare, cei plecaţi s-au mai întors până 
prin 2008 de Kirwei acasă şi au organizat sărbătoarea, pe cât 

                                                
17Ibidem, p.185 
18 Ibidem, p.186 
19 În 1984 în Sânpetru German, în 1988 în Satu Mare etc. 
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posibil, pe tiparele vechi.Dar şi aceste iniţiative s-au redus.Azi, 
singura localitate din judeţul Arad, în care cei plecaţi se mai 
întorc „acasă” pentru Kirwei este Sântana.  

 Alţii, precum germanii din Sânpetru German sau Satu 
Mare de Secusigiu organizează Kirwei-ul în Germania, departe 
de biserica a cărui hram îl sărbătoresc. Întâlnirea grupului în 
Germania este însă la fel de importantă pentru comunitatea 
celor repatriaţi şi are aceeaşi valoare simbolică ca şi pentru 
germanii rămaşi. Şi aceasta pentru că, cei plecaţi prin anii `70-
80 se simt, într-un fel, şi azi, „minoritari” (neintegraţi total) 
încât şi-au confecţionat acolo propria identitate, pe o tradiţie 
culturală cristalizată, în urmă cu trei veacuri în patria adoptivă. 

În sfârşit, există şi unele comunităţi germane de referinţă 
pentru o anumită zonă, precum cea din Aradul Nou. Aici 
Kirwei-ul continuă să se organizeze anual, ca formă de 
reprezentare a întregii comunităţi germane din judeţul Arad. În 
absenţa unui număr suficient de tineri de etnie germană, 
perechile sunt formate din elevii de la Liceul german, care fac 
parte şi din formaţia de dansuri germană. 

În această desfăşurare controlată de elitele culturale, în 
cazul acesta de Forumul German din Arad şi de Asociaţia 
culturală Banat J.A., simbolurile identitare primesc o nouă 
dimensiune. 

Defilarea, costumul, muzica, dansul devin forme prin 
care şvabii din Arad se fac vizibili în peisajul cultural local, 
adică demonstrează că există. 

Comparativ cu şvabii din vestul României, cei din estul 
Ungariei, mult mai puţini, ţin sărbătoarea de hram a bisericii 
fără kirwei, apelând în reprezentare la alte simboluri ale 
identităţii (casa germană muzeu, bal etc.). Chiar şi aşa întâlnirea 
grupului în biserică contribuie la coagularea identităţii. 
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Hramova slava  
Trecând la sărbătoarea sârbească a hramului, amprenta 

identitară a acesteia este dată în primul rând de practicile 
desfăşurate în biserica pravoslavnică, în limba sârbă.  

Cunoscută sub numele de Hramovna slava, sărbătoarea 
are acelaşi caracter colectiv dar spre deosebire de cea germană 
ea este ţinută şi azi în toate localităţile unde există biserică 
sârbească, indiferent de numărul credincioşilor.  
 

Specific sărbătorii sârbeşti este kum-ul adică naşul 
bisericii, ales de pe un an pe altul. 

„Slava” bisericii se ţine în ziua când cade hramul, după 
calendarul vechi. În timpul liturghiei de dimineaţă se cântă 
troparul sfântului ales ca patron şi se înconjoară de 3 ori biserica 
cu prapurii, cu „cerul” (baldachinul), sub care merge preotul şi 
kum-ul cu colacul, purtat pe o tavă mare. Acest colac special are 
în mijloc, făcut din aluat, un trandafir, în care este înfipt un fir de 
busuioc.  

Hramul bisericii ortodoxe sârbe din Arad. Gai (19 aug. 2007) 
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Colacul bisericii cu trandafir şi busuioc 
 
După masă, la denie, la serviciul religios participă mai 

mulţi preoţi, din localităţile din jur. La sfârşitul slujbei, pe colac 
se face o cruce, după care se taie. Preotul ia trandafirul în mână 
şi întreabă cine vrea să fie naş anul viitor şi aceluia i-l 
înmânează. 

Naşul are obligaţia să facă pentru acestă sărbătoare colacul 
şi coliva. De cele mai multe ori însă el face şi daruri bisericii. 

Odinioară în sarcina lui stătea şi asigurarea pečenicei 
(fripturii rituale), simbol al animalului sacrificat, o reminişcenţă 
a vechilor ofrande.  

În satul Belobreška din Banat, până în ultimele decenii, 
naşul pregătea pentru slava bisericii un purcel sau un berbecuţ 
la proţap, pe care îl plimba prin tot satul cu căruţa împodobită 
cu panglici şi cu lăutari. 

În comunităţile sârbeşti mai mici, precum cea din Munar 
(jud.Arad), kum dă colacul, o farfurie de colivă şi 10-15 l de 
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vin, pentru petrecere.         
Aşa cum am arătat 

deja, în cazul sârbilor, 
semnificaţia identitară a 
sărbătorii este dată de kum 
şi de colacul ritual, cu fir 
de busuioc şi trandafir din 
aluat în mijloc. Predarea 
ceremonială de către preot 
a trandafirului din aluat 
noului naş semnifică impli-
cit continuitatea existenţei 
sârbilor: „Totdeauna am 
avut naş (kum)”… „Ţinem 
până vom fi”. 20 

 

                             Tăierea colacului şi stropirea cu vin 
 

Ziua se încheie în toate satele sârbeşti cu cântec şi dans. 
Sunt invitaţi tamburaşii din alte localităţi (Sânnicolaul Mare, 
Variaş), se cântă muzică sârbească, se dansează kolo. Membrii 
comunităţii nu se îmbracă în costume populare – doar formaţiile 
de dansuri sârbeşti invitate la spectacolul de dinaintea balului 
poartă costumul tradiţional – însă prin limba vorbită şi prin 
horele sârbeşti dansate în grup, ei se diferenţiază la fel de 
evident de ceilalţi, cu ocazia sărbătorii. 

Slava în comunităţile sârbe din Ungaria se desfăşoră în 
acelaşi mod.  

                                                
20 Inf.teren Vădăsan Mircu, n.1927, Munar 
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Templombúcsu 
Faţă de modul de desfăşurare al sărbătorii bisericii la 

germani şi la sârbi, în care anumite părţi din scenariul impun 
prin solemnitate şi grandoare şi dau manifestării un caracter 
spectacular (când intră perechile de tineri germani în biserică 
câte doi şi umplu spaţiul dintre rândurile de bănci, credincioşii 
se ridică în picioare), Templombúcsu, adică sărbătoarea 
comunităţii maghiare, mai ales în comunităţile mici, este mai 
intimă, mai personală, mai modestă ca desfăşurare, chiar dacă 
sunt invitaţi să participe şi vecinii de altă etnie. 
 Partea cea mai consistentă a zilei se consumă în biserică, 
la serviciul religios de dimineaţă. 
 În vederea evenimentului, biserica este împodobită cu 
buchete de flori iar în spaţiul din mijloc, între bănci, se presară 
petale de trandafiri. Credincioşii vin în haine de sărbătoare. 
Până în urmă cu trei decenii tinerii din comunitate se îmbrăcau 
pentru această zi în costume tradiţionale maghiare. După 
terminarea serviciului religios, comunitatea se adună în curtea 
bisericii sau la casa parohială şi servesc împreună cafea, 
prăjituri, sucuri sau băutură, aduse de fiecare familie sau 
cumpărate din banii strânşi de la credincioşi. 
 Chiar dacă şi în acest caz, sărbătoarea de hram este 
focalizată pe slujba religioasă din biserică, pentru comunitatea 
maghiară ţinerea hramului este la fel de importantă ca pentru 
sârbi, ea echivalând, la comunitățile mici, cu o formă de 
supravieţuire ca grup etnic şi comunitar. 
 
 Ruga 
 Ultima sărbătoare asupra căreia ne oprim este hramul 
bisericii româneşti, adică ruga, care completează acest tip de 
reprezentări în spaţiul multietnic. 
 Explicată de germani ca un fel de „kirwei românesc”, 
din vechiul scenariu al rugii nu a lipsit în trecut o anumită 
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solemnitate, dată de biserică. De pildă, atunci când la 
sărbătoarea de hram a bisericii venea episcopul, el era aşteptat 
la capătul satului de feciori călări, în costume populare, care îi 
flancau trăsura sau, mai târziu, maşina, până la biserică: 
„Feciorii cu cai merg la capătul satului călare şi îl aşteaptă pă 
episcop şi îl conduc la biserică, ii înainte şi el cu maşina în 
spate. Mai nainte feciorii erau cu cizme şi cu izmene albe şi în 
cămeşe şi cu brâu tricolor. Păstă cămeşe aveau laibere 
colorate..şi pă cap aveau căciulă. Intrau în biserică, era slujbă 
şi după aceea era o ţâră dă mâncare şi jocul era după masa”21.  

La fel ca şi la sârbi, la serviciul religios participă şi azi 
mai mulţi preoţi. 
 Ca scenariu, ruga are şi ea două părţi. Prima parte se 
desfăşoară dimineaţa, în biserică, iar a doua, după masă, în piaţa 
de lângă biserică sau la Căminul cultural, unde în trecut se făcea 
joc. Înainte de 1918, în comunele în care exista o anumită 
intelectualitate românească, se organizau spectacole cu muzică 
corală şi recitări. De pildă în 23 Aprilie 1897, cu ocazia rugii 
din Secusigiu , corul vocal al plugarilor români „a arangiat” în 
curtea bisericii din loc, un concert împreunat cu joc. 22 

Pentru organizarea rugii în trecut se adunau bani de 
muzică din sat. Un om desemnat de organizatori umbla din casă 
în casă. Cei veniţi din alte localităţi nu plăteau nimic. Drumul la 
ruga din satele vecine se făcea cu căruţele împodobite cu 
cilimuri. Fetele nemăritate erau însoţite la rugi de mame23.  

Povestind despre ruga din Urseni, Aurelia Boceanu 
explica: „Aşa erau Rugile în Banat, renumite atuncea, şi 
întotdeauna trebuia toţi să fim. Şi la noi veneau în sat şi noi 
mergeam la Rugă în Chevereşul Mare. Femeile tinere din Banat 

                                                
21 Inf. Liviu Vodă, n.1920, sat Firizeaz 
22 Tribuna poprului nr. 74 din 19 aprilie/ 1 mai 1897 Arad, p 7. 
23 Inf. teren Iuliana Mihailovici n. 1941, Zăbalţ 
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purtau la Rugă şi la sărbătorile mari, căpiţă din aia de bani pe 
cap. Aveam cai frumoşi pentru Rugă, avea tata meu căruţă, 
alta, care nu era de lucru, de toată ziua, care era vopsită 
frumos, galben sau verde, şi alte hamuri la cai avea, de alea 
aşa frumoase, nichelate, nu alea de mers la plug. Trebuia să te 
duci frumos, puneau un şezut în spate pentru femei şi un covor 
din ăla ţesut, cum îi la noi în Banat aruncat peste şezut, în 
spate, şi aşa mergeau la Rugă, femeile şedeau în spate pe 
şezutul ăla, şi bărbaţii în faţă. Foarte frumos era. La Rugă 
aveai câte treizeci de persoane la masă. Şi era masă frumoasă, 
ca lumea”.24 
 O altă caracteristică a sărbătorii româneşti sunt 
pregătirile care se fac acasă, pentru primirea rudelor din satele 
vecine, care obligatoriu trebuiau ospătate cum se cuvine. 

Faţă de celelalte sărbători de hram, transformate azi de 
minorităţi în repere identitare, în cazul rugii, vechile 
semnificaţii naţionale au devenit după 1918 tot mai difuze. 
Acest lucru le-a permis organizatorilor în perioada comunistă să 
modifice vechiul scenariu şi chiar să reinventeze unul nou, în 
care accentul s-a mutat pe spectacol. Modificările au continuat 
şi după 1990, chiar în cazul încercărilor de reînviere a rugii, 
acolo unde nu s-a mai organizat în ultimii 60 de ani. 

De pildă în localitatea Secusigiu, unde în perioada 
comunistă ruga a dispărut, după venirea, în 2012, a unui nou 
preot, acesta o reintroduce, folosind modelul sărbătorii sârbeşti, 
cu înconjurul bisericii cu prapuri şi cu tăierea colacului bisericii. 

În alte localităţi, în care elitele româneşti de azi doresc 
să dea sărbătorii un caracter naţional, sunt arborate în spaţiul 
public drapele tricolare iar în spectacolul din partea a doua a 
zilei sunt introduse în repertoriu vechi cântece naţionale. 
                                                
24 apud Smaranda Vultur coord., Germanii din Banat, Paideia, Bucureşti, 
2000, p.184 
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Hramul bisericii ortodoxe române              Tăierea colacului „ca la sârbi” 
din Secusigiu. Înconjuratul bisericii  
   cu prapurii – împrumut sârbesc. 
 

În general însă, comunităţile româneşti din zonă, ca 
majoritate, nu mai simt nevoia să sublinieze faptul că sunt 
români, tendinţa actuală fiind una de manelizare a spectacolului 
folcloric, care devine mai important decât slujba religioasă de 
dimineaţă, la care participă mai mult bătrânii satului. 
 Din cele prezentate, putem spune în concluzie că, în 
vreme ce grupurile minoritare încearcă să organizeze anual 
sărbătoarea bisericii, devenită, în acest spaţiu multicultural şi 
multiconfesional, simbol al însăşi existenţei lor etnice, românii 
au transformat hramul bisericii într-o zi de distracţie şi de 
petrecere colectivă, tot mai scumpă, prin soliştii invitaţi, şi tot 
mai îndepărtată de sensul iniţial al datinii de odinioară.  
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(Re)inventarea tradiţiei: kerwei la Becicherecu Mic 
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The resumption of kerwei in the town of Becicherecu Mic 
after a two decades break, while the town is now mostly Romanian, 
and the old managers of the feast who left during the '90s to Germany 
became, as visitors, mere spectators, obliges the ethnologist to 
reassess the approach and its meanings. Performing the German 
tradition according to the old scenario by other members of the local 
community amounts to a reinvention where the identity symbol 
disappeared, being replaced by other values, useful to the present 
days and to the community who reinvented. 
 
 Tradiţia este „[...] ceea ce se păstrează din trecut în 
prezent, fiind transmisă şi rămânând activă şi acceptată de către 
cei ce o primesc şi care, la rândul lor o transmit de-a lungul 
generaţiilor.”1  

Ce se întâmplă, însă, atunci când tradiţia nu mai este 
activă? Când, din varii motive, se întrerupe, când comunitatea 
în care fusese primită şi transmisă mai departe încetează să fie 
parte a tradiţiei, să o facă să funcţioneze?  

În cele ce urmează îmi propun să încerc să structurez un 
răspuns, dar şi să generez alte întrebări, pornind de la o situaţie 
de teren şi anume o cercetare făcută în toamna anului trecut 

                                                
1 Michel Izard, Pierre Bonte, Dicţionar de etnologie şi antropologie, 
Polirom, Iaşi, 2007, p. 673. 



 
 
122 

într-un sat aflat în imediata apropiere a Timişoarei. Contextul 
îmi oferă prilejul să dezvolt câteva idei, însă, pentru început 
este important, cred, ca pe urmele lui Eric Hobwsbawm să 
readuc în discuţie ceea ce el defineşte ca fiind o „tradiţie 
inventată”. 

 
(Re)inventarea tradiţiei. Proces firesc?  
Ce înseamnă inventarea tradiţiei? Ce scop are ea şi cine 

sunt cei care o practică? Cum anume se desfăşoară acest 
proces? sunt doar câteva întrebări pertinente. Într-un volum cu 
titlul The Invention of Tradition, editat de Eric Hobsbawm şi 
Terence Ranger, se aduce în discuţie acest proces care defineşte, 
cred eu, perioada pe care o traversăm.  

Una dintre ideile forţă ale lui Hobsbawm este aceea că 
tradiţiile care se reclamă a fi vechi sunt de cele mai multe ori 
recente, dacă nu de-a dreptul inventate: „Traditions which 
appear or claim to be old are often quite recent in origin and 
sometimes invented.”2 Etnologii se află astfel în situaţia de a 
decanta, de a selecta între tradiţii „vechi” şi tradiţii care se 
reclamă „vechi” sau de a accepta că tradiţia nu se defineşte 
astfel, prin vechime, ci prin capacitatea de a se adapta, respectiv 
de a fi vie în cadrul unei comunităţi. De fapt, tradiţia este cadrul 
fix, invariant, susţine Hobsbawm, în care se construiesc şi 
reconstruiesc mult mai mobilele obiceiuri, care sunt variante. 
Nu trebuie pierdut din vedere că inventarea tradiţiilor serveşte 
unor scopuri (ideologice, de multe ori) imediate: „Inventing 
traditions is essentially a process of formalization and 
ritualization, characterized by reference to the past, if only by 
imposing repetition.”3 Tradiţia se replică, în forma fixă pe care 

                                                
2 Eric Hobsbawm, Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004, p. 1;  
3 Idem, p. 4.  
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a moştenit-o, fiind legătura directă cu trecutul, obiceiurile sunt 
mai permisive, ele sunt în relaţie directă cu prezentul, iar 
transmiterea lor ţine de un posibil viitor. Tradiţiile sunt rutină la 
nivel simbolic, continuă Hobsbawm, ele neavând un scop 
practic. Dinspre trecut, tradiţia (re)inventată aduce valori care 
sunt utile prezentului comunităţii care (re)inventează. De cele 
mai multe ori, inventarea se petrece când comunitatea se 
confruntă cu transformări: „It occurs more frequently when a 
rapid transformation of society weakens or destroys the social 
patterns for which „old” traditions had been designed, 
producing new ones to which they were not applicable, or when 
such old traditions and their institutional carriers and 
promulgators no longer prove sufficiently adaptable and 
flexible, or are otherwise eliminated: in short, when there are 
sufficiently large and rapid changes on the demand or the 
supply side”4 Aşadar fie comunitatea, ca un tot omogen, nu se 
mai regăseşte în tradiţiile pe care le promulga, transmitea, 
prelua, fie promotorii lor (astăzi i-am putea numi stakeholders) 
nu mai sunt, pentru a asigura transmiterea.  

Într-un volum de interviuri relativ recent5, James 
Clifford punctează şi nuanţează ideea tradiţiilor inventate, 
redenumindu-le „articulate” – „articulated traditions”, în bun 
spirit postmodern – spune el. „They are «articulated» (a term I 
much prefer to «invented») traditions: specific linkages of old 
and new, ours and theirs, secret and public, partial connections 
between complex socio-cultural wholes. To perform identity, to 
play the culture-game, is to be alive in postmodernity. But the 
terms of this liveliness vary. And it’s possible to articulate quite 
old, non-Western things, through the new languages of culture 

                                                
4 Idem, pp. 4 – 5.  
5 James Clifford, On the Edges of Anthropology (Interviews), Prickly 
Paradigm Press, Chicago, 2003. 
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and identity.”6 Articulate este utilizat cu sensul de construite, 
ideea antropologului american fiind aceea că, de regulă, 
comunităţile îşi reaşază tradiţiile, adaptându-le nevoilor unei 
lumi în continuă schimbare, dar mai ales unei lumi în care 
comunităţile intră în legătură unele cu altele, în care îşi transferă 
valori, practici, ritualuri, deci şi tradiţii. Un melanj interesant de 
vechi şi nou, de al nostru şi al lor, de „tradiţional” şi modern se 
construieşte din aceste interacţiuni, iar ceea ce rezultă este 
această tradiţie articulată, legată prin articulaţii, construită, mai 
precis.  
 

Tradiţia reinventată. Kerwei la Becicherecu Mic  
 Datele teoretice vorbesc despre reaşezări ale unor idei, 
ale unor practici în context globalizant, în contextul în care 
identităţile devin fluide şi au nevoie, la rândul lor, de redefinire. 
La nivel empiric, întrebarea este dacă datele obţinute din 
observaţia de teren respectă cadrele teoretice aşezate anterior. 
Îmi propun să aduc în discuţie o cercetare făcută în toamna 
anului 2012 în Becicherecu Mic, în cadrul unui proiect 
european – şi anume Creative Cooperation in Cultural 
Heritage7, în timpul kerweiului care se desfăşoară în noiembrie. 

Becicherecu Mic este o comună din Banatul de câmpie, 
aflată în proximitatea Timişoarei, deci puternic influenţată de 
mediul urban – au fost câteva dintre datele cu care am pornit 
într-o cercetare ce s-a bazat eminamente pe observaţie 
participativă şi documentare fotografică, însoţite de câteva 
interviuri cu cei care organizează anual kerweiul şi anume 
familia Lauer. Comuna are o istorie extrem de interesantă şi o 
multiculturalitate practicată – cel puţin la nivel discursiv. Iniţial 

                                                
6 Idem, p. 37.  
7 Pagina proiectului şi mai multe informaţii despre acesta se găsesc la adresa: 
http://www.creative-heritage.eu/, site accesat la 10.11.2013. 



 
 

125 

sat de sârbi ce au venit din Zrenjanin (Becicherecu Mare), 
Becicherecu Mic a fost ulterior populat de colonişti germani, 
cărora în timp li s-au adăugat români, iar apoi romi, ceea ce a 
făcut ca diferite părţi ale satului să se numească „cotul german”, 
„cotul sârbesc”, „cotul românesc” şi „cotul ţigănesc” – denumiri 
ce se utilizează şi astăzi. „Coturile” sunt marcate şi de prezenţa 
a trei biserici (una romano-catolică, şi două ortodoxe – sârbă, 
respectiv românească) şi îşi menţin spaţializarea, chiar dacă 
astăzi Becicherecu Mic este o localitate românească în cea mai 
mare măsură, germanii, respectiv sârbii fiind în număr mult mai 
restrâns. Germanii au plecat masiv din Becicherec după anii 
’90, luând cu ei şi tradiţiile specifice. Kerweiul a încetat să se 
ţină la finalul anilor ’80, mi-a mărturisit Karin Lauer, cea care a 
reluat organizarea sărbătorii la începutul anilor 2000. Dincolo 
de motivele mărturisite care ţin de performarea unei sărbători în 
care să fie implicaţi tinerii, reluarea şi reinventarea kerweiului 
ţine, în opinia mea, şi de exersarea unei identităţi pe care Karin 
o reevaluează şi reorganizează, la rândul ei. 

Kerweiul se ţine în Becicherecu Mic de Sfântul Martin 
care se celebrează pe 11 noiembrie, dar anul trecut (şi de regulă 
în toţi anii de dinainte) s-a ţinut în duminica ce precede 
sărbătoarea, respectiv în 4 noiembrie şi pentru că această dată 
este apropiată de 1 noiembrie, Ziua morţilor. Germanii care 
revin la această dată în România pot astfel să-şi comemoreze 
morţii şi să îşi amintească de perioada copilăriei sau tinereţii, 
totul în decurs de maximum două săptămâni, ceea ce face ca 
deplasarea lor aici să fie mult mai bine organizată. Participanţii 
la kerwei sunt majoritar români (şi, deci, ortodocşi), ceea ce 
poate ridica întrebări în privinţa aspectului religios al sărbătorii, 
dar poate reformula idei legate de felul în care comunitatea se 
raportează la sărbătoare. 

Început din 3 noiembrie (o zi de sâmbătă în 2012), 
kerweiul se organizează la casa părinţilor lui Karin Lauer, care 
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provine dintr-o familie mixtă (tatăl este german, mama – 
româncă). Aici se decorează kerweistrauss-ul, care este o creagă 
impresionantă de rozmarin de care se leagă panglici colorate. 
Tot atunci se pregătesc câteva mere (de asemenea se utilizează 
crenguţe de rozmarin şi panglici, mai delicate de această dată), 
acestea fiind apoi folosite pentru a invita notabilităţile satului 
(persoanele percepute de comunitate ca având prestigiu, de 
regulă economic) la balul ce va avea loc la căminul cultural. 
Familia invitată trebuie să-şi plătească invitaţia – şi anume 
mărul care i se oferă. Sumele care sunt plătite depăşesc uneori 
500 de roni pentru un măr, ceea ce face ca tradiţia să aibă şi o 
dimensiune economică pentru cei ce o practică. În ziua 
premergătoare kerweiului, în ajun, se pleacă de la casa lui Karin 
(fiica ei şi partenerul acesteia de la formaţia de dansuri care a 
asigurat buna desfăşurare au fost anul trecut naşii kwerweiului) 
la biserică, de unde se preia kerweibaum-ul, un stâlp de lemn, 
tricolor (roşu-galben-albastru), ce are un vârf împodobit cu 
panglici în manieră asemănătoare kerweistrauss-ului. 
Kerweibaum-ul este dus până în faţa căminului cultural, unde 
este ridicat, apoi dansatorii pornesc în alai prin sat pentru a 
lansa invitaţii pentru ziua următoare. Seara se încheie cu o 
petrecere mai mică, la casa lui Karin.  

A doua zi, de dimineaţă, costumaţi generic (costumul 
este asemănător cu cel din Gărâna, spre exemplu), dansatorii 
pornesc, în frunte cu naşii kerweiului prin sat pentru a dansa la 
casele celor invitaţi la sărbătoare. Apoi merg la biserică, unde 
duc şi kerweistrauss-ul pentru a fi sfinţit de preotul catolic. 
Lumea participă la slujbă îndiferent de confesiune, ceea ce 
marchează un puternic caracter interconfesional şi intercultural 
al comunităţii. După slujbă, participanţii se îndreaptă spre 
căminul cultural unde are loc licitarea kerweistrauss-ului, a unei 
pălării şi a unui batic, respectiv a unei sticle de vin. Banii 
obţinuţi pe toate acestea sunt utilizaţi pentru a plăti fanfara care 
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i-a însoţit în cele două zile şi care va cânta şi în seara balului, 
iar ceea ce rămâne este împărţit între participanţi.  
 În tuşe groase, acestea sunt câteva dintre momentele 
principale ale sărbătorii. Aş dori să punctez anumite aspecte 
care ţin nu neapărat de organizarea manifestării în sine, ci de cei 
care o organizează, respectiv de scopurile pentru care se 
organizează.  
 Kerweiul este organizat de către o persoană din 
interiorul comunităţii – în cazul discutat de către Karin Lauer, 
ajutată de bibliotecara din localitate, Marinela Bobeş, cele două 
având şi susţinerea oficială a primarului. Gestionarii comunitari 
sunt asemeni unor etnologi „naivi”, care ştiu bine obiceiurile, 
dar sunt şi „prinşi” între şarpele tradiţiei şi balaurul 
(post)modernităţii, fiind în situaţia de a recompune (în linia lui 
Clifford), de a rearticula tradiţia, de fapt. În situaţia în care 
comunitatea germană din Becicherec număra anul trecut 7 
membri, Karin trebuie să apeleze la copiii românilor pentru 
buna desfăşurare a sărbătorii. În urmă cu mai mult de cinci 
decenii, mi-a povestit mama lui Karin, româncă fiind, participa 
la kerwei ca martor tacit, fără a fi primită de germani. Din 
observator tăcut, românul devin actor direct implicat, prin 
reconfigurarea etnică a localităţii.  
 Astfel, tradiţiile sunt (re)inventate, reluate după o 
perioadă de întrerupere (aproximativ două decenii în cazul de 
faţă) atunci când comunitatea se micşorează, când se schimbă 
structura etnică, fiind pretext de sărbătorire şi socializare pentru 
tinerii din sat şi nu numai. Este interesant că în acest moment 
sărbătoarea antrenează persoane ce nu fac parte din comunitate 
– Karin trebuie să aducă fanfara de la Recaş, care îi va cânta 
cântece tradiţionale germane, ale căror partituri Karin le-a adus 
din Germania şi care, în mod obişnuit nu ar fi fost interpretate 
în Becicherec. Nu doar reinventată, tradiţia este şi re-
germanizată, ceea ce marchează rolul identitar al reinventării 
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ei8.  
 Scopurile reinventării sunt, în opinia mea, legate de un 
aspect patrimonial – dacă există susţinerea primăriei sau dacă 
se primesc fonduri europene care să încurajeze tradiţia, atunci 
aceasta se perpetuează, se perfomează de către comunitate. De 
asemenea, aspectul identitar nu poate fi scos din calcul: într-o 
comunitate majoritar românească, o sărbătoare germană nu 
contribuie doar la reintensificare a identităţii lui Karin şi a 
familiei sale, ci definitivează imaginea „bunului german” 
existentă în Banat.  

Nu în cele din urmă se impun câteva observaţii finale: 
tradiţia reinventată, reluată înseamnă, de fapt, asumarea de către 
un alt grup etnic, care, astfel se va redefini la rându-i identitar. 
Kerweiul devine şi mai valoros pentru comunitate în momentul 
în care el este revalorizat şi învestit cu sens patrimonial de către 
etnologii care participă şi observă desfăşurarea sărbătorii. În 
acest moment, ceea ce e valoros, tradiţional mai precis, este 
ceea ce consideră etnologii că e valoros, nu ce consideră 
comunitatea. Tradiţia devine, astfel, „obiect” de patrimoniu, iar 
o redefinire a patrimoniului poate fi o nouă discuţie9. 

Reinventarea tradiţiei este, în cele din urmă, un proces 
firesc, contemporan lumii hibride şi intens bricolate în care 
„tradiţionalul” şi modernul coexistă.  
 

                                                
8 Despre rolul identitar cf. Otilia Hedeşan, Feţele unei identităţi reinventate, 
disponibil la: http://www.memoriabanatului.ro/index.php?page=studii/feele-
unei-identiti-reinventate, site accesat la 10.11.2013. 
9 Pentru definiţia clasică a patrimoniului cf definiţia UNESCO: 
http://www.unesco.org/services/documentation/archives/multimedia/?id_pag
e=13&PHPSESSID=99724b4d60dc8523d54275ad8d077092, site accesat la 
10.11.2013. 
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Studiul prezintă rezultatele cercetărilor de teren efectuate în 
anul 2006 în localitatea Satu Mare (Satu Mare, Grossdorf, 
Temes-nagyfalu), aşezată în nord-vestul Banatului românesc, în 
apropierea Aradului. Subiectul cercetării a fost analiza relaţiilor 
şi efectelor convieţuirii naţionalităţilor în acest sat. 

Conform datelor recensămintelor, din secolul al 18-lea 
până la Al II-lea Război Mondial, Satu Mare a fost o localitate 
în care sârbii majoritari trăiau împreună cu germanii şi cu 
puţinii români şi unguri. Apoi, după război, au început să apară 
schimbări entice, care s-au accelerat în ultima treime a secolului 
al 20-lea. Generaţiile tinere de sârbi au migrat spre oraş, 
germanii din 1980 au început să plece în masă în Germania şi în 
locul lor au venit români din alte zone ale ţării. În urma acestui 
proces, s-a transformat esenţial şi utilizarea spaţiului, care a fost 
în mare parte redistribuit. 

În plus, odată cu îmbătrânirea comunităţii sârbeşti locale 
s-a întrerupt moştenirea funcţională a vechilor tradiţii. Acest lu-
cru este mai important în cazul unei comunităţi minoritare, 
fiindcă astfel se erodează chiar elementele identitare. 
                                                
1 Az én szerbjeim, mint a füst eltűnnek… – a demográfiai viszonyokat elemző, 
értékelő szerb pap sommázó megállapítása. Temesnagyfalu, 2006. szeptember 
11. 
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Dacă până după război grupurile etnice şi-au păstrat 
limba maternă, cultura şi religia în mare parte prin segregare, 
deşi atât sârbii cât şi germanii erau trilingvi, începând cu anii 
80, după plecarea germanilor şi după desfiinţarea şcolii sârbeşti 
din sat, în cazul sârbilor se observă o transformare în utilizarea 
limbii, care este vorbită mai puţin şi doar în anumite contexte 
(acasă, în familie, la biserică, între membrii grupului).  

Dintre “spaţiile” publice din sat, care transmit încă me-
saje etnice, cele mai importante sunt bisericile. Pe lângă biseri-
cile ortodoxă (sârbă) şi catolică (germană) în localitate există o 
biserică (ortodoxă) românească, construită vis a vis de biserica 
catolică. Nu acesta este însă motivul resentimentelor faţă de 
noii veniţi, ci stilul intolerant şi mutarea agresivă în localitate a 
românilor adventişti, care sunt percepuţi ca diferiţi, chiar şi faţă 
de româníi ortodocşi, şi prin urmare respinşi. 

Al doilea spaţiu cu conotaţii etnice este cimitirul. Cimi-
tirele în acest sat sunt separate unele de altele. Cimitirul sârbesc 
se află la marginea „satului sârbesc” de odinioară, lângă acesta 
fiind plastat, în continuare, şi cimitirul românilor. Cimitirul 
germanilor, conservat destul de bine dar nefolosit, se află la 
marginea fostului sat german, lângă şosea, spre Periam.  

Dacă bisericile sârbă şi germană şi cimitirele rămân încă 
spaţii sârbeşti şi germane în conştiinţa locuitorilor din sat, nu 
acelaşi lucru se întâmplă cu celelalte spaţii publice şi private din 
localitate. Dispariţia populaţiei germane, împuţinarea populaţiei 
sârbe şi maghiare, a declanşat un proces de reocupare a spaţiilor 
(caselor, străzilor, fostelor şcoli) de către o majoritate străină, 
vorbitoare a unei singure limbi, româna, care a dus implicit la 
dispariţia diversităţii lingvistico-culturale de odinioară şi la de-
teriorarea identităţilor minoritare locale.  

The study presents the results of field research conducted in 
2006 in the town of Satu Mare (Satu Mare, Grossdorf, Temesnagy-
falu), located in northwestern Romanian Banat, near Arad City. The 
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research topic was to analyze the relationships and effects of nationali-
ties living together in the village.  

According to census data from the 18th century to The Second 
World War, Satu Mare was a place where majority Serbs lived with 
the Germans and a few Romanians and Hungarians. Then, after the 
war, ethnic changes began to appear that have accelerated in the last 
third of the 20th century. Younger generations of Serbs have migrated 
to the city, during 1980 the Germans began to leave en masse to 
Germany; consequently Romanians came from other parts of the 
country to replace them. Following this process, the use of space 
changed essentially, it being largely redistributed. 

In addition, the functioning legacy of the old traditions has 
stopped with the aging of the local Serb community. This is more im-
portant in the case of minority communities, thereby eroding even 
identity elements. 

If by postwar the ethnic groups have retained their native lan-
guage, the culture and religion largely by segregation, although both 
Serbs and Germans were trilingual, after the 80s, due to the departure 
of the Germans and after dissolution of Serbian village school, spe-
cially in the case of Serbs a transformation in the use of their native 
language is noticed. It is less spoken and only in certain contexts 
(home, family, church, members of the group). 

From the public spaces in the village that yet send ethnic 
messages, ones are the churches. Besides Orthodox Church (Serbian) 
and Catholic Church (German), in the village there is a church (Or-
thodox) Romanian built opposite the Catholic Church. But this is not 
the reason for the resentment towards newcomers, but the intolerant 
style and the aggressive move in the village of the Romanian Advent-
ists, who are perceived as being different, even from the Orthodox 
Romanians, and therefore rejected. 

The second area having ethnic connotations is the cemetery. 
Cemeteries in this village are separated from each other. The Serbian 
Cemetery is on the edge of the aforetime "Serbian village". After this 
the Romanian Cemetery is located. The German Cemetery, fairly well 
preserved but unused, is on the edge of the former German village 
near the road to Periam. 
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If Serbian and German churches and cemeteries are still 
Serbian and German spaces in the consciousness of the inhabitants, 
not the same thing happens with other local public and private spaces. 
The disappearance of the German population, scarcity of Serbian and 
Hungarian population has triggered a process of reoccupation of the 
premises (houses, streets, former schools) by a “foreign” majority, 
speaking a single language, Romanian language, thus leading to the 
disappearance of the former linguistic and cultural diversity as well as 
to the deterioration of the local minority’s identities. 

 
A romániai Bánság délnyugati részén, Arad közelében, 

Nagyfaluban (Satu Mare, Grossdorf, Temesnagyfalu) zajlott 
egy kutatás 2006 kora őszén, melynek részese volt e sorok írója 
is. A kutatást szervező és vezető Elena Rodica Colta kifejezett 
kérésére, a terepmunka elsősorban a nemzetiségi együttélés 
törvényszerűségeit, hatásait vizsgálta. Az adott szempontokat 
figyelembe véve az etnikai térhasználat, térkijelölés 
gyakorlatának alakulását és működését befolyásoló, az etnikai 
önismeretből táplálkozó, kommunikatív-, kollektív- és 
kulturális emlékezetbe való betekintés alapján vesszük górcső 
alá azok falubeli példáit.  

Nagyfalu településszerkezetében a 20. század utolsó 
harmadában gyorsult fel az etnikumcsere, és változott meg 
döntően a település térhasználata. A népszámlálási adatok azt 
mutatják, hogy a 18. századi újranépesedéstől egészen a 
második világháborúig szerb többségű településről 
beszélhetünk, ahol a szerbség németekkel élt együtt és csak 
elenyésző román valamint magyar lakos volt a faluban. 
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Nagyfalu népszámlálsi adatai 1880-19922 
év össz. rom. magy. ném. roma szerb

 szlov. 
 
1880 1482 118 39 501 - 769 4 
 
1890 1562 90 52 587 - 833 - 
 
1900 1568 104 51 521 - 840 1 
 
1910 1499 61 55 483 1 896 1 
 
1920 1435 16 37 489 - - - 
 
1930 1451 93 60 452 - 829 17 
 
1941 1353 156 23 416 - - - 
 
1966 1134 287 27 254 1 556 7 
 
1977 1148 497 25 181 - 436 4 
 
1992 1005 659 14 48 27 247 - 
 
2002 1024 792 5 18 16 182 1 
 
A statisztikai adatsorokat vizsgálva jól látható, hogy a 

románság faluba költözése már a második világháború alatt 
elkezdődött, az 1970-es években lett egyre számottevőbb, ám 
többségbe csak a 1990-es években kerültek.  

                                                
2 Varga E. A. Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1850-1992, 
Helységnévtani összesített mutató, az I-V. kötetekhez, Editura Pro Print, 
Csikszereda, 2002. 
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 A kutatás során a helybeli szerbség és a napjainkra 
elenyésző számúra fogyó németség képviselői elmondták, hogy 
a román népesség folyamatos gyarapodása főként annak tudható 
be, hogy az ország más vidékeiről, elsősorban Máramarosból 
érkeznek a faluba az új lakosok. A már helyinek mondható, 
helyesebben a településen lakó románság egy sajátos stratégiát 
alakított ki, hogy megteremtse a többséggel együtt járó 
otthonosság érzetét. Folyamatosan figyelik a település 
népmozgását – korábban a németek költöztek ki Németországba, 
mostanság a fiatalabb korosztályhoz tartozó szerbek húzódnak be 
a közeli nagyvárosokba, elsősorban Temesvárra – és a 
megüresedett házakat a távoli rokonság figyelmébe ajánlják. Ez a 
fajta csoportos etnikai magatartás olyan sikeres, hogy a korábbi 
többséget alkotók száma napjainkra már az összlakosság 
harmadát sem éri el. 

 A falut járva, helybeliekkel beszélgetve feltűnt, hogy a 
kollektív kulturális emlékezet nem terjed ki a múltnak azon 
részére, ami a szerbek megtelepedését magyarázná, jelenlétüket 
bármilyen módon indokolná, igazolná a vidéken. Sokkalta 
inkább a 20. század eseményei élnek a köztudatban: az első 
világháborút lezáró történések, a szomszédságban létrejövő 
délszláv állam és a határkiigazítások mellett a második 
világháború eseményei már jóval hangsúlyosabban vannak 
jelen. Mégis azt kell mondanunk, hogy a kommunikatív 
emlékezet uralja a falubeli szerbség öntudatkonstrukcióját.3  

 Más etnikumoktól eltérően – a térségben élő román és a 
magyar etnikumok önlegitimáló létstratégiájára gondolunk –, a 
szerbek nem bizonygatják jelenlétük jogosságát az etnikai 
térszerkezetben4. 

                                                
3 v.ö.: Györgyi Bindorffer, 2008, p. 61. 
4 v.ö.: Elena Rodica Colta, 2009, p. 529. 
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 A mitikus múlt még a falubeli értelmiséggel való 
találkozásokkor sem került szóba5. A hódoltság előtt megjelenő 
szerb népelemről, a több száz éves jelenlétről senki nem tett 
említést6. A beszélgetések során az emlékezők saját és 
családjuk élettörténetén keresztül, ha úgy tetszik, nagyon is 
szubjektív nézőpontból építették fel nemzettudatuk elemeit. 
Ezekkel az elemekkel illusztrálták és értelmezték a faluban 
történteket és ezek alapján vázolták a szerbség helyzetét a 
Bánságban7. 

Két példát említünk ezzel kapcsolatban. Első példánk a 
második világháború végéről való és katonaszökevények 
rejtegetéséről számol be. Az adatközlő a falubeli szerbség 
történetét mesélve mondta el, hogy a nagygazda sokhelyiséges 
lakóházában miként alakítottak ki rejtekhelyet a 
katonaszökevénynek számító családtagok számára. Akkor is, és a 
történetmesélés idején is, helyes stratégiaként ítélték meg a 
hatalom részéről főben járó bűnnek tartott tettet. Mindez azt is 
mutatja, hogy az állami szuverenitással szembeni lojalitást 
részükről fölülírja a nemzetiség túlélési stratégiája. Ezzel 
kimondatlanul is azt sugallják, hogy az akkori háború céljaival a 
szerbség nem tudott azonosulni, így az etnikai csoporthoz 
tartozók minden lehetséges módon igyekeztek kimaradni az 
eseményekből. 

A másik példa későbbről, a háború utáni kollektivizálás 
idejéből való. A faluban gazdaságvezetési követési példát adó 
szerb gazda lovait azért lövette le az akkori vezető, hogy azok 
ápoltságukkal, szépségükkel ne lógjanak ki a település 
lóállományból. Ez egyben üzenet volt a közösség számára: egy 

                                                
5 A mítikus mult emlékezés rituáléban betöltött szerepéről lásd: Pejin Attila, 
2008, p. 117-118. 
6 Stevan Bugarski, Ljubomir Stepanov, 1991, p. 73. 
7 Hasonló példákat lásd: Györgyi Bindorffer, 2008, p. 68-74. 
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kulák szerb nem lehet követendő példa. Ezeket a történeteket 
úgy mesélték, mintha csak a szerb népet, szerb gazdákat érték 
volna retorziók a kommunista hatalom részéről.  

Itt jegyezzük meg, hogy a falu társadalmának 
atomizálódása a szocializmus évei alatt zajlott le. A családi 
gazdaságok létalapjának, a termőföldnek az elvétele azt 
eredményezte, hogy lakosság többsége az iparba menekült és a 
közeli nagyvárosok, Arad és Temesvár iparvállalataiban 
helyezkedett el. A helyzetet így jellemezték: „Pre su vozovi bili 
puni ljudima iz sela! A danas više ni vozova nema.” (Korábban 
a vonatok a falusi emberekkel voltak tele! Ma már vonatok 
sincsenek.) A forradalom után megnyíló határokon keresztül 
elhagyva a közösséget, sokan Nyugat-Európában vállaltak 
munkát. Spanyolországban és Németországban is dolgoznak, de 
Amerikába is jutott a helybeliekből. Száz főre becsülik azok 
számát, akik vendégmunkásként keresik kenyerüket. 

A maradók azt mondják, hogy sokan azért hagyták el a 
falut, mert nem akartak a mezőgazdaságban dolgozni. 

Nagyfalu elöregedő társadalmát folyamatosan hagyják 
el azok a generációk, amelyek kényszerhelyzetben vannak és 
munkalehetőség, szociális- és kommunális szolgáltatások 
hiányában a távozást választják. 

Az elöregedő szerb közösség asszimilációját gyorsító 
folyamatok eredményeként az elődök megtartó hagyománya, a 
megkérdőjelezhetetlen szokások funkcionális átörökítése 
szakadt meg8. Mindez a kisebbség szempontjából azért 
fajsúlyosabb jelenség, mert gyorsabban erodálódnak az 
önazonosság elemei. 

Az állami tiltás, ingázás a korábbi vallási szokások 
fellazulásához is vezetett és azt se feledjük, hogy ez idő alatt 
ment végbe a népviselet funkcionális elhagyása is. 
                                                
8 Györgyi Bindorffer, 2003, p. 343. 
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A faluban járva megállapítást nyert, hogy egyetlen 
korcsoportnál sem maradtak meg hagyományos népviseleti 
darabok a mindennapi öltözködés részeként. A szekrények 
polcairól azonban számos helyen előkerültek viseletdarabok, 
lakás- és konyhai textíliák. Ilyen tekintetben a nemzetiségi lét 
tehát semmiben sem mutatott különbséget a többségi 
társadalomban lezajlott hasonló folyamatoktól. 

 

       
        Szerb ortodox templom                         Római katolikus templom 
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       Román ortodox templom               Kápolna a német temetőben     
 

       
             A német temető                                         A szerb temető 
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A kutatás során, amikor a beszélgetésekből kiderült, 
hogy e sorok írója Szerbiában született, azonnal szerbként 
azonosították. Néhány esetben a névből következettek a 
nemzetiségre és állapították meg a kutatóról, hogy: „Pa to nije 
srbsko ime!” – azaz nem szerb nevű! Ettől függetlenül gyorsan 
aktuálpolitikai témák is szóba kerültek, melyekből világosan 
láthatóvá vált, hogy a területi elkülönülés ellenére fontos részét 
képezi az egyén etnikai identitástudatának a nemzetállam puszta 
léte és kivétel nélkül minden szerbajkú önmagát a szerb nemzeti 
közösségbe tartozóként határozta meg. A nemzetlét 
szempontjából fontosnak ítélt kérdésekben pedig mindig a 
hivatalos szerb álláspontot fogadják el. Ismételten csak két 
példát hozunk a fentiekre. Az egyik bolt előtt sörözgető, a 
közép korosztályba tartozó szerb férfiak fejtették ki 
véleményüket a koszovói eseményekkel kapcsolatban. Szerintük 
a néhai köztársasági elnök, Josip Broz Tito engedte betelepedni 
az albánokat. Ezért Milošević nem hibázott, amikor újra birtokba 
akarta venni a szakadár tartományt. A polgárháborúról is 
kifejtették a véleményüket, mi szerint Milošević csak a szerb 
népet akarta védeni a délszláv térségben, amit a Nyugat és 
Amerika nem engedett meg neki. Így a hágai per egyik 
főszereplője – az anyaországi megitéléssel párhuzamosan – a 
falubeli szerbek szerint is a nép védelmezője volt. 

A verbális térkijelölés épp olyan fontos, mint a 
térobjektumokkal történő jelállítás. A falu nyilvános terein 
megfordulók nyelvhasználati gyakorlatában kétségkívül 
defenzív irányt mutat a szerb nyelv köznyelvi használata. 
Számtalan esetben voltunk tanúi a gyakorlati nyelvhasználat 
helyi megnyilvánulásainak. A faluban mozgó idegent minden 
esetben románul szólították meg. Ez a stratégia általában 
működött is, hiszen a legtöbb idegen, aki a településre érkezett 
román volt, vagy románul is beszélt. Vegyes nyelvi helyzetet 
csak akkor alakítottak ki, amikor megbizonyosodtak arról, hogy 
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az idegen valóban nem tud románul. Akkor egy közvetítő 
nyelvet kerestek, ami lehetett a szerb is.  

A beszélgetések alkalmával lehetett megfigyelni a 
nyelvhasználati szokások megmutatkozását a különböző 
közösségi szinteken. Az első helyzet akkor alakult ki, amikor a 
kutatók megérkeztek az étkezést biztosító szerb családhoz. A 
kutatócsoport négy tagjából kettő román, egy szerb és egy 
magyar anyanyelvű volt. A szerb, bánsági lévén beszélte a 
románt, a két román kolléga viszont nem beszélte a szerb 
nyelvet, míg a magyar kutató románul nem tudott, de szerbül 
igen. A vegyes nyelvi helyzetben azonnal mindenki románul 
kezdett beszélni. Egy ideig még a helybeli szerbek ekkor-akkor 
használták anyanyelvüket, hogy a csak szerbül tudó kutató is 
részese legyen a beszélgetésnek, de hamar a városból jött, 
bánsági szerb kutatóra hagyták a fordítás fáradságos munkáját. 

A másik hasonló nyelvi helyzet a szállást biztosító idős 
szerb házaspárnál alakult ki, de ők egy másik megoldást 
választottak: a román kollégákkal románul, míg a szerb és a 
szerbül tudó kutatóval következetesen szerbül beszéltek. A két 
példa jól mutatja, hogy az idegent az első nyelvi kontaktus 
alkalmával – függetlenül a kapcsolatot létesítő anyanyelvi 
tudásától – románul üdvözlik és elegyednek vele szóba, ami a 
korábbi, közéleti terek használatakor kívánatos magatartásnak a 
kései utóhatásaként értékelhető. Illetve azt mutatja, hogy a 
szerb nyelv köznyelvi használata a 21. század első évtizedére 
teljesen visszaszorult. 

A harmadik nyelvi helyzet a családon belüli 
nyelvhasználat. Itt jelentős a generációk közötti különbség. Az 
idősek, főként a hetven év felettiek egymás között csak a szerb 
nyelvet használják. az ötven és hetven év közöttiek már keverik 
a románt és a szerbet, míg az ötven és harminc év közöttiek 
többnyire a románt használják és ritkán beszélik a szerbet. A 
szerb nyelv egyre jobban kiszorul a családi nyelvhasználatból, 
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hiszen az iskoláskorú generációk román tannyelvű oktatásban 
részesülnek. Ennek okán értik még a nagyszüleik nyelvét, de a 
feltett kérdésekre már románul válaszolnak. Így a legfiatalabb 
és legöregebb családtagok között azonos időben funkcionális 
szerb-román nyelvhasználat alakul ki. Ezek a generációk nagy 
valószínűséggel a nyelv- és identitáscsere felé haladnak. 

Mint arra már utaltunk, a második világháború után a 
nyelvi környezet folyamatos változása az ezredforduló éveire 
feltörte és gyakorlatilag megszűntette Nagyfaluban a korábbi 
bilingvis, szerb-német zártságot. Sőt, lassan a domináns román 
többség egynyelvűvé alakítja a lokalitást. 

A korábbi, több évszázados gyakorlat, mely a 
szegregáció révén megőrizte a nemzetiségek nyelvét és 
kultúráját, de a kedvező társadalmi-gazdasági körülmények 
miatt az integrációt is előmozdította – talán mindez 
ellentétesnek és egymást kizáró folyamatnak tűnik, de nem az – 
méghozzá a kölcsönös előnyök mentén: az anyanyelvet, vallást 
és kultúrát megőrző etnikumok minimálisan három nyelvet 
bírtak a Bánságban. Ennek köszönhetően egyszerűbb volt 
nyelvi kontaktust teremteni, sőt mindez természetes volt, hiszen 
úgy szocializálódtak az etnikai csoportok tagjai, hogy tudták, 
más nyelvű és kultúrájú közösségek vannak a környezetükben9.  

 A básági szerbek a médián keresztül kapcsolódnak az 
anyanemzethez, elsősorban a belgrádi adókat nézték és 
hallgatták, ám azok a NATO bombázások után már nem voltak 
foghatóak, így az Újvidéki TV és rádió műsorát nézték és 
hallgatták a kutatás időszakában. A nagy és erős délszláv ország 
mítoszát az oral history-n keresztül tartják köztudatban és 
plántálják a következő generációkba, de vannak tárgyiasult 
példák is, boltokat, korcsmákat neveznek el az egykor volt 
államról. 
                                                
9 Mirjana Pavlović, 2009, p. 351. 
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Térhasználat elemei 
 A szerbek szóhasználatában még ma is él a falu régi 

térszerkezete. Többször emlegették útbaigazításkor a Švabski 
sokak – Sváb utca, földrajzi nevet, ami a falu napos oldalán 
elterülő fő utca házsorát jelenti, ahol a település németajkú 
lakosai laktak. Az őslakosokkal és a jöttekkel kapcsolatban 
ugyan azok a sztereotípiák köszönnek vissza, amelyekkel 
mindenütt találkozhat a kutató Közép-Kelet-Európában: az 
előbbiek toleránsak, megtanulják a környezetükben élők 
nyelvét, tisztelik a másik etnikumhoz tartozókat, segítőkészek; 
az újonnan érkezők intoleránsak, gyanakvóak, nyelvileg 
bezárkóznak, lusták, nem dolgoznak, a lopások száma is 
érkezésükkel egy időben szaporodott meg a településen. 
Mindemellett túlságosan hangosak, harsányak így sok esetben 
verbálisan is kijelölik az általuk használt teret, ami csak fokozza 
az őslakosok ellenszenvét, ugyanakkor rontja az 
otthonosságérzetüket. A jöttekről kialakult kép túlzottan 
általánosító, elnagyolt és statikus. Évek múltával sem változik. 

A térobjektumok közül a leghangsúlyosabbak a 
templomok és a temetők. Noha négy templom, illetve imaház is 
van a faluban, a teret mégis a szerb- és a katolikus templomok 
uralják. A helyiek a katolikus templomot német templomnak 
nevezik, ami a falu főutcájának közepén egy 
útkereszteződésben áll és 1888-ban épült. A 
településszerkezetből arra következtethetünk, hogy a szerb 
falurész a korábbi. Az 1720-1730 közötti években épült 
templom10 valaha a falumag központjában lehetett. Maga a falu 
pedig az országúttól távolabb, leágazó útifaluként létezett. A 
németek 18. századi betelepedésekor a már meglévő szerb falu 
és az országút közötti szabad térségben hozták létre saját 
                                                
10 A szerb templom régi bibliájában található bejegyzés 1950. január 30-án 
kelt Milivoj Kačin helyettes parókustól való, aki ekkor szolgált a faluban. 
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településüket, ami egy viszonylag magasabb terasz, így kevésbé 
veszélyeztették az Aranka áradásai. 

A 20. századra ez a kettősség valójában megszűnt és az 
egykori országútból lett a település főutcája, ahol a lakóházak 
homlokzatának zömét ma is a tulajdonosok neve és az építés 
vagy átépítés évszáma díszíti. A példaadás olyan sikeres volt, 
hogy a faluba költöző románság is átvette a kijelölő-díszítő 
gyakorlatot. 

A folyamatosan betelepülő románság számára a 
katolikus templomnak által alakították ki a román ortodox 
templomot, ami az ezredfordulón is egyfajta ideiglenességet 
sugall. Az igénytelen épületkülső és az előtte álló fakereszt 
kevésbé hangsúlyos a térben és csak erősíti, a helyiekben 
kialakult negatív véleményt a közösségről mely vallását ott 
gyakorolja. 

Az adventisták imaháza szintén a fő utcán áll. A modern 
épület illeszkedik a főutca házsorába, környezete rendezett, és 
az imaház tekintélyt parancsoló tömbje is jó karban van. 

A szerb és a német közösség templomának kertjében 
emlékobeliszkek állnak, melyeken a világháborúban 
elesettekről emlékeztek meg. A szerb templom kertjében álló 
emlékművet 1924-ben állították, rávésték a második 
világháborúban életüket veszettek nevét is és 1988-ban újították 
meg. A németek obeliszkjét egy évvel később, 1925-ben 
állítatta a közösség. A templomkertek az emlékhelyekkel és 
maguk a szakrális épületek olyan térpaneleket alkotnak a 
faluközösségen belül, melyek a fokozatos funkció- és 
hangsúlyvesztés ellenére is emlékeztetnek a település múltjában 
gyökeredző egykori térhasználat gyakorlatára11, azokra a 
nemzeti közösségekre – szerbekre és németekre – melyek egyre 
inkább kiszorulnak a 21. századi közösségi térből.  
                                                
11 István Silling, 2008, p. 453-457. 
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A falu temetői térben jól elkülönülnek egymástól. A 
szerb temető az egykori szerb falu peremén található – 
napjainkban mellette van kialakulóban a románság temetkező 
helye is –, és igen nagy kiterjedésű, a németek temetője pedig 
az általuk lakott településrész határán, az országút mellett van. 
Ez a térhasználat a hagyományokban gyökerezik és ma is 
tükrözi az élő falu – holt falu kettősséget. A német temetőt mára 
zárt sírkertnek tekinthetjük, hisz az etnikum, amelyik használta, 
szinte teljesen eltűnt a faluból. 

A szerbség temetőjében egy közösségi térpanelt hoztak 
létre a második világháború után. A harcokban elesett szovjet 
katonák emlékművén olvasható, hogy a közösség az antifasiszta 
szerb ifjúság kezdeményezésére létesítette az emlékhelyet12. Az 
emlékmű új identitáselemként lépett be a helybeli szerbség 
önazonosságtudatába. A felszabadítók áldozatának közösségi 
szinten történt elismerése mindenképpen üzenetként 
dekódolható a hatalom felé13. Úgy gondolhatták, hogy a 
felszabadítók egy kedvezőbb társadalmi lét megteremtésének a 
lehetőségét biztosítják a testvéri szerb kisebbség számára a 
román társadalomban. 

Ezzel a mitikus testvériség konstrukcióval próbált 
jogalapot teremteni a szerbség a számára előnyös kulturális 
autonómia elérésére. A többségi román társadalom pedig, 
okulva a második világháború alatt történtekből, folyamatosan 
törekedett a vidék szerb településein mielőbb életképes román 
etnikai közösségek kialakítására. Ennek a törekvésnek a vezér 

                                                
12 Овај споменик подиже им у знак благодарности спски народ / из 
Нађфале иницијативом своје антифашистичке омладине / Смт фашизму 
– Слобода народу! (Ezt az emlékművet a szerb nép állíttatta gazdagon 
áldottaknak Nagyfalu antifasiszta ifjúságának kezdeményezésére Halál a 
fasizmusra – szabadság a népnek!) 
13 Jan Assmann, 1999, p. 38-39. 
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gondolata a románság túlsúlyának a biztosítása a határ menti 
vegyes etnikumú településeken. 

A folyamatok az ezredforduló után is zajlanak és 
mindennek eredményeként eltűnőben van az a nyelvi-kulturális 
sokszínűség mely korábban jellemezte ezt a térséget. Az is 
megfigyelhető, hogy még most, az Európai Unió tagjaként is 
megvan a többségi társadalomban a területféltési fóbia. Ennek 
okán, a vidéken élő kisebbségek nem képesek a híd szerepének 
a betöltésére, mert erejükből csak arra futja, hogy kulturális 
kapcsolatok alakítsanak ki a határ másik oldalán élő 
anyanemzetük tagjaival. A közép-kelet-európai etnikai 
kiszorítósdi tehát tovább folytatódik és az etnikai kisebbségek 
erózióját a politika nem szándékozza megállítani, hiszen a cél 
az egynyelvű nemzetállam létrehozása. Ugyanakkor politikai 
tőkét kovácsolnak a vegyes etnikumú területen élők helyzetéből 
a szélsőséges nézeteket vallók, hiszen egy állandó ütőkártya van 
a kezükben, amivel sakkban tarthatják a többséget. 

A témában végzett szociológiai és a társadalomnéprajzi 
kutatások több évtizedes múltra tekintenek vissza és számtalan 
kutatási eredményként megfogalmazott tanulmányban hívták 
már fel a figyelmet a jelenségsor káros voltára. Mindez azonban 
pusztába kiáltott szónak tűnik, látva a lepusztuló társadalmi 
kapcsolatokat, a kivándorló, beolvadó, eltűnő etnikumokat. Úgy 
véljük, hogy mire a többség rájön arra, hogy az egymás mellett 
élő kultúrák nem feltétlenül egymás ellenében hatnak, hanem 
sokkalta inkább megtermékenyítik egymást, addigra a 
Bánságból eltűnnek a különböző etnikumok és velük együtt a 
toleráns társadalmi sokszínűség is.  
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plurilingvistic bănăţean 
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The work starts from a field research carried out in localities 
with German population situated on Mures Valley, in Arad and Timis 
counties, namely Satu Mare and Periam respectively. Until the early 
years after World War II, the ethnic configuration of these localities 
was dominated by the presence of large number of Swabians. 

The situation significantly changed due to the departure of 
the German population to GFR and GDR, especially during the 
seventh and the eighth decades, as well as during the early 90s of last 
century, when the "repatriation" to Germany had a magnitude of mass 
phenomenon. 

Today, the German presence in this area tends to disappear, to 
become mere history. The Swabian households, the memory of 
German schools, churches, cemeteries, remained the only material 
evidence of their former presence in these locations. 

Autobiographical story, the local collective memory of 
Swabians in this area, which is built through stories recorded in 
interviews conducted in our research, may enable a representation of 
identity values, of ethical norms and of life and worldview of the 
ethnic communities in Banat area. 

 
Keywords: Banat Germans, identity, life story, suffering, humanity 

 
 Cercetarea şi conservarea patrimoniului material şi 
imaterial al Banatului demonstrează că dincolo de structurile 
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vizibile, analizabile cu instrumente strict istorice, există, în 
filigran, interpretări şi explicaţii globale, comportamentale şi 
individualizante. De-a lungul secolelor, această regiune a avut 
mai multe momente de dezvoltare prin aculturaţie, slavo-
bizantină, de pildă, prin ortodoxia sud-dunăreană, apoi 
maghiară şi germană, prin catolicism şi prin Reformă, prin 
Unirea greco-catolică reapropindu-şi elementele de cultură 
latină.  

Relaţiile noastre cu popoarele germanofone certifică un 
contact profund şi paşnic între două comunităţi lingvistice şi 
culturale ce au convieţuit cu folos, într-un atlas geocultural 
acest spaţiu evoluând sub influenţe central-europene, spre 
deosebire de Bucureşti şi Iaşi, printre altele, unde spiritul public 
românesc modern este mai legat de cultura neolatină franceză.  

În civilizaţia românilor, germanii au adus elemente 
importante, care au fost apreciate şi integrate în viaţa de zi cu 
zi, ponderea contactelor şi interferenţelor stabile româno-
germane nefiind nicidecum o problemă de cifre, ci una de 
calitate.  

La nivelul limbii, de pildă, s-a constatat că elementele 
de origine germanică sunt absente în dialectele sud-dunărene 
(aromân, meglenoromân şi istroromân) şi au o distribuţie 
dialectală precisă în limba română vorbită pe teritoriul 
României, cuvinte precum şniţel, chelner, şorţ, halbă, haltă, 
ţiglă, turn, stofă, şnur, ofiţer, gheşeft, creiţar, clavir, lozincă 
din lexicul limbii române moderne acoperind domenii şi 
concepte importante ce ţin de alimentaţie, îmbrăcăminte, 
construcţia caselor, căile ferate, comerţ etc., unele dintre 
acestea fiind utilizate cu precădere în regiunile unde este 
prezentă o populaţie germanică.  

Printre aceste regiuni, Banatul constituie aria dialectală 
a limbii române cea mai impregnantă de elemente lexicale de 
origine germană şi reprezintă zona unde germanii au fost o 



 
 
150 

prezenţă demografică, economică, religioasă, politică şi mai 
ales culturală însemnată1. 

După cum bine se ştie, această zonă este una dintre cele 
mai variate din punct de vedere etnic din această parte a 
Europei şi prezintă caracteristicile unui adevărat mozaic 
etnografic, folcloric, religios, lingvistic şi cultural, în ansamblu. 
Calitatea de regiune „de frontieră” a Banatului, aflată la capătul 
unor imperii “care au ţinut în echilibru lumea” (C. Ungureanu) 
a contribuit în mod semnificativ la construirea unui ambient 
plurilingvistic şi de comunicare, iar complexitatea structurilor 
sociale de aici a determinat apariţia, de-a lungul istoriei, a 
interdependenţelor de la nivelul tradiţiilor, vieţii culturale, dar şi 
cotidiene.  

Bilingvismul elitelor intelectuale, care în multe cazuri 
cunoşteau chiar mai mult de două limbi, dar şi al majorităţii 
locuitorilor Banatului a funcţionat ca un factor de comunicare şi 
apropiere decisiv până în anii de după al doilea război mondial, 
când configuraţia etnică a regiunii se modifică sensibil prin 
plecarea evreilor şi germanilor şi prin venirea de locuitori din 
celelalte regiuni ale României. În această zonă, în numeroase 
familii se vorbea şi se vorbesc şi astăzi mai multe limbi – 
româna standard, subdialectul bănăţean, maghiară, slovacă, 
germană, sârbă – în variantele lor dialectale2. În acest caz, de 

                                                
1 Vezi Valeriu Leu, Imaginea germanului la românii din Banat, în Smaranda 
Vultur (coord.), Germanii din Banat, Bucureşti, 2000, p.60; Al. Rosetti, 
Istoria limbii române, I, Bucureşti, 1978, p.243; despre „lecţia de limbă şi 
cultură germană din Banat” şi „germanitatea bănăţeană”, vezi şi Cornel 
Ungureanu, Geografia literaturii române, azi, vol. IV, Banatul, Piteşti, 2003, 
p.232-238. 
2 Richard Sârbu, Tipuri de interferenţe în sistemele idiomurilor vorbite în 
Banat, în Interferenţe lingvistice în zona multietnică a Banatului: lucrările 
elaborate în cadrul Proiectului de Cercetare Tip Grant A 2005-2006, 
Timişoara, 2006, p. 15.  
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altfel, s-a sesizat uşurinţa cu care vorbitorii, cunoscători în egală 
(sau relativ egală) măsură a cel puţin două sisteme lingvistice, 
trec rapid şi pe neobservate de la un cod lingvistic la altul3.  

Lucrarea noastră porneşte de la o cercetare de teren 
realizată în două localităţi de pe Valea Mureşului Inferior, în 
localitatea Satu Mare din judeţul Arad şi în comuna Periam, din 
judeţul Timiş, aflate la o distanţa relativ mică între ele, de 
aproximativ 10 km. Prima localitate menţionată, Satu Mare, 
este atestată documentar încă din prima jumătate a secolului al 
XIV-lea, la 13334, şi aparţine administrativ comunei Secusigiu, 
o comună unde în trecut şvabii au putut fi consemnaţi şi în toate 
celelalte sate arondate aici, la Munar, Sânpetru German şi, 
respectiv, Secusigiu. Deoarece etnicii germani colonizaţi în 
această zonă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea erau 
romano-catolici, cea mai veche parohie germană este cea din 
Sânpetru German, a cărei biserică romano-catolică a fost 
construită în anul 17745. De această parohie aparţin astăzi şi 
romano-catolicii din Munar, Secusigiu şi Satu Mare. Actuala 
biserică germană din Satu Mare datează din anul 1888. La Satu 
Mare, până la sfârşitul anilor ’80, hramul bisericii – 
„Kirchweih-ul”, a fost sărbătorit cu mare fast de etnicii germani 
în fiecare an pe data de 15 octombrie, de sărbătoarea Sfintei 
Tereza. Configuraţia etnică a acestei localităţi până în primii ani 
de după al doilea război mondial era dominată de prezenţa 
aproape în exclusivitate a sârbilor şi a şvabilor. Acest lucru se 
schimbă sensibil prin plecarea populaţiei de origine germană în 
R.F.G. şi R.D.G. mai ales în deceniilor şapte şi opt şi, respectiv, 
                                                
3 Vezi Richard Sârbu, op.cit., p. 14. 
4 Stevan Bugarski, Ljubomir Stepanov, Kad Moriš poteče kroz pero, 
Bucureşti, 1991, p. 73.  
5 Vezi Josef Preloucek, în Reflecţii la începutul Postului Mare, în „Gazeta 
comunei Secusigiu”, nr. 13, 2012, p.2. 
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la începutul anilor ‘90 ai secolului trecut, când această 
„repatriere” în Germania a avut amploarea unui fenomen de 
masă. Astăzi, prezenţa germană în această localitate tinde să 
dispară, pentru a deveni simplă istorie. Gospodăriile şvabilor, 
amintirea şcolii în limba germană, biserica unde nu se mai aude 
clopotul, care vestea începutul unei noi zile pentru întreaga 
obşte, cimitirul năpădit de buruieni şi spini sau devastat au 
rămas singurele dovezi materiale ale prezenţei de odinioară a 
acestora în această localitate. Memoria colectivă locală a 
şvabilor din această zonă despre ei înşişi, consemnată în 
interviurile realizate în cercetarea noastră, ne poate permite o 
reprezentare a valorilor tradiţionale şi de viaţă cotidiană de 
altădată a acestei comunităţi etnice din Banat. Din convorbirile 
pentru studiul nostru am reţinut dialogul realizat la Periam 
(judeţul Timiş) din primăvara anului 2012, cu surorile Maria 
Andrei (născută Poth, 16 ian. 1940) şi Elisabeta Keller (născută 
Poth, 3 dec. 1941).  
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Din perspectiva mai largă a unei analize pragmatice a 
raporturilor dintre realizatorul interviului şi subiecţii acestuia, 
înregistrarea făcută este una de tip conversaţie6, cu o 
interacţiune comunicaţională naturală între toţi actanţii, care 
sunt liberi să-şi aleagă mişcările şi cuvintele şi care generează o 
reală situaţie de schimb de informaţii, impresii şi judecăţi de 
valoare. Se cuvine menţionat în plus aici şi faptul că atât 
autoarea acestor rânduri, cât şi cele două surori intervievate sunt 
originare din aceeaşi localitate, Satu Mare, lucru ce a determinat 
şi facilitat cu mult culegerea noastră de date. Interviul s-a 
realizat simultan cu cele două surori, acestea completântu-se 
adesea una pe cealaltă şi susţinându-se reciproc ca un performer 
geminat pe tot parcursul discuţiei. După cum apreciază 
Smaranda Vultur în lucrarea sa Istorie trăită – Istorie povestită, 
(Timişoara, 1997), din punctul de vedere al unei antopologii a 
memoriei şi a istoricismului care are în vedere în exclusivitate 
fenomenele vieţii umane, povestirile de viaţă sunt în strânsă 
relaţie cu cadrele simbolice arhetipale care le modelează în 
adâncime structura informaţiei, sprijină naraţiunea şi 
coagulează în jurul acesteia astfel de referinţe7. Aceste povestiri 
pot fi relevante şi ca document etnologic, dar şi ca relatare a 
istoriei unui destin, dezvăluind ideologii personale şi o lume în 
care realul se întreţese cu imaginarul şi se construieşte împreună 
cu el8. Dimensiunile ce alcătuiesc componenta normativă 
(norme, obiceiuri, moravuri) a categoriei de elemente imateriale 
ale culturii sunt percepute firesc în cadrul colectivităţii 
germane, ele apar ca un laitmotiv pe tot parcursul relatării 

                                                
6 Vezi Otilia Hedeşan, Exerciţii de etnologie. După teren, în Caiete de teren, 
I, Torac, Metodologia cercetării de teren, Novi Sad, 2006, p. 101. 
7 Smaranda Vultur, Istorie trăită – Istorie povestită, Timişoara, 1997, p. 13. 
8 Annemarie Sorescu-Marinković, Introducere: de la teren la text, în Caiete 
de teren, I, Torac, Metodologia cercetării de teren, Novi Sad, 2006, p.33. 
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noastre orale cu caracter autobiografic sau colectiv. Astfel, 
principiile care domină valorizările pozitive sau negative aflate 
la baza normelor de conduită socială ale comunităţii, a 
atitudinilor şi judecăţilor etice au rolul de a reglementa 
comportamentele individuale. În imaginarul colectiv, raportările 
la sistemul de valori mentalitare creştine şi laice oferă 
experienţei umane sentimentul depăşirii condiţiei simple de om, 
care favorizează constituirea şi consolidarea identităţii de grup.  

Realizată într-un cadru de comunicare specific, relaţia 
dintre istorie şi memorie, dintre memorie şi povestirea 
evenimentelor, transmiterea de informaţie despre trecut şi 
nivelurile de structurare a sensului din discursul povestitor 
angajează rostul povestirii, raţiunea profundă a reamintirii9. Se 
manifestă astfel necesitatea memoriei colective de a se 
identifica prin intermediul naraţiunii, care dobândeşte o funcţie 
eminamente socială şi poate sta, cum am mai menţionat, la 
originea unor transformări profunde ale comportamentelor 
private şi sociale. Consecinţele celui de-al doilea război 
mondial asupra vieţii etnicilor germani din România, vinovaţi 
nu pentru ceea ce au făcut, ci pentru ceea ce sunt, deportările în 
Gulagul sovietic din ianuarie 1945 şi cele din Bărăgan din iunie 
1951, expropierea germanilor din Banat, consideraţi 
colaboratori ai naziştilor, colectivizarea şi stadiile ei sunt 
evenimente care în textele pe care le-am înregistrat rezumă 
povestirea unor grave crize care au afectat în mod esenţial viaţa 
personală, familială şi comunitară şi au rolul de a prezenta 
această comunitate.  

Miza tematică a povestirilor, centrele lor de interes, 
modalităţile comune de înţelegere a unor situaţii, de 
circumscriere a unor fapte, de interpretare a realităţii pot 
valorifica uneori un potenţial de expresivitate involuntară iar 
                                                
9 S. Vultur, op. cit., p. 13. 
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efectele rezultate din suprapuneri sau conexiuni conferă o 
înfăţişare neaşteptată întregului10. Edificatoare pentru 
înţelegerea situaţiei materiale a şvabilor de după război, a 
sărăciei şi a chinurilor îndurate şi cu rezonanţe profund umane 
în acest sens este, de pildă, în reprezentarea de altfel idilică a 
câmpiei bănăţene, un spaţiu al muncii agricole prin excelenţă, 
imaginea mamei celor două interlocutoare rămase fără tată după 
razboi, care adună spicele de grâu de prisos de la treierat pentru 
a le duce la moară, în schimbul unui pumn de făină, sau a 
copilelor care nu aveau ce îmbrăca, nevoite să aştepte cuminţi 
în pat până ce li se uscau hainele11:  

 
M: N-am avut ce mânca, mama s-o dus să strângă spice: le-o bătut şi 
le-o dus, un kil, două, la moara, aşa, într-o straiţă.  
E: Cinci, şase, no, aşa, cât o putut, le-o dus la moară să facă făină. 
Aşa o fost...Nemţii or fost chinuiţi... 
M: Foarte! După război, tot ne-o luat! N-am avut prosop să ne 
ştergem nici pe ochi. Haine? O, când mama ne-o spălat, ne-o băgat 
în pat până s-or uscat hainele. Aşa o fost înainće, n-ai avut... 
E: Sărăcie... 
M: Şi pe urmă am scos mobila din casă şi-am avut viermi de mătasă... 

 
Unele dintre acestea povestiri trăite, consemnate în 

relatarea noastră, ar putea părea nesemnificative în raport cu 
nucleul memorial de bază care ordonează povestirea unei 
experienţe comune a umilinţei şi a suferinţei, însă cu toate acestea 
se poate observa o anumită dorinţă de a mărturisi, a demonstra, a 
sublinia, de a explica şi convinge, în sensul general al psihanalizei 
povestirea unei experienţe dureroase de viaţă fiind astfel o cheie de 
terapie şi, totodată, o punte de unificare a sinelui cu valorile 
                                                
10 Ibidem , p.15. 
11 Redarea fragmentelor din dialogul nostru s-a realizat printr-o transcriere 
simplificată a graiului bănăţean. 
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prezentului12, sociologicul dominând însă psihologicului, amin-
tirea individuală asupra unui eveniment sau durată temporală 
semnificativă „acordându-se” reprezentărilor colective13.  

Relatările persoanelor intervievate fac parte din 
construirea memoriei acestor evenimente, au un caracter 
testimonial şi li se asociază în mod firesc alte documente sau 
acte oficiale, obiecte păstrate sau fotografii, fiecare cu istoria 
care le însoţeşte. Aceste povestiri sunt puctate din loc în loc şi 
prin comentarii afective care însoţesc discret relatarea ca un 
refren şi au rostul de a sublinia că faptele povestite erau mult 
mai greu de îndurat şi mai aspre decât par ele astăzi (în 
exclamaţii de tipul „Vai şi amar!” sau „Nimeni nu crede astăzi 
ce greu ne-o fost!”). Discursul suferinţei povestitorului are rolul 
unui discurs reparatoriu, menit să aducă o lumină tămăduitoare 
peste rănile unui suflet încercat şi devine în acelaşi timp şi un 
discurs de apărare faţă de imaginea pe care i-au confecţionat-o 
într-o anumită conjunctură ceilalţi: 

 
E: Unćiu o fost şi el în război, n-o avut un picior. Şi când o venit şi el 
acasă, atuncea or venit să ieie de la nemţi. Şi cămara, uşa, o fost dă 
fală, înainće, la bătrâni, cum să spunem, nu ca acuma... 
M: Ce-i asta?... 
E: Păi cum, or venit să ne golească podu, nu?...şi am avut aşa, la 
cămară, un fier (gesticulează) şi l-o închis cu lacătu, unćiu. Şi or spus 
să dăschidă. O spus unćiu că nu dăschide. Io şi el am fost acasă, 
când or venit ei. Şi, ei că sparg. Zice, spargeţi! Or spart şi or luat tot, 
tot, tot, şi ultimul sac, or venit jos şi i-o dat lu unćiu un picior în fund. 
M: La vecina noastră. 
E: Şi unćiu. Aşa or făcut cu nemţii... 

                                                
12 Vezi Lavinia Betea, Cristina Deac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Ţiu, 
Lungul drum spre nicăieri. Germanii din România deportaşi în URSS, 
Târgovişte, 2012, p. 27.  
13 Ibidem, p. 31.  
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Confiscarea gospodăriilor germanilor, expropierea lor şi 
întregul proces de colectivizare a agriculturii, care au afectat 
întreaga ţărănime din România, reprezintă experienţe extreme 
prin care comunismul „a creat hibrizi umani fără identitate”, 
oameni reduşi la fiinţarea obiectuală a instrumentului, acest 
lucru realizându-se prin orice mijloc posibil, de obicei prin 
violenţă nemărginită14. A rezultat astfel o umanitate înfricoşată, 
o masă a dezastrului care genera laşitatea „înţeleaptă” a 
supravieţuirii:  

 
M: Păi ce, or scos pe nemţi afară şi s-o băgat ei. La Niz... 
E: Or şi omorât pe tata lu Niz... 
M: I-o dat cu sucitoarea în cap! 
E: S-o certat cu ăsta, a lu Iusta, a lu Kata tată. S-o mutat la ei, no, or 
avut trei camere. Şi tata lu Niz o mers duminică la biserică, şi, ăsta i-o 
prins o găină. Şi o spus să nu-i ieie găina, că-i găina lui, o spus tata 
lu Niz. Şi o mers şi i-o dat în cap şi acolo l-o omorât. 
M: Acolo l-o omorât! 
E: L-o omorât, în casa lui, păntru o găină! 
M: O, la câte căşi n-or fost... 

 
Funcţia tămăduitoare a povestitului pe care o susţine 

rememorarea şi istorisirea este una din dimensiunile esenţiale ale 
acestor mărturisiri şi are rolul de a-l face pe om să se regăsească, 
să se împotrivească loviturilor sorţii şi să meargă mai departe. 
Modul şi formele acestei povestiri se pot schimba, dar râmâne 
nevoia de poveste, iar în aceste relatări, orale sau scrise, s-ar 
putea să se bănuiască, dacă nu să se cunoască, sensul acestei 
istorii. Binele şi răul sunt raportate la dimensiunea umană, prin 
cântărirea faptelor fiecăruia în parte, care sunt reinvestite cu 
semnificaţie în actul construirii unei memorii prin povestire. 
                                                
14 Mihai Gheorghiu, Războiul împotriva ţărănimii (1949-1962), Bucureşti, 
2012, p.7. 
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Parafrazându-l pe scriitorul sârb Ivo Andrić, am putea spune că, 
în general, povestitorul şi povestirea sa nu slujeşte la nimic dacă 
într-un fel sau altul nu slujeşte omenirii şi „este de dorit ca 
povestirea pe care povestitorul o spune oamenilor timpului său, 
indiferent de forma şi tema ei, să nu fie înveninată de ură şi nici 
înăbuşită de tunetul armelor ucigaşe, ci pe cât posibil, să fie 
deschisă spre iubire şi să fie mânată de necuprinsul şi 
seninătatea spiritului liber al omului.”  
 

 
Biserica romano-catolică, interior. 

 
Discursul persoanelor intervievate despre identitatea lor 

etnică de germani se dovedeşte în mare parte un discurs cu rol 
compensatoriu, prin care devalorizarea de către autorități a 
imaginii personale şi colective de după cel de-al doilea război 
mondial e contracarată de revalorizarea pozitivă a identităţii lor 
de grup: „La noi în biserică nu se vorbeşte, nu ai voie să 
vorbeşti. Dacă un copil vorbeşte, merge un bătrân şi-l trage de 
haină!” (Maria Andrei). Toate acestea contribuie la structurarea 
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unui model de existenţă culturală proprie, deschis spre valorile 
celuilalt din imediata apropiere, povestirea vieţii ca mod de 
producere directă a identităţii implicând participarea empatică a 
interlocutorilor, bucuria şi despovărarea terapeutică a subiectului. 

 

 
Monument german, devastat. 

 
Relaţia dintre memorie şi istorie sub comunism în 

România, selecţia ce se operează în fiecare caz particular şi 
asocierile pe care povestitorul le face în diferite momente ale 
naraţiunii, dincolo de situarea circumstanţială în ordinea 
temporală sau logică a evenimentelor sunt susţinute de 
proiecţiile unui imaginar practicat decenii de-a rândul şi care a 
constituit principalul mijloc de reabilitare a unor identităţi rănite 
şi vulnerabile. Prin intermediul acestui imaginar au fost păstrate 
şi afirmate valorile mentalitare centrale şi definitorii ale 
comunităţii şvabilor din Banat, în climatul specific acestei zone, 
de încredere şi de preţuire a varietăţii, în stare să genereze punţi 
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de legătură şi de apropiere între oameni şi mai puţin de conflict 
şi să contribuie la formarea treptată a unui model de 
interculturalitate care „dublează” conceptul de multiculturalitate 
şi reprezintă mai mult decât simpla juxtapunere a diferitelor 
culturi pe acelaşi teritoriu.  

 

 
Monument funerar din cimitirul german. 

 
Dacă în societatea tradiţională de la începutul 

colonizărilor din Banat din prima jumătate a secolului a XVIII-
lea, românii îi priveau pe germani cu mirare, fără simpatie şi cu 
o suspiciune şi teamă care s-au dovedit a fi reciproce15, 
emigrarea succesivă şi masivă de după 1989 a acestora în ţara 
de origine a străbunilor lor a lăsat un gol în ceea ce priveşte 
dezvoltarea aşezărilor din Banat şi mai ales în înfăţişarea sferică 
şi armonioasă a valorilor etice şi sufleteşti din acest colţ de ţară.  

                                                
15 Vezi V. Leu, Imaginea germanului la românii din Banat, în Smaranda 
Vultur (coord.), Germanii din Banat, Bucureşti, 2000, p. 42. 
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The 2011 census recorded in our country a number of 

112.850 believers belonging to the Baptist Church. Areas having a 
large number of followers are Banat and some parts of Transylvania; 
besides these, there can be added large urban areas such as Bucharest, 
Timis ̧oara, Constant ̧a, Cluj-Napoca, Oradea, and Arad. In terms of 
ethnicity, Romanians represent the majority, followed by the 
Hungarians (Hungarian Baptist Convention). One of the smallest 
minorities in Romania, that is the Czechs, also provides a number of 
believers, in the village of Sfînta Elena (Coronini Township, Caraş-
Severin County) being the only Czech Baptist community in our 
country. Here, besides Catholics, a Baptist community is to be found, 
twice as small and of fairly recent origin. In the following, we intend 
to outline its image, based on field observations and interviews 
carried out between 2005-2010. We paid a particular interest in the 
neo-Protestant group, in order to identify means of building the image 
of another group with a different faith, considering the double 
minority, ethnic and religious status. Also, we tried to capture the 
ratio of forces between two different faith groups that were facing the 
same economic and social problems, problems that have caused the 
depopulation of villages, by massive migration of people to the Czech 
Republic. 
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Introducere 
Recensămîntul din anul 2011 înregistra în ţara noastră 

un număr de 112.850 de credincioşi ai Bisericii Creştine 
Baptiste1. Regiunile cu număr însemnat de adepţi ai cultului 
sunt cele ale Aradului, Bihorului, Caraş-Severinului, iar în 
perimetrul urban, enumerăm Bucureşti, Timişoara, Constanţa, 
Cluj-Napoca, Oradea, Arad. Majoritatea, din punct de vedere al 
apartenenţei etnice, o constituie românii, urmaţi de maghiari 
(reuniţi în „Convenţia Baptistă Maghiară”). Una dintre cele mai 
reduse minorităţi din România, cehii, asigură şi ea un număr de 
credincioşi, în satul Sfînta Elena (comuna Coronini, jud. Caraş-
Severin) găsindu-se singura comunitate de baptişti cehi din ţara 
noastră. Aici, pe lângă catolici, întâlnim o comunitate baptistă, 
cu mult mai mică şi de origine relativ recentă (sec. XX). 
Principalul obiectiv al prezentului studiu rezidă în schiţarea 
imaginii acesteia, plecând de la observaţia participativă şi 
interviurile efectuate în perioada 2005 – 20102. Apariţia şi 
evoluţia grupului neoprotestant ne-au interesat în mod 
particular, în demersul identificării modalităţilor de construire a 
imaginii celuilalt, de altă credinţă, într-un cadru dublu 
minoritar, etnic şi confesional. Am urmărit şi raporturile de 
forţă între două grupuri de credinţă, separate în privinţa 
confesiunii, dar confruntîndu-se cu aceleaşi probleme 
economico-sociale, probleme care au determinat depopularea 

                                                
* Prezenta lucrare este o variantă prescurtată a studiului pe care l-am 
publicat în revista “Journal for the Study of Religions and Ideologies” (vol. 
10, nr. 30/2011, p. 56-79), sub titlul Being Baptist and Being Czech: A 
Specific Identity in Romania. 
1 Conform http://ro.wikipedia.org/wiki/Religia_în_România, accesat 9 
decembrie 2013. 
2 O descriere detaliată a comunităţilor ceheşti din Clisura Dunării, inclusiv a 
aspectelor de viaţă religioasă, am realizat în lucrarea „Istorie şi memorie în 
comunităţile cehilor din Clisura Dunării” , Argonaut, Cluj-Napoca, 2010. 
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satelor, prin emigraţia masivă a locuitorilor în Republica Cehă.  
 
Evoluţia cultului baptist în Sfînta Elena 
Inserarea baptismului în sânul comunităţii ceheşti se 

produce la începutul anilor `20 ai secolului XX, exploatând o 
situaţie conflictuală care debutase cu câteva decenii în urmă, 
odată cu maghiarizarea forţată (şi tot mai agresivă), ce a urmat 
desfiinţării confiniului militar bănăţean. După 1873, limba 
administraţiei a devenit treptat şi limba serviciului religios, fapt 
care (nu numai în cazul de faţă) a nemulţumit evenghelicii3 din 
Sfânta Elena, deseori lipsiţi – pe parcursul existenţei lor – de un 
pastor care să predice în limba lor maternă. Serviciul divin, la 
evenimentele importante din viaţa familială (botezul, căsătoria 
religioasă, înmormântarea) era asigurat de preoţi catolici, iar 
liturghia era oficiată de către unii săteni, aleşi din comunitatea 
protestantă4. Abia după 1860, credincioşii vor beneficia de 
serviciile unor pastori evanghelici, care veneau dintr-o 
comunitate slovacă luterană (Clopodia, comitatul Timiş), dar 
care ajungeau foarte rar în comunitate. Toate aceste neajunsuri 
par a explica poziţia secundă5 a protestanţilor, în limitele 
comunităţii ceheşti din Sfânta Elena. Se adaugă folosirea limbii 
maghiare, de către preoţii din Clopodia şi instalarea în sat a 
câtorva pastori, care fie au accentuat maghiarizarea 

                                                
3 In Sfânta Elena, Habsburgii au colonizat catolici şi protestanţi de 
confesiune helvetică – cf. “Schematismus venerabilis Cleri Dioecesis 
Csanádiensis Pro Anno A Christo Nato 1833”, Szegedini, Typis Heredum 
Urbani Grünn, 1883, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Timiş, p. 69. 
4 Desideriu Gecse, “Istoricul comunităţilor cehe din România (aşezare, 
evoluţie etno-demografică, socio-economică şi cultural-confesională)” (teză 
de doctorat, Institutul de Istorie George Bariţiu, Cluj-Napoca, 2009), p. 269. 
5 În 1900, 420 de catolici şi 344 de evanghelici locuiau în sat; în 1910, 429 
catolici şi 321 evanghelici – Jan Auerhan, “Čechoslováci v Jugoslavii, v 
Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku”, Melantrich, Praga, 1921, p. 68. 
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evanghelicilor, fie au determinat apropierea unora dintre 
enoriaşi de cultul adventist6 (la finele secolului XIX). 

Pe de altă parte, desfiinţarea comunioanelor grănicereşti 
(ca urmare a dispariţiei graniţei militare) a generat o criză a 
proprietăţii funciare, în aşezările cuprinse în fostul confiniu. În 
satele ceheşti, familiile erau numeroase, iar pămîntul, puţin şi 
de calitate scăzută, ceea ce a determinat familii întregi să 
migreze, chiar peste ocean, în special în Statele Unite. În anul 
1897 de pildă, din Sfânta Elena, 25 de familii evanghelice au 
plecat în Bulgaria, iar dintre cele rămase, o parte au aderat la 
învăţăturile unui misionar adventist7. În 1913, dintre cei 
aproape 1000 de locuitori, adventiştii erau în număr de 648; 
catolicii continuau să fie majoritari, secondaţi de reformaţi. Într-o 
comunitate mică, în numai câteva decenii, peisajul religios a 
cunoscut fluctuaţii însemnate, venirea şi plecarea unui număr 
mare de pastori cu diverse orientări, convertiri numeroase, 
ridicarea a două biserici (catolică şi evanghelică), a unei case 
adventiste de rugăciune. Este cadrul în care va pătrunde 
credinţa baptistă, prin convertirea adventistului Ferdinand 
Křivánek, în anul 1921. În satul românesc vecin, Coronini, 
exista deja o comunitate de acest tip, de care o parte dintre 
adventiştii cehi s-au apropiat, după primul război mondial. În 
timpul acestuia, au avut loc numeroase convertiri9, printre 
soldaţii români din armata austro-ungară, sub influenţa 
baptiştilor cu care au luat contact în acel mediu; la lăsarea la 
vatră, ei s-au transformat, la rândul lor, în misionari, activând în 
                                                
6 Gecse, p. 269-271. 
7 Gecse, p. 270. 
8 Gecse, p. 272. 
9 În această perioadă, multe convertiri au avut loc şi în favoarea cultului 
adventist – Elis Neagoe - Pleşa, Liviu Pleşa. “Cultele neoprotestante din 
România în perioada 1975-1989”, în Partidul, Securitatea şi Cultele: 1945-
1989, ed. Adrian Nicolae Petcu, Nemira, Bucureşti, 2005, p. 350-394. 
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localităţile din care proveneau10. Sporirea numărului de adepţi 
ai baptismului se datorează şi desfiinţării regulei prin care doar 
pastorii cu lungă activitate puteau boteza (aceasta, spre a se 
limita accesul, în comunitatea de credinţă, a acelor indivizi care 
nu erau cu adevărat convinşi de crezul cultului): după crearea 
Uniunii Baptiste (în cadrul statului naţional unitar român), orice 
păstor, „prin ordinare, îndeplinea toate actele de cult, inclusiv 
actul botezului [...]. Ca urmare, botezurile s-au putut ţine în 
fiecare localitate, cu orice număr de candidaţi şi la data ce 
convenea bisericii respective. Astfel, lucrarea de câştigare a 
sufletelor la credinţă a fost tot mai intensă [...]”11.  

Drept urmare, în acea perioadă, comunitatea era unitară 
numai sub aspect etnic: coexistau acolo, fără fricţiuni, patru 
credinţe. Până la încorporarea Banatului în statul român, 
maghiarizarea agresase bazele identitare fundamentale, i. e. 
biserica şi şcoala.  

Reformaţii par a fi avut cel mai mult de suferit, lipsiţi 
fiind (pentru multă vreme) de lideri spirituali corespunzători, 
neajuns resimţit puternic într-o colectivitate rurală tradiţională, 
unde pastorul/preotul avea un cuvânt greu de spus, unde relaţia 
cu preotul era „personalizată”, comparativ cu mediul urban 
(într-o aşezare mică, locuitorii se cunosc între ei şi preotul îşi 
cunoaşte destul de bine enoriaşii, cu care se stabilesc şi 
raporturi informale). Într-o enclavă – deopotrivă etnică şi 
confesională – , absenţa (succesivă) a liderilor spirituali de 
acelaşi sânge şi de aceeaşi limbă cu credincioşii (un păstor care 
                                                
10 Florentina Bodeanu, în Camelia Sisko, “Baptismul, de peste 120 de ani în 
Transilvania” (13 iulie 2010),  
http://www.ofcorso.ro/articol/oras/4/inapoi/cluj/articol/baptismul-de-peste-
120-de-ani-in-transilvania.html, 15 febr. 2011. 
11 Alexa Popovici, “Istoria Baptiştilor din România”, Curs predat la 
seminarul teologic baptist din Bucureşti, România, vol. 2 (1919-1944), 
Editura Bisericii Baptiste Române, Chicago, 1980, p. 41. 
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să îi îndrume şi de care să se simtă legaţi, nu numai prin 
credinţă, ci şi prin grai – cuvântul vorbit fiind cel care atrage şi 
convinge, mai degrabă decât cel scris) pune în pericol unitatea, 
şi în cele din urmă credinţa acestora. Limba predicilor era 
importantă12, dar mai importantă a fost, desigur, credinţa, suport 
al coloniştilor în mediul neprimitor în care au fost aduşi şi în 
evoluţia plină de impedimente în satele de munte, izolate, pe 
care le-au fondat. Soliditatea credinţei evanghelicilor este 
dovedită şi de faptul că nu au ales sa treacă la catolicism, deşi în 
sat existau preoţi catolici, de aceeaşi origine şi limbă. Când 
presiunile Budapestei s-au accentuat şi, în acest context, a sosit 
în sat un misionar adventist – ce predica în slovacă, limbă foarte 
apropiată de limba cehă – schimbarea s-a produs: similitudinea 
doctrinară şi cea lingvistică s-au suprapus şi o serie de reformaţi 
au trecut la adventişti, pregătind astfel migrarea ulterioară la un 
cult apropiat ca dogmă, baptismul. Nu toţi evanghelicii s-au 
alăturat adventiştilor, dar, în cele din urmă, ambele tabere s-au 
apropiat de baptişti şi au fost absorbite de aceştia.  

Botezarea săteanului Křivánek (care îşi va transforma 
casa în lăcaş de rugăciune, pentru consătenii care au ales 
trecerea la baptism13) este un moment decisiv în istoria 
comunităţii neo-protestante de care ne ocupăm. Informaţiile 
documentare sînt completate de cele de istorie orală, care aduc 
amănunte inedite şi nuanţează povestea migrării de la un cult la 
altul. La Coronini, credinţa baptistă a fost răspândită de 
misionari care „s-au botezat în război, unul de la Coronini şi doi 
de la Moldova Nouă (oraşul din vecinătate, n.n.)”14. Cehul 
Křívánek, „auzind cuvântul lui Dumnezeu, deci mai doctrinar, 

                                                
12 Gecse, p. 269. 
13 V. P., n. în Sfânta Elena, 1948, pastor baptist. Interviu realizat în Sfânta 
Elena, 8.08.2010. 
14 Ibidem. 
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mai biblic, a înţeles că asta este mai drept; atunci s-a convertit, 
a dorit să fie botezat după Scripturi”. Relatarea insistă asupra 
unuia dintre principalele elemente de diferenţiere între bisericile 
tradiţionale şi cultele neoprotestante, botezul (vîrsta la care este 
primit): „Omul atunci (la maturitate, n.n.) ştie ce face, şi ce vrea 
şi ce nu vrea!”. Totodată, proaspătul convertit, în faţa refuzului 
celor de la Coronini, de a-l mai primi la biserica lor (refuz 
motivat de povestitor prin natura schimbătoare a unora dintre 
noi – „Aşa e omul, ştii”), nu se va întoarce în grupul adventist, 
ci îşi va transforma propria casă în loc de adunare. „Şi atunci, 
zice [el], dacă nu vreţi (să mă primiţi, n.n.), eu nu vă...eu m-am 
botezat, ştiu că asta e biblic”. Pe măsură ce numărul neofiţilor a 
sporit, s-a pus problema unei case de rugăciuni mai încăpătoare; 
ea a fost rezolvată (temporar) prin preluarea lăcaşului adventist 
(cu acordul puţinilor enoriaşi rămaşi), iar în 1937, se va zidi o 
casă de rugăciune. „Eu, cînd am început să umblu, acolo am 
umblat la biserică, până în 198215. Era... nu ştiu cum ar veni în 
româneşte... un fel de curent, «Crucea Albastră», Modrý kríž, 
aşa spuneau şi-n Slovacia. Era un fel de mişcare protestantă, 
aşa... încă nu era stabilită ca biserică”. Preluarea fără incidente 
se datorează, crede actualul pastor, apropierii care există între 
neoprotestanţi, care au doar „diferite nume”. 

Disoluţia celorlalte două confesiuni protestante, sub 
presiunea baptistă, se va produce treptat, în perioada interbelică. 
Imaginea baptiştilor a avut mult de câştigat de pe urma 
promovării şi susţinerii din partea a diverşi propovăduitori, din 
ţară şi străinătate. În 1923, predicatorul cehoslovac František 
Dostal a botezat la Sfânta Elena16, iar în 1932, „20 de persoane 

                                                
15 Din 1982, cu acceptul celor câţiva evanghelici rămaşi, baptiştii vor prelua 
biserica acestora. 
16 Gecse, p. 272. 
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s-au întors la Domnul”17, în urma activităţii de evanghelizare 
desfăşurată de un frate bulgar. În luna iunie a aceluiaşi an, un alt 
pastor cehoslovac, Adam Marco, a îndemnat la convertire 
sătenii şi s-a întâlnit cu liderii locali ai cultului. Istoria locală a 
comunităţii pare să se fi derulat neatinsă de marea istorie, cea a 
scoaterii în afara legii a tuturor cultelor neoprotestante – prin 
ordinul mareşalului Ion Antonescu, din decembrie 1942; cultul 
baptist va fi, de altfel, primul cult recunoscut de stat, în 
noiembrie 1944. În timpul celui de-al doilea război mondial, 
deşi casa de rugăciune a fost închisă, foamea pentru cuvântul 
viu al lui Dumnezeu va creşte18. 

 
Celălalt, în convieţuirea confesională 
După 1990, în Sfânta Elena, la fel ca şi comunitatea 

catolică, cea baptistă a început să descrească, prin migrarea 
definitivă a sătenilor în Republica Cehă, odată cu închiderea 
minei de la Moldova Nouă şi a altor întreprinderi din zonă. 
„Am fost 180”19, dar în toamna lui 2010, baptiştii erau cu puţin 
peste 50. Se pare că tinerii acestei confesiuni se hotărăsc să 
emigreze mai devreme decât catolicii, şi în număr mai mare20. 
În opinia celor din urmă, explicaţia are în vedere faptul că în 
Cehia lipsesc îngrădirile de acasă şi oprobriul public, în cazul 
regulilor încălcate. „La baptişti, nu prinde nici un tînăr 18 ani, 
cum îi împlineşte, cum pleacă. Eu mă gândesc că ţine de 
libertatea lor de credinţă: aici, dacă rămân, nu pot merge la 
discotecă, dar acolo pot merge; or, dacă rămân aici, nu 

                                                
17 Štěpán Křivánek, Historie sboru BJB v Chebu - 1. Kořeny, 
http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1
10&mode=nested&order=0&thold=0 (11 febr. 2011). 
18 Štěpán Křivánek. 
19 V. P. 
20 Baptiştii confirmă faptul, dar fără să ofere explicaţii. 
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frecventează barul, or (alte locuri, n.n.)”21. Ca baptist, a umbla 
în locuri care nu au o bună imagine, catalogate de interlocutor 
„nepermise”, ar însemna, consideră el, excluderea din biserică. 
Dincolo de afirmaţia speculativă, regulile sunt mult mai stricte 
pentru baptiştii din această comunitate, decât în cele din mediul 
urban (Afirmaţia noastră se bazează pe observaţia participativă 
efectuată în mai multe comunităţi baptiste, rurale şi urbane. 
Semnalăm însă şi influenţa modelelor de educaţie specifice 
acestui grup etnic, seriozitatea, onestitatea prin care au devenit 
cunoscuţi în regiune, transformate în reale mărci identitare). 
Unii catolici sesizează comportamentul dezinvolt dovedit de 
baptiştii care petrec o vreme în Cehia (sau care rămân acolo), 
libertăţile asumate în aspectul exterior (vestimentaţie, vopsirea 
părului)22, taxate ca „nedreptate” ce li se face baptiştilor rămaşi 
în sat.  

Restricţiile care decurg dintr-o identitate religioasă 
specifică sunt instrumentalizate cultural şi generează un anume 
comportament social. A-l observa pe celălalt este mai uşor decât 
a-l înţelege. Pentru catolici, evidente sunt acţiunile, 
comportamentele dovedite în spaţiul social, dincolo la 
apartenenţa la un grup religios sau altul. „(Catolicii se înţeleg cu 
baptiştii?) – Care-s oameni, care-s oameni. Ştiţi? (cu ton scăzut) 
Sunt unii care vor un pic mai mult...vorbesc şi spun multe şi 
mărunte...şi la noi la religie, şi dincolo la religie (la baptişti, 
n.n.), cum vă spun: pădure fără uscături nu este. Este şi lume 
mai înţelegătoare şi mai puţin înţelegătoare”23. Oamenii 
inventează religii, susţin întâietatea uneia în faţa celorlalte, 

                                                
21 I. T., n. în Sfânta Elena, 1961, religie catolică. Interviu realizat în Sfânta 
Elena, 10.08.2010.  
22 Ibidem. 
23 Ş. T., n. în Sfânta Elena, 1950, religie catolică. Interviu realizat în Sfânta 
Elena, 8.08.2010.  
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moştenesc sau îşi creează identităţi religioase, dar „credinţa este 
una singură pentru toţi. Credinţa în Dumnezeu. Că sunt secte – 
sau cum se spune româneşte – am auzit că sunt sute şi milioane; 
cum să spun...cum sunt catolici, baptişti, penticostali, toate 
astea. Poţi să fii ceh, român, ţigan, orice: dacă ai credinţă în 
Dumnezeu, se numeşte credinţă. Să nu faci nici o deosebire. Eu 
ştiţi ce deosebire fac? Între om bun şi om rău. Asta-i 
deosebire”24. Şi de cealaltă parte, accentele „ecumenice”, cel 
puţin la nivel declarativ, nu lipsesc: „(Văd că aveţi căni 
inscripţionate cu «Binecuvântarea casei», «Domnule este 
păstorul meu». Sunt mesaje legate de credinţa baptistă?) – Nu! 
Nu neapărat. Că Domnul poate să fie păstorul tuturor, deci nu 
e...(Aşadar, este pentru toţi oamenii credincioşi) – Da, care cred 
că este [există] Dumnezeu”25.  

Pentru mai mulţi dintre interlocutorii neoprotestanţi, 
însemnătatea credinţei în viaţa individului constituie miza 
discursului: ea nu este un segment oarecare al existenţei, ci 
fundamentul ei, şi nu doar teoretic, ci participare activă, 
permanentă conştientizare. De asemeni, reprezintă opţiune 
personală: identitatea religioasă nu constituie un dat familial, o 
moştenire de la sine înţeleasă, ci se dobândeşte prin întrebări şi 
căutări, prin efort personal, prin autocunoaştere şi, mai ales, 
prin dorinţă de cunoaştere a cuvântului divin. Această dinamică 
interioară se poate finaliza cu primirea botezului, la vârsta la 
care „aspirantul” înţelege şi îşi asumă tot ce atrage după sine 
săvârşirea respectivului act. „Deci la noi se botează, deci când 
te predai tu, nu când vrea mama, tata sau... păstorul, sau... Deci 
când înţelegi tu că trebuie să te botezi, atunci te botezi, nu?”26. 

                                                
24 Ibidem. 
25 B. Ş., n. în Sfânta Elena, 1970, religie baptistă. Interviu realizat în Sfânta 
Elena, 9.08.2010.  
26 Ibidem. 
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Botezul copiiilor mici este perceput ca un ritual lipsit de 
substanţă, ce confirmă tradiţia unei instituţii (Biserica), şi nu 
relaţia directă a omului cu Dumnezeu. Numai la maturitate, 
botezul consfinţeşte naşterea din nou, renaşterea, o altă viaţă, 
dar, de această dată, dăruită lui Isus, prin faptă şi cuvânt. Pentru 
viitorul credincios, alegerea identităţii religioase reclamă 
propria implicare şi nu decizie a celor din jur, chiar dacă este 
vorba despre familie. De altfel, a face parte dintr-o familie 
baptistă (sau a frecventa biserica), fără a primi botezul – semn 
al hotărârii de a îl urma pe Hristos, decizia fiind mărturisită 
public prin botezul credinţei, – nu înseamnă decât identitate 
religioasă parţială: „Eşti socotit baptist, dar... numai socotit, 
pentru c-ai crescut în familie baptistă”27. 

Astăzi, majoritatea baptiştilor din sat au în urmă două, 
trei generaţii de aceeaşi confesiune. Memoria familială (o 
memorie factuală, ce nu a reţinut circumstanţele revelaţiei 
individuale) recuperează secvenţial istoria convertirilor: 
„(Părinţii Dvs au fost baptişti?) – Da, da. (Şi părinţii lor la fel?) 
– Da, dar străbunica mea a fost catolică”28. Motivele convertirii 
ei nu au ajuns până la strănepoată, dar este aproape sigur că a 
„auzit cuvântul şi s-a predat”. Din familia interlocutoarei au 
făcut parte şi unii dintre primii baptişti din sat: „Prima a fost 
botezată sora bunicului meu. (Prima din sat?) – Da. Din sat. 
Eliaš s-a chemat, şi o fost botezată undeva în râu. (Cine a 
botezat-o?) – De la Coronini, de la satul vecin Coronini”. În 
familia soţului povestitoarei, botezul acceptat de către bunicii 
evanghelici a fost exemplu şi pentru generaţia următoare. 
Ulterior, în anumite familii evanghelice, „fetele au trecut la 
baptişti şi băieţii la catolici”29. 
                                                
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 I. T. 
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Cele două grupuri religioase din Sfînta Elena nu se 
definesc într-o opoziţie radicală. Există între ele o anume 
distanţă, dincolo de împărtăşirea aceluiaşi teritoriu, originea 
comună şi solidaritatea etnică, activ(at)e în raporturile cu cei 
din afara aşezării. Distanţa se particularizează în contextul 
mariajelor interconfesionale. Şi de o parte, şi de alta, căsătoriile 
mixte semnifică un compromis, cu excepţia cazurilor în care 
unul dintre soţi va fi convins să se convertească în religia 
celuilalt. Credinţa nu este un spaţiu de negociere extinsă, cel 
mult unul al concesiilor între parteneri. O interlocutoare 
(informaţie de teren, septembrie 2005), născută din părinţi 
evanghelici, a primit botezul în 1967, urmată, la trei ani 
diferenţă, de către soţ. Şi unii parteneri catolici au acceptat să se 
boteze din nou: „M-am născut catolică şi soţul meu o fost 
baptist, şi io am citit şi aşa am văzut că e mai bine”30. Într-un 
anturaj baptist (soţul, fiica, socrii, unii vecini), povestitoarea 
descoperă o altă dimensiune a credinţei, care accentuează, 
printre altele, îndemnul creştin de a-l trata pe celălalt ca pe tine 
însuţi: „Am văzut că e mai bine aşa, să nu faci rău la nimeni”. 
Un rol însemnat l-a avut parcurgerea cărţilor religioase, pe 
lângă mărturisirile de credinţă ale celor apropiaţi. „(Socrii v-au 
spus că este mai bună învăţătura baptistă?) – Păi da, am auzit şi 
am citit şi eu în cărţi, că e mai bun, ştiţi. (Ce cărţi? Biblia?) – Şi 
Biblia. Noul Testament, e aici, în româneşte”. Din nefericire, 
oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu şi cei care vin la credinţă 
sunt puţini: „Nu vrea lumea, nu vrea să se boteze...”. În alte 
cazuri, convertirea declanşată de un membru al familiei o atrage 
pe cea a altor membri, în special vârstnici. Născut evanghelic, 
tatăl actualului pastor a primit la 18 ani botezul, ceea ce a 
determinat decizia părinţilor săi, de adoptare a noii credinţe. 
                                                
30 A. Ş., n. în Ravenska, 1939, religie baptistă. Interviu realizat în Ravenska, 
3.10.2010. 
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Modelul consacrat în colectivitate (valabil încă pentru catolici), 
al transmiterii automate a confesiunii paterne, a fost înlocuit de 
opţiune, după ce individul în cauză parcurge un stadiu de 
transformare interioară.  

Importanţa practicării aceleiaşi confesiuni de către ambii 
soţi este subliniată: „de preferinţă este ca să-şi ia din religia care 
este, e mai uşor...altfel, se confruntă. Dacă un bărbat stă în 
religia lui şi femeia în religia ei, atunci sunt conflicte în...deci 
nu e bine”31. Totuşi, excepţiile sunt, dacă nu înţelese, cel puţin 
admise. Străduinţa de a câştiga adepţi nu este privită cu ochi 
buni, întrucât ar anula tocmai hotărârea celui care merge pe o 
anume cale spirituală. În timp însă, prin frecventarea bisericii, 
prin cunoaşterea doctrinei (şi, desigur, sub înrâurirea celor 
botezaţi), aderarea se poate produce. „O fată de a mea a luat un 
catolic, merge cu ea la biserică la noi, la baptişti... Nu-i 
convertit încă, sperăm...Noi n-avem voie să obligăm pe nimeni. 
Noi nu suntem din ăia, ca să umblăm, ca să... Fiecare... trebuie 
să hotărască singur viaţa [sa]”32. Descurajarea, la nivel 
informal, a uniunilor maritale în afara confesiunii, previne 
potenţiala pierdere a unui membru al colectivităţii de credinţă şi 
reprezintă o strategie de conservare a acesteia, mai ales în cazul 
de faţă, cu neoprotestanţii inferior numeric catolicilor (De fapt, 
afirmaţia este valabilă şi pentru cei din urmă, căci deşi sunt 
majoritari în raport cu baptiştii, sunt minoritari faţă de 
ortodocşii din vecinătate. Căsătoria cu parteneri ortodocşi – fie 
că este vorba de catolici sau de baptişti – marchează intrarea în 
relaţie cu o altă identitate, nu numai religioasă, ci şi etnică, 
numai ultima rămânând inalterabilă). Descurajarea nu îmbracă 
aspectul unei politici formale, ci constituie o recomandare, 
fiindcă „ştiţi ce scrie acolo: dacă Dumnezeu uneşte două 
                                                
31 V. P. 
32 Ibidem. 
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suflete, n-avem voie să despărţim, n-avem voie să împiedicăm 
[căsătoria]”33. 
 

Credinţă şi emigraţie 
Existenţa, în Republica Cehă, a unei comunităţi baptiste 

(formate, parţial, din cei emigraţi din sat, după cel de-al doilea 
război mondial) reprezintă un real suport pentru baptiştii care, 
după 1989, au părăsit Sfânta Elena, spre a se stabili în Cehia. În 
lungul proces de adaptare în noua patrie, baptiştii beneficiază 
însă şi de susţinerea nucleului spiritual care s-a format în cele 
câteva decenii care s-au scurs de la stabilirea sătenilor bănăţeni 
în regiunea Sudetă (în locul populaţiei germane, expulzate la 
finalul războiului). Reţeaua lor socială se configurează plecând 
de la apartenenţa religioasă. În general, Biserica joacă un rol 
deosebit în integrarea imigranţilor, netezind asperităţile inerente 
procesului şi constituind sprijin pentru trauma generată de 
ruperea, extragerea din spaţiul matricial. Biserica este locul de 
întâlnire cu cei care împărtăşesc aceleaşi modele culturale (prin 
originea comună, bănăţeană) şi de comuniune cu coreligionarii, 
fapt ce consolidează identitatea grupului, etnic şi confesional34, 
în opoziţie cu societatea cehă, majoritar ateistă, şi care îi 
priveşte pe imigranţi nu drept cehi, ci români. „Mă simt 
[apropiat] mai mult de România, deşi nu sunt român. În Cehia e 
altă cultură, altă viaţă.”35. Secularizarea, pierderea tradiţiilor, 
diminuarea sentimentului religios în lumea contemporană, 
individualismul, sunt tot atâtea piedici pentru migranţii baptişti 
                                                
33 Ibidem. 
34 Schimbarea rezidenţei înseamnă pierderea spaţiului cunoscut, a mai 
multor obişnuinţe şi libertăţi, adaptarea de la mediul rural la unul urban; în 
noua patrie, grupul religios rămâne, pe lângă familie, locul care aminteşte de 
acasă, de experienţele, lucrurile familiare. A fi şi a te ruga împreună cu cei 
cunoscuţi recompune un spaţiu intim, atmosfera destinsă, din Banat. 
35 V. P. 



 
 

175 

în a înţelege şi accepta universul în care s-au stabilit. Este de 
remarcat faptul că cehii colonizaţi în Banat au reuşit să îşi 
păstreze credinţa, deşi au avut de întâmpinat destule obstacole 
(lipsa bisericilor, a preoţilor, deznaţionalizarea) şi au fost mereu 
înconjuraţi de populaţie ortodoxă, în vreme ce în patria lor de 
origine, populaţia, care nu s-a confruntat cu astfel de greutăţi, a 
ajuns ca doar în proporţie de „30%” să fie afiliată unui cult, şi 
din acest procent, „numai 5% sunt practicanţi”. „În privinţa 
asta... e jale. Nu ştiu cum a ajuns [aşa], că Cehia era – când era 
Jan Hus – era protestantă, era ţara mai... acum nu ştiu de ce a 
ajuns religia aşa”36. 

Baptiştii rămaşi în sat sunt astăzi parte a Uniunii 
Baptiste din România, dar şi a Uniunii Baptiste din Republica 
Cehă. „Avem două identităţi: suntem înscrişi şi-acolo, şi-aicea... 
noi suntem bucuroşi că nu ne separăm”37. Colectivitatea a fost 
vizitată de pastori din Cehia, iar atunci când reuşeşte să 
primească finanţare, orchestra sa călătoreşte în Cehia, în zonele 
unde s-au format comunităţi religioase, cu aportul sătenilor din 
Banat („şi acum sunt biserici acolo, înfiinţate de ai noştri: mai 
mulţi de aici, decât de la ei de-acolo!”38). Cu bani pentru 
transport, primiţi de la U.D.S.C.R. (Uniunea Democrată a 
Cehilor şi Slovacilor din România), orchestra de mandoline39 
aduce un suflu nou în bisericile rudelor şi prietenilor de dincolo.  

 

                                                
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Acest instrument este folosit de către mai multe culte neoprotestante 
(baptişti, penticostali, adventişti). Sunt folosite şi în biserica baptistă din 
Cheb (cu mulţi enoriaşi originari din Sfânta Elena). 
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Concluzii 
Este dificil de apreciat cum va evolua, în anii următori, 

colectivitatea baptistă din Sfânta Elena. Spre diferenţă de istoria 
naţională a cultului40 (şi privind a doua jumătate a sec. XX) – 
istorie „distribuită şi tensionată între libertate şi constrângere, 
între supraveghere şi toleranţă”41 – evoluţia comunităţii ceheşti 
pune alte probleme şi evidenţiază alte tipuri de raportări (de 
pildă, nu faţă de ortodocşi, ci faţă de catolicii cehi). Din punct 
de vedere al relaţiilor interetnice, confesiunea îi apropie pe 
baptiştii cehi de români (în mai mare măsură decât pe catolicii 
cehi), cu care intră în contact în casele de rugăciune din satele 
vecine. Sub aspect economic însă, baptiştii întâmpină aceleaşi 
greutăţi precum consătenii lor şi aplică aceeaşi strategie a 
supravieţuirii: emigraţia. În Republica Cehă, ei se găsesc într-o 
dublă condiţie minoritară: etnică şi confesională. Dacă pe cea 
dintîi fac eforturi să o depăşească (spre a anula diferenţele 
sociale care decurg din aceasta), pe a doua încearcă să o apere, 
într-o societate în majoritate agnostică.  

 

 

 

 

 

 
 
                                                
40 Deşi activitatea baptiştilor din Sfânta Elena a fost supravegheată de 
comunişti (Gecse, p. 261), sătenii nu au menţionat informaţii de acest fel. 
41 Doru Radosav, “Prefaţă”, în Denisa Bodeanu, Neoprotestanţii din 
Transilvania în timpul regimului comunist. Studiu de caz: baptiştii din 
judeţul Cluj – Mărturii şi documente -, Argonaut, Cluj-Napoca 2007, p. 7. 
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Identitatea romilor un mare paradox:  
sunt ei construcţia noastră? 

 
 

Mălina Iulia Duţă,  
Arad 

 
 
 

The paradox related to the attitude of other European 
populations towards the Rroma population is driven by a dual, 
parallel perception, operating in connection with them. On one hand 
Europeans reject them because of their negative perception, on the 
other hand are attracted to them due to a sort of fascination caused by 
their exoticism. Rroma identity, built exclusively by others through 
differentiation, is influenced by these perceptions, where we identify 
a positively valued identity, a romantical one for the wandering 
Rroma, or, conversely, an identity composed of a sum of negative 
stereotypes, both of them incorporating a great dose of imaginary. 
When Rroma began to define themselves by what they think is 
important for their people, this self-representation appears to be a 
completely different identity compared to the constructions made by 
other Europeans. 

 
Fără îndoială, comunitatea romilor din Europa 

reprezintă un paradox al lumii contemporane din mai multe 
puncte de vedere, dintre care două au o importanţă deosebită în 
construcţia relaţiei identitate – alteritate: în primul rând, romii 
sunt în acelaşi timp respinşi, atât la nivel individual (din cauza 
prejudecăţilor şi stereotipurilor care le sunt asociate), cât şi în 
macro-contextul instituţional reprezentat de statele naţionale şi 
Uniunea Europeană, dar în acelaşi timp exercită o fascinaţie rar 
întâlnită printre sociologi, antropologi şi artişti. În al doilea 
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rând, identitatea romă, ca oricare altă identitate, ar trebui să 
reprezinte o negociere între percepţia celorlalţi şi autopercepţie. 
Însă în cazul de faţă acest ,,joc” liber consimţit al percepţiei este 
în mare parte viciat: cel mai adesea romii sunt definiţi (pasiv) în 
loc ca ei să se autodefinească (activ).  
 Cauzele acestei stări de fapt pot fi regasite în istoria 
romilor. Populaţie de origine indică, romii au ajuns (migrând 
prin Asia Mică, spre vest) în Imperiul Bizantin, de aici 
răspândindu-se de-a lungul secolelor în Europa, şi ulterior în 
celelalte zone ale lumii. Istoria romilor în Europa pare să fie o 
adevărată frescă a suferinţei umane. Numeroşi cercetători au 
descris această istorie tristă, dar controversele se fac simţite la 
fiecare pas. De exemplu, atât Ian Hancock cât şi Angus Fraser 
schiţează un tablou al vieţii romilor europeni între secolele al 
cincisprezecelea şi al nouăsprezecelea, dar perspectivele celor 
doi sunt cu siguranţă diferite42: pe când Hancock este de părere 
că marginalizarea actuală a romilor est-europeni se datorează 
secolelor de înrobire în Ţările Române, Fraser susţine că în est 
ei ,,au fost aproape lăsaţi în pace, conform standardelor vest 
europene” (Fraser 2007: 175). În Europa de Vest curiozitatea 
iniţială faţă de nou-veniţi s-a transformat rapid în ostilitate. De 
exemplu, în secolul al optsprezecelea romii erau în pericol de a 
fi masacraţi în masă în mod absolut legal: ,,în 1721 împăratul 
Carol VI a solicitat exterminarea romilor de pe domeniul său”, 
iar în unele ţări precum Anglia sau Finlanda era ,,ilegal să fii 
rom”(Hancock 2007: 32). Bineînţeles, ,,cireaşa de pe tort” este 
reprezentată de ororile Holocaustului şi deportărilor în 
Transnistria.  

                                                
42 Angus Fraser (2007) The Gypsies, Oxford: Blackwell Publishing şi Ian 
Hancock (2007) We Are the Romani People, Hatfield: University of 
Hertfordshire Press. Traducerea bibliografiei consultate în limba engleză este 
realizată de mine însămi. 
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Astfel, în urma secolelor de marginalizare, discriminare 
şi oprimare s-a născut un imaginar colectiv bazat în mare parte 
pe dezinformare, rea-voinţă, tendinţa spre exotizare, stereotip şi 
prejudecată. Se ajunge în acest mod la situaţia actuală, în care 
romii sunt cunoscuţi mai degrabă prin prisma celorlalţi decât 
prin auto-reprezentare. 

În literatura de specialitate se face referire atât la 
termenul ,,rom”, cât şi ,,ţigan” (şi traducerile acestora în diverse 
limbi). În articolul său Imaginându-i pe ţigani: o abordare 
interdisciplinară asupra reprezentării romilor Paloma Gay y 
Blasco43 susţine că ,,De câţiva ani încoace cuvântul ,,ţigan” a 
fost incriminat ca fiind un termen exotizant şi derogatoriu, care 
reflectă practicile opresive ale populaţiei dominante. În locul 
său a apărut termenul ,,rom”, care are rolul de a reflecta bogăţia 
de tradiţii şi demnitatea culturală a unei populaţii oprimate, dar 
rezistente. […] Totuşi, ,,ţigan” […] rămâne un mod de auto-
descriere preferat de mulţi indivizi şi multe comunităţi din 
Europa. Este imposibilă şi de nedorit impunerea termenului 
,,rom” cu scopul de a uniformiza discursul academic legat de 
nişte oameni care sunt denumiţi sau se auto-denumesc ,,ţigani”, 
,,romi”, ,,gitani”, ,,manush” şi aşa mai departe”. Iată aşadar o 
primă falie între identitatea asumată de romi/ţigani şi identitatea 
care le este atribuită. 

În cazul prezentării şi reprezentării romilor în artă, mai 
exact în cinematografie (aceasta fiind forma de artă care poate 
fi diseminată în rândul maselor cu cea mai mare rapiditate), 
situaţia nu este cu mult mai roz. Regizori cunoscuţi precum 
Emir Kusturica, Tony Gatlif şi Aleksandar Petrovic s-au 
preocupat de tema ţiganilor, şi deşi filmele lor propun o imagine 

                                                
43 Paloma Gay y Blasco (2008), 'Picturing Gypsies: Interdisciplinary 
Approaches to Roma Reprezentation', Third Text, Volume 22, Issue 3, 297-
303. 
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adesea pozitivă asupra romilor, ne lovim din nou de realitatea 
faptului că în majoritatea cazurilor creaţia ,,cu şi despre ţigani” 
reprezintă o construcţie a populaţiei majoritare despre alteritatea 
minoritară, şi nu o formă de auto-reprezentare44.  

După cum subliniază şi etnologul Otilia Hedeşan45, 
avem de-a face de cele mai multe ori cu ,,ţiganul imaginar”.  

Acest cadru general al (ne)reprezentării romilor începe 
să se diferenţieze în ţările europene în funcţie de situaţia creată 
după cel de-al doilea război mondial. Astfel, în România 
comunistă identitatea romă devine, în mod oficial, inexistentă: 
,,Nicio situaţie statistică, niciun recensământ nu au consemnat 
ţiganii/romii ca etnie distinctă. Cu toate acestea, s-a acţionat 
pentru sedentarizarea lor” (Macavei 2008: 38)46. 

După 1989 identitatea ţiganilor din România a rămas 
marcată de profunde neînţelegeri care au degenerat uneori în 
conflicte violente descrise pe larg (şi de cele mai multe ori 
distorsionat) în presa română şi internaţională. Românii 
majoritari nu s-au străduit să-i cunoască pe cei alături de care 
trăiau de secole, dar în acelaşi timp, cu excepţia unor asociaţii 
nu foarte cunoscute pe scară largă, romii s-au ferit de la a 
interacţiona într-un plan ideatic cu alteritatea majoritară. 
Această situaţie este suprinsă şi de Isabel Fonseca pe la mijlocul 
anilor '90, când un activist militant în favoarea romilor din 
România, profesor de limba romani, a anunţat-o cu mândrie 
într-un autobus din Bucureşti: ,,N-o să ne înveţi niciodată 
                                                
44 Idee pe care am dezvoltat-o pe larg în lucrarea de dizertaţie Gypsy Figures 
in Emir Kusturica's Films: Society and Stereotype, Inextricably Entangled, 
Manchester, 2009. 
45 Otilia Hedeşan (2002), 'Schiţe pentru un personaj: ţiganul imaginar', 
Interetnicitate în Europa Centrală şi de Est, Arad: Complexul Muzeal Arad. 
46 Elena Macavei, 'Ţiganii/Romii – Identitate şi statut' în Elena Macavei 
(coord.) (2008), Ţiganii/Romii – Realităţi şi perspective, Sibiu: Editura 
Asociaţiunii ASTRA. 
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limba. Nu vrem ca tu să ştii.” (Fonseca, 1996: 13)47. 
Având în vedere că în cazul romilor vorbim de o cultură 

predominant orală şi tradiţionalistă, a fost nevoie ca mediile 
academice din România să devină interesate de identitatea 
ţiganilor pentru ca aceasta să se contureze mai clar decât înainte 
(deoarece nu se poate discuta de obiectivitate) – astfel, în 
ultimii ani a avut loc o adevărată explozie de materiale care 
prezintă romii (cărţi, documentare, conferinţe, festivaluri). De la 
cărţi bine documentate care prezintă realităţile concrete în 
comunităţile de romi48 la festivaluri de artă care încearcă să 
popularizeze cultura şi arta romă în rândul populaţiei majoritare 
române (festivalul IRAF – International Romani Art Festival 
din Timişoara reprezintă un exemplu de succes în acest sens) şi 
ajungând la un proces real de auto-reprezentare prin intermediul 
activiştilor şi profesorilor romi cum ar fi Delia Grigore, situaţia 
începe să se re-contureze: dacă în urmă cu aproximativ zece ani 
identitatea romilor din România era în mare parte construită de 
către populaţia majoritară, în prezent ţiganii români se află 
într-un proces de auto-definire. 

Elena Macavei pune în discuţie conştiinţa identitară în 
rândul romilor (analiză general valabilă şi la alte comunităţi) şi 
îi subliniază importanţa în relaţia cu alteritatea: ,,Conştiinţa 
identitară este esenţială pentru psihismul individual şi 
comunitar şi constituie reperul raportării la alţii (reperul 
alterităţii) şi la sine. Sunt mai multe ipostaze de raportare la 
propria identitate: identitate cunoscută şi asumată, identitate 
cunoscută şi neasumată, identitate necunoscută.” (Macavei 
2008: 42). Identitatea necunoscută, o dată revelată, va lua una 

                                                
47 În Isabel Fonseca (1996), Bury Me Standing – The Gypsies and Their 
Journey, London: Vintage. 
48 Mălina Voicu (coord), (2007) Nevoi şi resurse în comunităţile de romi, 
Bucureşti: Fundaţia Soros România. 
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dintre cele forme ale identităţii cunoscute: va fi fie asumată şi 
chiar valorizată, fie respinsă, după cum arată şi Delia Grigore49.  

Astfel, în rândul romilor (europeni sau români, tendinţa 
poate fi regăsită în mai multe comunităţi minoritare în 
raporturile lor cu alteritatea majoritară) se constată că în multe 
cazuri există o strânsă legătură între gradul de autoasumare şi 
educaţie: când un membru al comunităţii rome a beneficiat de o 
educaţie academică sau se bucură de recunoaşterea şi stima 
majoritarilor posibilitatea ca această persoană să-şi recunoască 
şi valorizeze apartenenţa la comunitatea romă creşte. La fel, cu 
cât un membru al comunităţii majoritare (în cazul de faţă, 
românii) este mai bine educat, cu atât şansele ca percepţia 
acestuia despre romi să fie una stereotipată scad. 

Se pot identifica aşadar două niveluri de percepţie ale 
romilor în România: pe de-o parte nivelul academic, unde se 
face simţit progresul în domeniul relaţiilor interculturale, şi pe 
de altă parte conştiinţa generală a populaţiei majoritare, care are 
încă o imagine inexactă şi bazată adesea pe prejudecăţi asupra 
minoritarului ţigan. Însă şi acest nivel de percepţie a început să 
sufere transformări o dată cu migraţia pe motive economice a 
românilor, cel mai evident fiind cazul românilor din Italia. 
Ajunşi ei înşişi în situaţia minoritarilor ,,prost văzuţi”, românii 
au început să înţeleagă prin experienţă directă ce înseamnă 
ignoranţa şi discriminarea. Cazul descris pe larg de Enikö 
Magyari – Vincze în articolul Rasism antiţigănesc şi 
simbolistica trupului feminin50 evidenţiază o realitate incomodă 
care de multe ori rămâne ascunsă (în mod voit) în majoritatea 

                                                
49 Delia Grigore (2007), Rromii şi rromanipenul: între stereotipurile unei 
identităţi stigmatizate şi arhetipurile unei identităţi reconstruite. Cultura 
rromani – stigmat sau motiv de mândrie, Bucureşti: Editura Vanemonde. 
50 Enikö Magyari-Vincze (2007) 'Rasism antiţigănesc şi simbolistica trupului 
feminin', Observator Cultural, nr 140 (397). 
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cazurilor în care alteritatea majoritara (şi deţinătoare a puterii) îi 
construieşte minoritarului o identitate falsă şi acuzatoare: ,,[…] 
excluderea socială este un fenomen social, economic, politic şi 
cultural, iar eliminarea fenomenului necesită inducerea unor 
schimbări atât în procesele economice şi relaţiile sociale, cât şi 
în instituţiile social-politice, precum şi în concepţiile culturale 
implicate în producerea şi menţinerea sa”. 

În prezent trăim într-o lume în care comunicarea între 
culturi (extrem de) diferite devine esenţială nu doar la nivel 
statal, ci şi la nivelul individului. După cum subliniază şi 
Charles Taylor51, diferenţa dintre identităţi trebuie recunoscută 
fără a se încerca asimilarea52 culturilor minoritare (cantitativ). 
Paradoxal, în cazul romilor se observă că deşi în ultimii ani 
percepţia membrilor culturii majoritare a suferit modificări 
subtile, dar pozitive la nivel individual, din punctul de vedere al 
supra-statalului reprezentat de Uniunea Europeană există încă 
semne de întrebare. În timp ce în mod oficial Uniunea 
încurajează statele naţionale să dezvolte politici de integrare 
socială a romilor, identitatea romă (şi una din trăsăturile 
caracteristice ale acesteia, nomadismul) rămâne în mare parte o 
necunoscută, romii fiind trataţi ca imigranţi nedoriţi şi cetăţeni 
second hand53.  

Identitatea şi imaginea romilor au fost timp de prea 
multă vreme constructe artificiale, bazate pe ignoranţă şi pe 
dorinţa majorităţii de a ,,mula” o cultură care nu avea mijloace 
obiective de apărare (cum ar fi un stat) pe modelul de civilizaţie 
al celor care deţineau puterea (economică, socială, etc.). În 

                                                
51 Charles Taylor (1992), Multiculturalism and the ”Politics of 
Recognition”, Princeton: Princeton University Press. 
52 Sublinierea mea. 
53 Idee dezvoltată de Will Guy în cartea Between Past and Future – the 
Roma of Central and Eastern Europe. 
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prezent romii se află la o răscruce: pe de-o parte există 
deschiderea necesară pentru ca această comunitate 
transnaţională să se autodefinească pe plan identitar şi cultural. 
Însă pe de altă parte într-o lume globalizantă, în care se 
evidenţiază repere universale (nu neapărat pozitive) care par să 
înglobeze fără drept de apel culturile locale şi tradiţionale, 
există riscul ca tocmai esenţa Romanipenului să fie definitiv 
pierdută.  
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Sosirea şi plecarea din lumea albă: obiceiuri de 
naştere şi înmormântare la românii din 

Zacarpathia 
 
 

Camelia Burghele, 
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău 

 
 
 

The vision of the Romanian peasant living in Zakarpathia 
(Ukraine) on birth and death, the equivalent of an entry and an exit 
from the earthly world, materialized in the life of the village through 
an amount of ritual practices, some committed by insiders (midwife, 
old woman, the priest) designed to help, to protect and to guide those 
involved (the new born, the new mother, the dead, dead family) on 
this initiatory path. These ritual practices committed by Romanians 
living in Zakarpatia at the two thresholds of life, connects them 
through the inventory of beliefs, gestures and props to the big Roma-
nian block in the country. 

Viziunea integratoare a ţăranului român asupra vieţii şi 
morţii se concretizează în aderarea la o reţea complexă de relaţii 
între individ şi Centrul lumii (sau divinitate sau oricare dintre 
principiile ordonatoare ale lumii). Contactul dintre individ şi 
forţele ordonatoare ale universului trebuia să fie tot timpul în 
stare activă, fapt care se putea realiza mai ales cu ocazia celor 
mai importante evenimente din viaţa omului: naşterea, alegerea 
numelui, căsătoria, stabilirea relaţiilor de familie, iniţierea în 
pubertate, căsătoria, moartea şi înmormântarea. Toate vizau 
armonia şi păstrarea acesteia, punctul nodal al mentalităţii 
tradiţionale. Societatea tradiţională poseda un sistem propriu de 
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tradiţii, sisteme de iniţiere, rituri şi ceremonii, structuri magico-
mitice, obiceiuri şi cutume ancestrale prin care omul simplu se 
putea relaţiona cu sinele, cu semenii şi cu universul. 
Cunoaşterea tuturor acestor semne, simboluri şi rituri care fac 
posibile relaţionările amintite era parte dintr-un cod cultural ale 
cărui componente erau învăţate de individ încă de la naştere. 
Prin intermediul acestui cod cultural şi comportamental se 
realizează interacţiunea socială dar şi comunicarea mitico-
simbolică, legându-l pe emiţător de semnificant şi ajutându-l să 
citească corect semnele. Odată cu naşterea şi cu asimilarea sa de 
către grupul social – familie, vecini, comunitate sătească – 
emiţătorul intră în posesia codului (o amplă suită de cunoştinţe), 
pe care îl va folosi apoi întreaga viaţă, în condiţiile unui trai 
armonios în comunitatea satului. 

Acesta este contextul teoretic în care integrăm o 
abordare a obiceiurilor legate de intrarea şi ieşirea în lume a 
individului, adică de naştere şi de moarte, aşa cum am găsit 
aceste obiceiuri conservate fie în practica curentă, fie, mai ales, 
în memoria colectivă a comunităţii de români maramureşeni de 
la graniţa României cu Ucraina, din zona denumită 
convenţional Transcarpatia sau Zacarpatia. 

Informaţiile de teren ne vorbesc, mai întâi, despre 
prestaţia deosebită a moaşei, cea care ajuta viitoarea mamă să 
nască. Poziţia acesteia este, în tradiţia populară românească, una 
privilegiată. Amintim că până şi doctorul Charles Laugier (deci 
nu un etnograf de meserie) făcea o analogie mamă – moaşă: 
”cel mai important este desigur obiceiul – instituţia aproape, pot 
zice, a mamei moaşe. Rolul şi prestigiul moaşei ridicat până la 
rangul de rudenie şi de protectoare este una dintre 
caracteristicile poporului român”54. Rolul moaşei era unul 
                                                
54 Charles Laugier, Contribuţiuni la etnografia medicală a Olteniei, Editura 
Scrisul Românesc, Craiova, 1925, p. 9 
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foarte bine conturat: se vorbeşte despre ”un rol social-familial 
complex”, care să înlesnească trecerea de la o lume la alta şi să 
facă posibilă convergenţa forţelor benefice pentru eficacitatea 
actului fizic al naşterii dar şi pentru binele ulterior al mamei şi 
copilului.  

Remarcăm respectul mamei pentru moaşă, fapt ce ne 
demonstrează că moaşa era receptată ca un personaj dotat cu 
puteri spectaculoase: proaspăta mamă îi spăla şi îi ştergea 
mâinile, într-un gest ce aminteşte de gestul biblic al spălatului 
picioarelor şi ştergerii lor cu părul lung al femeii. La prima 
scaldă, gesturile augurale erau de natură să prefigureze o viaţă 
frumoasă pentru copil: în apă se turna puţină apă sfinţită, ca să 
beneficieze de protecţie divină, flori şi bani, să aibă parte de 
frumuseţe şi bogăţie; apa se lua din fântănă, în ordinea 
cerinţelor reclamate de simbolurile curăţeniei şi, după scaldă, se 
arunca în spatele casei, pentru ca eventualele rele spălate să nu 
se mai ia pe altcineva; ulterior, semnele magicului sunt extinse 
asupra mamei şi comportamentului acesteia în calitatea sa de 
lăuză, dar şi asupra copilului, prin asigurarea unei vieţi lungi, 
corelate cu şuviţa de păr păstrată în scorbura unui copac care se 
ştie că nu are cum să ardă niciodată (salcia de pe malul unei 
ape): 

S-o cunoscut pă burta muierii dacă îi cocon ori fată: 
dacă era mai mică, era fată, dacă era mai mare, era fecior. 
Femeile năşteau acasă. Era câte o femeie învăţată şi te mai 
ajuta. Io am născut acasă nouă coconi. Era o moaşe şi să 
învăţau sângure, că merjeau la o femeie, la alta, şi învăţau. 
Dacă te-ai îndurat, i-ai plătit ceva, că îi ruşine să nu îi plăteşti 
nimic. Şi i-ai spălat mânurile şi u-ai şters la mânuri, că te-o 
moşit. Era când năştea jos ori în pat, da care nu putea, năştea 
pă jos, în jerunţi. Tăiai buricu cu cuţâtu şi îl legai cu o aţă. 
După ce să usca şi pica, atunci era bine. Făceam călduţ la 
cocon, da asta făcea moaşa, că mama nu îi stăpână, că îi 
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beteagă. Luai apă curată dân fântână şi puneai încălzî şi îl 
puneai pă cocon în covată şi scăldai. Puneai apă sfinţâtă şi 
flori punea, să fie frumos coconu, şi bani, să fie bogat. Apa o 
arunca în dos, unde nu răsărea soarele, să nu să ieie răul.  

Mama nu ieşea dîn casă până la opt zâle, ori ai putut, 
ori n-ai putut, ai şezut pă pat. Aşe o fost mai demult, da amu... 
amu să scoală care cum poate, nici-i molitvă, nici ii botez... 

Cocoană să boteza la şase săptămâni, da coconu era 
modru şi la una. Părinţii kemau nănaşi, pă care i-o avut şi 
părinţii. Părinţii îi alejeau numele, că îi Ion, ori Mărie, ori 
Vasîle. Coconu să tundea la on an prima dată. Io am băgat 
păru aşe, să steie, într-o răkită, că zâce că nu-i bine să ardă, să 
nu cumva să ardă păru ala, aşe am auzit şi eu de la alte femei 
mai bătrâne55. 
 Dotată cu un potenţial magic remarcabil, uneori 
valorizat pozitiv dar, deseori, receptat ca puternic negativ, 
femeia, mai ales în calitatea sa vulnerabilă de lăuză, practica un 
soi de autoizolare magico-simbolică, pentru a da timp corpului 
său să se cureţe de toate necurăţeniile pe care le poate provoca 
un proces complex cum este naşterea. Desigur, această 
autoizolare magică era de natură, printre altele, şi să o menajeze 
puţin pe tânăra mamă, care, în urma unor restricţii magico-
ritualice era, în subsidiar, scutită de muncile câmpului sau de 
activităţi ce i-ar fi putut afecta starea precară de sănătate. 
Femeia nu avea voie să iasă din propria-i curte, pentru a nu 
contamina şi alte persoane cu necurăţenia sa dar, cum spuneam, 
dincolo de interdicţiile magice, acest lucru însemna şi un scurt 
răgaz de odihnă pentru proaspăta mamă, epuizată de naştere şi 
un interval temporal în care se putea concentra exclusiv asupra 
copilului nou-născut: 

Pruncii s-o botezat la 6 săptămâni, nănaşii l-o botezat, 
                                                
55 Axenia Şimon, Strâmtura - Ucraina 
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că nănaşii o fost mai importanţi ca părintele. Femeile aduceau 
coconu la beserică. Da nu o ieşit când o născut, că nu o ieşit 40 
de zile dân casă şi numa după aceie o init. Prima dată o citit 
molitva popa pă capu ei şi după ce o cetit, apui după aceie o 
ieşit. Nu o fost curată, că doară ştim noi femeia cum îi. În curte 
o putut ieşi, da pă drum nu o putut ieşi. Nici apă nu o scos dân 
fântână, numa bărbatu ei o adus apă. Ea nu o avut dreptu să 
iasă dân ograda ei că nu o fost curată, nu o fost tistaşe, ca 
femeile56.  

În fapt, în mentalul colectiv structurat pe actul fizic şi 
natural al naşterii, dar şi pe actul magico-mitic al intrării în 
lumea albă, se generează şi se activează o reţea de protecţie, 
care merge de la o protecţie circumstanţială, provizorie, vizibilă 
în activarea unor interdicţii şi în necesitatea respectării unor 
prescripţii, până la utilizarea de către mamă a unei recuzite 
magice menite să asigure o protecţie permanentă, completă57. 
Mama cunoaşte un maximum de vulnerabilitate în momentul 
naşterii: de aceea, rolul moaşei în contracararea agenţilor 
malefici era extrem de important; pentru că starea impură a 
mamei se continua şi după naştere, ea intra într-un sistem de 
interdicţii, menite să îi asigure protecţia ei şi a copilului: mai 
întâi mama nu avea voie să iasă din curte, iar apoi copilul 
trebuia protejat prin alăturarea lui cu diferite obiecte bine 
valorizate religios sau magico-ritual. 

Remarcabil este faptul că, în urmă cu doar câţiva ani, am 
mai găsit femei ce au născut nu în pat, ci pe lutul casei, într-un 
contact cu pământul despre care etnografii au susţinut mereu că 
ar favoriza şi uşura naşterea nu doar pe considerente magico-
mitice, ci şi bioenergetice; străvechiul ritual al naşterii pe 

                                                
56 Ion Mihali, Apşa de Jos - Ucraina 
57 Narcisa Alexandra Ştiucă, În pragul lumii albe, editura CNCVTCP, 
Bucureşti, 2001, p. 97 
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pământ, dezvolta rosturi magice şi apotropaice evidente dar era 
şi foarte eficient din punct de vedere obstetrical (femeile 
năşteau stând în genunchi, pe pământ, ţinându-se cu mâinile de 
un scaun); ”ritualul naşterii pe pământ, ca şi aşezarea pe pământ 
a copilului imediat după naştere par să semnifice, în 
comunitatea tradiţională românească, un mod de a încredinţa 
copilul principiului generator de la care primeşte forţă magică şi 
fertilitate şi constituia, în acelaşi timp, un exemplu a umanului 
conform evenimentelor cosmice”58. 

Desigur, comportamentul lăuzei era dictat de coduri 
culturale mult anterioare perioadei în care am primit noi 
informaţia. Destinul sorocit la naştere, mai ales la prima scaldă, 
prin alăturarea noului-născut cu diferite obiecte augurale putea 
fi schimbat, în mentalitatea tradiţională, prin acţiunea unor 
factori – umani sau supraumani – care, prin puteri magice 
malefice, puteau manipula destinul, în rău. Cădea în grija 
mamei să ferească nou-născutul de astfel de pericole; de aceea, 
la mâna copilului se punea un fir roşu, să nu poată fi deochiat, 
potrivit tradiţiei populare, fir care rămânea la mâna copilului 
până când acesta creştea suficient de mult ca să îşi poată purta 
singur de grijă; mai mult decât atât, pentru a anihila orice 
activitate a vreunor strigoi sau alte prezenţe malefice, sub perna 
copilului se puneau însemne sfinte, de exemplu cruciuliţă şi 
tămâie dar şi remedii magico-ritualice, de tipul usturoiului, al 
căui miros era ştiut că dăunează strigoilor, abătându-i din drum: 

Cinci coconi am născut acasă. Era o femeie, o moaşe. 
Nu în pat, ce jos am născut. În pat numa am suferit. În jerunţi 
am stat pă jos, şi m-am ţânut de oarice şi o fost tare greu. Mai 
uşor o fost pă pământ. Vinea o fimeie mai bătrână şi tăia buricu 
copilului. Alelalte le aruncau la o groapă că erau murdare. Nu 
o fost slobod să iasă femeia afară şi să treacă mejda până nu ai 
                                                
58 Narcisa Alexandra Ştiucă, op. cit., p. 110 
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mărs la molitvă. La molitvă merea când putea femeia, la trii 
săptămâni, dacă nu mai putea şi nu era modru să treacă. Da 
dincolo de mejdă nu trecea femeia. Nici la beserică nu s-o dus, 
da nici amu nu te lasă popa până nu ceteşte molitva. Nici când 
îi beteagă femeia nu întră în beserică. Da ştia ea, îţi primea, şi 
nu merea în beserică că doară ştiea că nu are voie. Nici amu nu 
să duc. Poate câteodată o stat în tinda bisericii. Făcea popa o 
dată molitva afară, lângă beserică şi apoi merea cu copilu în 
beserică şi citea, îi cetea pă cap. Apoi la botez venea nănaşa, 
cineva din neam. Bani nu s-o dat, numa haine. Să punea fir 
roşu la mână, să nu-l dioate cineva. Îl ţâneai acolo până mai 
creştea. Su pernă, să punea cruciuliţă, tămâie de la biserică şi 
ai, să nu să apropie strâgoii dă el59. 

În acest punct al discuţiei este necesară o precizare: 
informaţiile culese în campaniile de teren din Maramureşul 
ucrainian provin atât de la credincioşii catolici sau ortodocşi 
care şi-au păstrat credinţa strămoşească, cât şi de la subiecţi 
care au trecut la neoprotestantism, mai ales la secta Martorii lui 
Iehova; aşadar, informaţiile de teren sunt cu atât mai preţioase 
cu cât atestă şi gradul în care au fost păstrate, fie şi numai în 
memoria culturală a grupului, informaţiile din matricea 
culturală identitară, dar şi gradul în care, sub presiunea unei noi 
credinţe, s-a marcat renunţarea la aceste cutume sau credinţe. 
Obiceiurile generate de principalele momente din viaţa omului 
sunt, desigur, cele mai vizibile barometre de astfel de demersuri 
de păstrare / renunţare a cutumelor tradiţionale, astfel că ne-au 
atras în mod special atenţia mărturiile martorilor lui Iehova prin 
prisma noii lor atitudini faţă de obiceiuri. 

Pentru martorii lui Iehova, comunitatea se împarte în 
două părţi distincte: noi, cei de la credinţa adevărată şi ceilalţi; 
noi suntem la credinţă, ei sunt la relijie; în consecinţă, multe 
                                                
59 Călina Gandic, Bouşu Mic - Ucraina 
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dintre obiceiurile de naştere au fost tradiţie lumească, nu o fost 
tradiţie dumnezeiască60. 

Am remarcat două paliere ale luării de poziţie: pe un 
palier, cel al memoriei culturale, acele obiceiuri există şi 
oamenii se raportează mereu la ele, cel puţin la nivel de 
cunoaştere, de amintire: iehovişti cunosc foarte bine obiceiurile, 
ştiu să le explice cauzele – simbolice sau reale – şi cunosc 
scenariul performării lor; pe de altă parte, pe palierul praxisului 
efectiv, performarea tradiţiei este mult ocultată, uneori chiar 
eliminată, datorită interdicţiei impuse de religia neoprotestantă. 
Însă faptul cel mai interesant este acela că iehoviştii nu s-au sfiit 
să ne relateze credinţele vechi legate de naştere, chiar amplu 
redate şi explicitate, dar cu un amendament tranşant: ei nu le 
mai practică, într-un soi de înţelegere superioară, oarecum cultă, 
a lumii, faţă de tradiţiile bătrâneşti ale confraţilor creştini: 

Noi, cei de la credinţa adevărată, am născut la bolniţă şi 
am init acasă şi am spălat copilu şi gata. Noi nu credem în 
nimic, da ceilalţi fac cruci şi din astea. O născut şi şasă 
săpămâni nu o fost voie să iasă în drum, în lejea bisericească, 
nu o avut drept să iasă în drum. Şi apoi s-o slujit la beserică. O 
ieşit în drum şi o putut trece drumu, da până la şese săptămâni 
nu o putut trece drumu. Nu o fost sclobod să meri să vezi 
coconu până după şese săptămâni. Mama o născut acasă, cu 
moaşa. Iea ştia să leje şi buricu, îl sucea, îl tăia şi îl lega. Şi să 
îngropa. Tăt moaşa îl scălda şi îi strânjea capu, i-l tomea şi o 
închina pă la icoane pă fată să fie frumoasă şi să fie dragă, pă 
unde a mere. O săptămână umbla moaşa la femeie şi o unjea pă 
pântece şi scălda coconu în fiecare zi. Şi i-o plătit din casă, ce o 
avut pân casă, că bani nu o avut. În scălduşe să punea flori, să 
fie dragă ca florile. Da care o fost la credinţă, nu o crezut din 
astea, numa care o fost la relijie.  
                                                
60 Iodi Ileana, Strâmtura - Ucraina 
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Numele îl alejea mama şi tata: Ileana, Mărie, ori după 
bunici să punea numele. Coconii i-o botezat nişte borese, nu 
uoaminii. Mai demult s-o schimbat numele la coconi şi s-o dat 
pă fereastă, când o fost bolnavi. S-o încrezut în astea uaminii. 
L-o dat pă fereastă, că l-o cumpărat cineva şi l-o plătit şi aşe o 
scăpat de ceva boală necurată. Da asta o fost tradiţie 
lumească, nu o fost tradiţie dumnezeiască61. 

Interesantă ni s-a părut şi această practică magică – 
detectabilă doar la nivelul percepţiei retrospective, a memoriei 
grupului – a forţării destinului, a schimbării coordonatelor 
vieţii, într-o încercare de păcălire a destinului implacabil: 
copiilor li se schimbă numele, pentru ca astfel boala sau 
moartea să nu îi mai poată detecta; dacă nici acest tertip nu 
ţinea, atunci copiii erau daţi pe fereastră, adică trecuţi dintr-un 
spaţiu în altul şi, prin extensie, dintr-o lume în alta, din cea 
nefastă în cea fastă, astfel încât, cel puţin la nivel simbolic, ei să 
poată începe o nouă viaţă, într-un context augural; în fine, dacă 
nici acest scenariu de deturnare a destinului iniţial nu dădea 
roade, atunci se recurgea la o formă finală de schimbare a 
destinului: vinderea copilului la o persoană care avea noroc la 
copii, de obicei o mamă căreia nu i-au murit din copii şi despre 
care se presupunea că are noroc la copii; plata în bani sau în 
obiecte certifica vinderea simbolică a nou-născutului şi oferea 
cadrul prolific pentru viitoarea sa viaţă, scăpând-l astfel de 
boala necurată care îi ameninţase viaţa în cealaltă identitate. 

Practica datului pe fereastră trebuie citită în acelaşi 
registru al mentalităţii magice în care se petrec şi alte lucruri 
legate de valorizarea simbolică a spaţiului (simbolistica 
răspântiilor unde se lasă intenţionat lucruri pentru strigoi pentru 
ca aceştia, luându-le, să se rătăcească; interdicţia căluşarilor de 
a se mai întoarce de la jurământ pe acelaşi drum etc); mai mult, 
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”fereastra nu este numai parte a casei, supapă a Răului capabilă 
să facă şi moartea să încurce drumul, ci şi loc de purificare 
dincolo şi dincoace de care nu poţi trece decât în mod magic. 
(...) Ieşirea şi intrarea pe fereastră sunt văzute ca acte nefireşti, 
răsturnări ale comportamentului cotidian”62. 

De altfel, ”epoca de sensibilitate magică a copilului se 
prelungeşte aproximativ şase săptămâni după naştere. În acest 
timp, trebuie luate toate precauţiunile necesare pentru 
împiedicarea spiritelor rele de a face vreun rău copilului, de a-l 
schimba sau de a-l poci”63. 

Un pas important în protecţia copilului este botezul: 
”prin botez, copilul devine o prezenţă conturată ca statut şi 
integrată aproape perfect: are familie, moşi, naşi, a primit un 
nume, s-au consumat alimente în comun (cu multă voie bună, 
stimulativă pentru viitorul lui), are un loc al lui în 
microuniversul casnic, are talismanele şi amuletele lui – 
anumită imunitate, poate fi, deci, contactat fără a declanşa 
spaime”64. 

Aceeaşi perspectivă magico-ritualică o găsim şi în cazul 
obiceiurilor de înmormântare. Pregătirile pentru trecerea în 
lumea de dincolo erau performate cu sfinţenie în lumea satului 
tradiţional. De respectarea cutumelor depindea confortul psihic 
al familiei defunctului, liniştea sufletească a mortului dar şi 
protecţia viitoare a celor vii. Înfăptuirea întocmai a ritualului 
era o datorie morală faţă de cel care pleca în lumea de dincolo: 
”această datorie este esenţială şi nu poate fi preluată de nimeni. 
Neîmplinirea ei are efecte dintre cele mai nefericite, care 
afectează atât statutul sufletului mortului, rămas pribeag, 

                                                
62 Narcisa Alexandra Ştiucă, op. cit., p. 169 
63 Gheorghe Pavelescu, Magia la români (Studii şi cercetări despre magie, 
descântece şi mană), Editura Minerva, Bucureşti, 1998, p. 37 
64 Narcisa Alexandra Ştiucă, op. cit., p. 166 
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neintegrat în lumea strămoşilor, cât şi destinul neamului”65. 
Riturile funerare vizează întreg segmentul temporal din preajma 
înmormântării (deci înainte şi după ducerea la groapă) dar şi 
reiterările periodice, la anumite intervale de timp, ale amintirii 
celui trecut în lumea cealaltă: 

Când moare omu, îi pui lumină şi aduci popă. Faci 
petrecanie la trii zâle. Cu o sară înainte, faci părăstas. Mortu 
să spală şi apa o ţâpa undeva unde nu umbli cu picioarele, că 
nu îi bine. Mortu să punea în casă, pă masă. Să facea on sălaş, 
unde pui lipideu şi perină su cap. Să pun flori şi bani în sălaş. 
Puneau banii între degete şi ştergătoare pă mâini. Mortu să 
încalţă. Şi să leagă, să nu rămână cu gura căscată, cu o cârpă. 
La părăstas vine preotu şi să pune masă. O fost aşe, că să jucau 
şi legau mâna la mort şi câteodată i-o mişcat mâna şi zâceau: 
– Ia, să scoală mortu! Şi jucau cărţi. Erau şi prunci care îşi 
puneau dinşi de hadaburcă şi zâceau că îi moartea66. 

Cu o sară înainte de mormântare, să face părăstas şi vin 
neamurile şi babele de la beserică. Îl cântă pă mort, da nu erau 
femei numite, ci numa a căşii. Dacă te doare la inimă, îi plânji. 

La trii zâle să face pomană după mort şi la 40 de zâle67. 
O fost aşe că atunci când o murit bărbatu de la fimeie, 

nu l-o legat, să nu meargă legat în mormânt, că atunci ea nu s-a 
mai putea mărita. Bărbatu îl lasă descheiat, nu îl leagă la 
bumbi şi nu îi legat cu nimic, să nu fie nici ea legată. 

Dacă moare o fată sau on fecior tânăr, o cântă tăţi 
tinerii, este o cântare specială pântru aşe ceva. Dacă îi fată, o 
îmbracă în mireasă. Dacă moare fecior, îl îmbracă în haine 
rumâneşti şi îi pun steag cu el. 

                                                
65 Nicolae Panea, Folclor literar românesc. Pâinea, vinul şi sarea. 
Ospitalitate şi moarte, editura Scrisul Românesc, Craiova, p. 25 
66 Axenia Şimon, Strâmtura - Ucraina 
67 Tout Ana, Biserica Albă - Ucraina 
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Până la cimitir să citeşte evanghelia şi să fac dezlegări 
când să încrucişază drumurile. Este în Dibrova on deac şi el 
sângur compune versuri pântru fieştecare mormântare, tare 
fain.  

Să închid porţile şi fereştile, să nu mai vină mortu 
înapoi. Mortu să scoate cu picioarele înainte şi să dă pomană 
hainele lui şi să dau colaci şi bomboane la copii. Să face 
mâncare şi când bei, ţâpi on pic jos din pahar, pântru mort.  

Să dă pomană, că să dă mâncare la 9 văduve. 
Este lumânare la mort. Când moare cineva, femeile 

poartă păru despletit până îl îngroapă şi când vin de la cimitir 
îl împletesc iară68. 

Mere popa cu deacu când face maslu şi merje cu miru 
acasă la beteag. Să recomandă câte 3 preoţi, da noi nu avem 
numa unu. La maslu să aduce fărină şi sare şi oloi, la beserică, 
şi să face maslu. Şi aduc femeile kimeşi ori şirincă, aduc tăt. Le 
pun pă masă şi popa le stropeşte şi după aceie le duc femeile 
acasă. De pildă, io dacă îs beteag ieu cămeşa aceie pă mine; cu 
oloiu şi cu sarea şi cu fărina să face pită sau aşe ceva. On pic 
să pune şi la animale. Acasă să face maslu numa la bolnavi, da 
nu să plăteşte şi dacă vrea să-i deie la popă, popa nu ia banii. 
Vin şi somsâdele la maslu şi tăte neamurile, da la sfârşit noi 
ieşim hăt şi rămâne numa popa cu bolnavu. Nu să plăteşte 
nimic la femeile alea pântru că să roagă. Şi aici să face prânzu, 
da mai mult să face prânzu la 6 săptămâni după ce o morit 
cineva. Atunci să strâng nişte babe şi să roagă. Poate îs 3, 5, 7 
şi să roagă, da nu trebuie să fie număr cu soaţă. De să pică că-i 
duminică, să duc după beserică. Mai mere şi popa şi deacu, da 
mai mult ele să roagă, babele. 

Am auzit că rutenii fac aşe, dă dezlegare, da la noi nu să 
face. 
                                                
68 Voloş Maria, Biserica Albă - Ucraina 
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De Sfântu Vasile, să cetesc molitvele pântru tătă lumea. 
O fost on popă mai bătrân şi i-o cetit la o femeie şi aia o vinit în 
bote şi când s-o dus, s-o dus fără bote69. 
 Pentru ţăranul satului tradiţional, curăţenia trupească şi 
sufletească, dar mai ales curăţenia simbolică, este extrem de 
importantă. Unul dintre momentele în care curăţenia primează 
în faţa oricăror altor competenţe sau calităţi este frământatul 
prescurilor: 

Prescurile le fac femeile fără bărbat, care nu s-o 
măritat, care o fost fete, ele o fost iertate şi o putut întra şi în 
altar, numa ace care-i iertată şi văduvă, alea pot întra acolo şi 
pot mătura. Astea pot şi frământa. La noi este fată care nu s-o 
măritat şi o fost tare beteagă şi nu o avut bărbat şi ea o 
frământat prescura. Dacă nu, o frământă preotu. Preotu 
frământă la noi prescura. Dân fărină şi apă, frământă şi în tătă 
duminica aduce câte cinci pâni, aşe ca şi alea cinci pite din 
Biblie, dân care o mâncat cinci mii de oamini. Le frământă şi le 
aduce la beserică şi este om în altar care le dumică şi popa le 
binecuvintează şi le pune mir şi le duce la împărtăşanie. Numa 
preotu ori femeie fără uom, numa ei au dreptu să facă aşe 
ceva 70. 

Special valorizat în lumea satului românesc era 
cimitirul; ”loc sacru, al odihnei de veci, al tristeţii, dar şi al 
reculegerii, al legăturii dintre cei morți şi cei vii”71, cimitirul era 
gestionat într-un mod aparte de comunitatea sătească:  

Cimitiru îi impărţit: într-o parte ortodocşii, mai aproape 
de biserică şi în cealaltă parte iehoviştii şi aiştea care să anină, 
să îneacă. Dacă să spânzură, nu mere popa la mormântare, că 

                                                
69 Ioan Mihali, Apşa de Mijloc - Ucraina 
70 Ioan Mihali, Apşa de Jos - Ucraina 
71 Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, editura 
Amarcord, Timişoara, 1999, p. 96 
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Dumnezău le-o dat o viaţă şi iei o dat-o la dracu. Şi pocăiţii 
stau deoparte că aiştea nu îs cununaţi şi nu îs botezaţi. Mortu 
nu să lasă sângur, stau cu el copiii, somsâzii, stau la priveghi 
tătă noaptea, nu lasă mortu sângur. Nu sînt femei chemate, ce 
fiecare îl cântă pă mortu lui. După trii zâle să îngroapă mortu 
ori mai târziu, dacă îs copiii plecaţi. Să opresc la răscruci de 
drumuri şi să roagă. Mortu să scoate cu picioarele înainte. În 
sălaş să pune lucruri frumoase, şi cruce şi poate o rublă. De 
pomană nu să dă aici, să face numa maslu. Să face şi parastas. 
La 1 noiembrie să face zuua morţilor. Atunci să duc la cruce 
pomeni, ce cumperi, fărină, ulei. 

Să mere în pelerinaj la Slatina, poate şi în România, la 
sărbători, la Săpânţa. 

Să posteşte, cu mâncare cu oloi şi poame. Ţânem postu 
mare şi postu Crăciunului şi postu Precistei, ala-i zece zâle 
până-n Rusalii. În post nu să fac nunţi, da pocăiţii fac şi în post. 
Merem la beserică, da atâta-s de puţini, că mulţi îs martori. 
Mai postim şi miercurea şi vinerea, şi lunea, când putem72. 

Un caz particular era cel al copilului nebotezat sau al 
sinucigaşilor, care erau îngropaţi separat: 

Dacă o murit copilu nebotezat, l-ai îngropat mai într-o 
lature73. 

Care să spânzură, să îngroapă mai de-o lature de 
cimitir, aşe o fost lejea bisericii. Şi copiii nebotezaţi aşe o fost. 
Aciie o fost înjeri întunecaţi. Când nu i-o botezat şi o morit, s-o 
făcut rogăciuni74. 

Înmormântarea se desfăşura după reguli bine precizate: 
La noi cât îi de bogat, aşe face mormântarea. Când 

moare, bate clopotu, da dacă îi în credinţă, atunci nu bate. Aia 

                                                
72 Călina Gandic, Bouşu Mic - Ucraina 
73 Ileana Gandic, Bouşu Mic - Ucraina 
74 Marina Vasile, Apşa de Mijloc - Ucraina 
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îi altu fel de mormântare. Noi aşe facem: să adună neamurile, 
vecinii şi sara să citea din Biblie, să spune adevăru, aşe, ca la 
priveghi. După trii zîle să îngroapă mortu şi să citeşte şi să 
cântă. Asta îi pântru martorii lui Iehova. Nu să clopoteşte, nu 
să pune steag la poartă. La ţântirim să cântă şi apoi să vine 
acasă şi să pune o masă pântru familie cu cartofi şi carne şi 
pancove. Noi nu facem, fac numa cei ce nu îs la adevăr, mai 
multe. Noi nu mai facem nimic, da merită să faci nuntă? Demult 
nu era sclobod să steie mortu sângur până dimineaţa da amu îl 
închid, aşe o fost datina. Da amu stă el acolo. La relijie să 
acuperă oglinzile, da la noi, nu. Să pune în copârşeu un 
acoperemânt frumos, în opt colţuri, aşe îi cam la 200 – 250 de 
dolari. Cândva s-o pus bani în sicriu, da amu, nu mai pun. Şi 
i-o pus bani şi în jeb, da o fost că l-o dezgropat pă mort pântru 
bani şi apoi nu o mai pus. Sînt nişte oamini săraci, cam aşe, 
pântru 30 ori 50 de dolari sapă o groapă. Unde stau tare slab, 
o sapă neamurile. Aciie care îs la beserică pun cruce, da noi nu 
punem cruce, nu punem nimic. Noi nu împodobim cu nimic, că 
aşe o zâs Isus. În ţintirim îs aşezaţi unii deoparte şi ceilalţi de 
partea ceielaltă. Care au cruce, îs de la relijie, care nu, îs 
martori. Şi coconii mai fac monomente, şi dacă îs la adevăr. 
Este şi monument cu 2000 de dolari, cu nume şi poză şi din ce 
pricină o murit şi cât o trăit. Nu să ieu iertăciuni, să spune 
numa adevăru, cum scrie în Biblie. Da ceilalţi cer iertăciuni. 
Oarecând s-o jucat la priveghi, sara, cărţi, până dimineaţa. Şi 
popa zâce să nu să facă mâncare, numa la neamuri. Nu să mai 
face nimic, numa pomeni, care îs bogaţi, aşe on prânz la 40 de 
zâle, când să strânje babele şi somsâzii, da nu la noi, noi nu 
facem aşe ceva75. 
 
 
                                                
75 Aniţa Şiman, Dibrova - Ucraina 
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Obiceiuri la înmormântare în comuna Sintea Mare 
(jud. Arad) 

 
 

Diana Şimonca-Opriţă 
Colegiul Naţional „Moise Nicoară”Arad 

 
 
 

Using the interview with a peasant in Sintea Mare village 
(Arad county) about the activities that are done in the three days 
when the dead stays in the house, a symbolic connection gesture-rite 
is attempted, the decoding of the gestures committed by this peasant 
and by other specialized persons as well, meant to ensure, on one 
side, the separation of the dead person from the collectivity and, on 
the other side, to ease the departure of the dead person on the road of 
no return. 

ANCHETA ETNOLOGICĂ 1 

Obiceiuri la înmormântare  
Povesteşte: Floare Suciu , 65 ani  
 

D. Ş. : Ce faceţi în cele trei zile cât stă mortul în casă? 
F. S.: Când e omul beteag, trebuie să stea oamenii lângă el, ai 
casei. Când vede chiar că-i rău, caută lumină să fie la îndemână. 
Altu’ moare şi fără lumină. 
 
D. Ş.: Dar nu-i bine! 
F. S.: E bine, nu-i bine, nu-i aprinde. Chiar şi la Ciucuroaie, nu 
i-or aprins. Zice c-or stat acolo încremeniţi lângă ea şi nu i-a 

                                                
1 Anchetă realizată în anul 1998 
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aprins. Au gândit – mai suflă, nu mai suflă – şi au încremenit 
aşa. Numai ei doi au fost. La altul, când vezi că vrea să moară – 
la cuscra Sida – noi am aprins lumina şi i-am pus în faţă. Dacă 
cumva nu moare în secundele acelea, îi ţii ceva în faţă să nu 
vadă dacă deschide ochii. Altu’ deschide, ba că nu vede şi dacă 
deschide, eu nu cred că mai vede. Şi îi poţi aprinde, că nu se 
mai trezeşte el dacă-i gata.  
 După ce moare – noi am lăsat-o pe cuscra oleacă aşa – 
altul când o murit, gata. Îl iei şi îl dezbracă din ce-i îmbrăcat, ai 
casei îi aduce hainele acolo şi cheamă pe cineva, ori neam, ori 
om sărac – femei sărace la muiere – şi-l spală. Mai întîi îl speli 
pe faţă – noi aşa am făcut cu cuscra Sida – până a venit Cioara. 
Cioara a spălat-o. Am spălat-o pe faţă şi a venit cumnată-sa 
Cioara şi a spălat-o şi dacă a spălat-o, i-am ajutat să o îmbrace 
şi eu m-am dus, că ei au venit cu copârşeul. Oamenii merge 
după copârşeu – cineva din casă cu prieteni şi cunoscuţi, cu 
neamuri, că neamurile se strânge acuma, sau vecinii – mai iute 
vecinii şi s-au dus după copârşeu şi când au venit cu copârşeul, 
eu am luat tămâie şi jar. Îi musai să ai jar să tămâiezi copârşeul. 
Pun jar pe lopată, pun tămâie şi mă duc de trei ori în jur, din 
dreapta, de trei ori roată după copârşeu. Zice că să pui mac 
acolo şi ai (usturoi). La toate patru colţurile câte un căţel de ai. 
Şi macul – iară m-am întors roată roată după copârşeu de trei 
ori. Atunci să vină mortul acasă când o să numere firele astea 
de mac! Nu mai vine şi dacă faci aşa, şi dacă nu. Nu-l 
anumără, că nu vine nime. Nici n-o venit niciodată nime acasă!  
 Atunci pui acolo la care-i încă slab haine sub el, că nu-l 
vezi că-i în copârşeu. Pui acolo haine vechi de-ale lui. Şi la cap 
aşa trebuie să fie – mai sus. Apoi punem lipideul şi aducem 
mortul. Oricine poate să-l aducă. Eu, când sunt eu acolo, după 
ce-l pune acolo, merg şi-l tocmesc. Mortul nu-i bine să rămână 
oricum.  
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 Că doară Sony n-a fost bine. A fost cam înţepenit, dar eu 
nu l-am lăsat până ce nu l-am aşezat cum a trebuit, să nu fie el 
urât. Dacă n-are dinţi, omul aşa-i de urât! Îi băgată gura cu 
buzele, de doară nimeni nu ştie cum îi de urât! Nu-mi place să-l 
las aşa! Nu-l las aşa urât, Doamne nu mă lăsa! Încerc ori cu 
vată, ori cu tifon, ori o batistă curată şi-i umpli gura. Îi tocmesc 
buzele şi omul se face mai mândru. Îi mai bine. Nu-i aşa urât! 

Atunci, după ce-i tocmit, pui lipideul pe el, îl tocmeşti. 
Dacă trebuie mai sus la cap, bagi chiar aici sub cap ceva să nu 
stea să se vadă nările, nici nu i se vede fruntea, decât numai 
nasul. Eu am văzut şi aşa, numai eu nu las aşa. Trebuie să-l faci 
să se vadă mai bine, nu grumazul! 

Atunci îl duci unde vrei să-l pui, îi pui lumina la cap. 
Întrebi pe care îs ai casei: „Are făcută cruciuliţă? “Dacă n-are, 
cer ceară şi fac patru cruciuliţe. Mai întâi pui una la cap, la 
picioare la partea dreaptă şi la partea stângă, în copârşeu lipite 
şi o cruce mai mare în brânci. 

Pui brâncile peste laolată, dreapta peste stânga, nu ca la 
Floriţa Şiclăoanului stânga. Nu ştiu de ce a fost aşa. N-or ştiut 
să-i pună. 
 
D. Ş.: De ce ? Nu-i bine? 
F. S.: Nu-i bine. Trebuie dreapta. Atunci îi pui între degete 
cruciuliţa. Apoi îi trebuie făcut „pălţău”. Iei o bâtă de un cot, 
3/4 de m, 75 cm. Una mai dreaptă – ori de prun, ori de nuc. O 
crapi le capăt, pui un ban de o sută. Mai de mult a fost de un 
leu, ori de cinci. Îl pui în partea stângă pe lângă el. Altele zice 
că de dreapta. Eu zic că nu. Eu aşa ştiu: cu stânga ţine de bâtă şi 
cu dreapta când trece puntea îşi face cruce. Eu aşa ştiu, eu aşa 
fac când fac eu.  

Toate-s gata acum. Anunţă clopotele, pe popa. Vine şi 
face ce trebuie să facă popa. Atunci iar îţi trebuie jar, trebuie să 
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ai la cădelniţă tămâie, toate să fie la îndemână. Se face „ieşirea 
sufletului“ – ce trebuie să facă părintele, ştie el. 

De trei ori vine părintele. Dacă moare seara, atunci vine 
seara, o dată dimineaţa şi în ceea seară iar. Şi priveghem două 
nopţi. Rar care se priveghează numai o noapte. 

Când să se îngroape – a treia zi. Atunci trebuie să 
vorbim înainte de colaci, pause. Câteodată le-am făcut eu, 
altădată le-am făcut la Chişineu unde se face colacii. Trebuie 
pregătită răchie. Alţii face sandvişuri, da-i prea mult de lucru cu 
ele. Îi bine numai cu colacii şi cu răchie. La care-i tânăr, are 
dosuri multe. Le legăm atunci seara după ce moare şi le agăţăm 
în cuie. Legăm batiste cu lumină. Alţii dă la toată lumea. Alţii 
pune numai pe masă pentru cantor şi preot. Le aşezăm în 
coşară. Trebuie să fie cineva care să le deie. Nu ştim care de 
care. Aceea care ştiu mai bine. La capăt, ne-ncurcăm. Alţii 
care-s tânări merg la biserică şi leagă dosuri la prapuri şi vine 
cu ele. Şi la ripide, batiste. Numai că acuma nu mai prea este 
copii (dieci).  

Atunci vine în ocol, îl scoate mortul în ocol. Face slujba 
ce trebuie făcută. Dacă trebuie să dea batiste, cele două femei se 
duc când le spun eu. Că ele nu ştie nici când trebuie să meargă. 
După ce citeşte Evanghelia şi când se merge la sărutare, trebuie 
dus blid. Nu ştiu când să-l ducă. L-ar duce să-l pună înaintea 
popii. Eu am zis că nu trebuie să-l ducă până nu sărută popa – 
unu sau doi. Atunci să deie batiste. La care-s ai casei nu trebuie 
să dea batiste. Alţii dă, alţii nu dă. Sărută lumea. Dacă ajunge 
batistele, se dă şi la care nu sărută. Nu sărută chiar toţi: la altul 
i-e ruşine, altul nu vrea să mai puie bani, care cum. Dacă 
rămâne batiste, merem prin ocol şi dăm la toată lumea. 

Se duc cu el la groapă. Mai mult la care am avut eu 
treabă am rămas acasă, nu m-am dus la groapă. Acasă dacă 
rămâi, tragi oleacă cu mătura acolo în casă unde a fost mortul şi 
pui masa din ocol, pentru feştanie. Pui pausele, un colac, o litră 
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de răchie, pui mâncare din care se face pentru ai casei. Unii 
pune mâncare, alţii nu pune. Pui şi un blid cu apă cu busuioc, 
într-un pahar pui o lumină cu care face cruce pe perete părintele 
după ce face slujba. 

Vin acasă de la groapă. Când vine, trebuie să ai acolo 
dos, lighean să se spele pe brânci. Aşa trebuie. Vine şi face 
feştania. Dacă ai sandvişuri, cei ce rămân acasă trebuie să le 
pregătească. Dacă nu, ai numai răchie în sticle de sfert, colac 
tăiat cam la toată lumea. În casă, după ce preotul gată sfeştania, 
oamenii mănâncă colac şi bea răchie. Eu zic că la mine n-oi 
face sandvişuri. Le dăm colac pentru acasă: unul cere că are 
bătrân acasă, alta cere că are bărbat. Mai dai doi, trei, la altul 
unul. Care cum. Rămânem noi, care am fost mai pe urmă. Noi 
mâncăm cu ai familiei. Le dăm şi lor să mănânce şi după ce se 
duce lumea mâncăm şi noi. Ne luăm şi noi colac, alţii ne dă câte 
un sfert de răchie, alţii nu ne dă nimic. Nu mergem să ne deie, 
mergem că trebuie să fie cineva ajutor. 

Trebuie să mergem cu pausele la preot, la cantor. Alţii 
dă răchie la preot, alţii nu dă numai dos şi paus. 
 
D. Ş.: Când se mai face pomană? 
F. S.: Pomană se face la şase săptămâni. 
 
D. Ş.: La trei şi nouă zile nu se mai face? 
F.S.: Alţii dă la trei zile ceva. Nu la multă lume, numai la 
cineva. Alţii la nouă zile. Numai parastas se face la şase 
săptămâni. Altul face la şase luni, altul şi la anul, fiecare cum se 
gândeşte. Altul nu face deloc. 
 
D. Ş.: La patruzeci de zile cum se face? 
F. S.: Atunci, care ce vrea. Altul vrea multe să facă, altul numai 
oleacă. Iar se face pause pentru preot şi pentru cantor şi se face 
colac. Alţii îl duce la Chişineu şi-l face, alţii îl face acasă. Şi-acolo 
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avem de lucru iară. La Mărioara Bacului am făcut cinci pause la 
noi în cuptor. Atunci am mers şi-am frământat colacii şi în trei 
cuptoare i-am copt. Aceea se face sâmbăta. Duminica merem 
iară la ei acasă, tăiem colacii şi îi aşezăm în coşuri mai mari, 
trebuie legate cu olecuţă cipcă neagră, una mare ce se pune în 
mijlocul bisericii. Unii merg cu mulţi, alţii merg în maşină la 
biserică. Duce şi vin -o litră ce trebuie pusă pe masă. 

Am uitat să spun că la sfeştanie, când a fost îngropat 
mortul, din răchia de pe masă vine să bea familia, că nu-i prinde 
frigurile, zice. 

Aici la parastas se aduce numai un litru de vin ce 
rămâne la biserică. 
 
D. Ş.: Vise cu morţi aţi avut? 
F.S.: Dară c-am avut! Chiar după ce a murit tata, eu atâta m-am 
visat cu el, de am zis că tata nu-i mort! Mie ziua îmi părea că eu 
am vorbit cu tata, că mă visam noaptea cu el. Eu ziua eram la 
lucru. Ziua mie îmi părea că nu-i mort. Eu aşa am fost după ce a 
murit tata. Eu aş fi vrut să fiu beteagă – să văd eu că îmi bănui 
după el, numai eu eram toată ziua, de-mi părea că l-am văzut! 
Nu că să-mi fie urât! Mi-o părut că nu-mi bănuia, ca şi cum n-ar 
fi fost mort. Că dacă l-am văzut! Atâta că nu-i cu noi! 

În alt rând mă visam şi mai rău, visam că venea acasă. 
Da’ n-a venit niciodată! Nimeni nu vine acasă! Numai vis şi aşa 
îţi pare. La altul i-e urât şi zice c-a venit acasă. Şi nana Oniţa a 
zis c-a venit Codreanu bătrânu’ acasă, numai el n-a venit de 
când lumea! Aşa i-a părut ei. A zis că a venit la ea şi a zotronit-o 
şi nu ştiu ce a zis către ea. A zis că o omoară. Doară asta n-a 
fost! Numai ei de urât ce i-a fost şi-a făcut astea. 

M-am mai visat în alt rând că cere oarece de la mine. 
Dacă cere, ziceam că-i bine să dai pomană, că atunci nu mai cere. 
Nu-mi plăcea când mă visam cu morţi, numai cu tata mi-a 
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plăcut. Eu am zis, adică, că tata-i vis. Numai Dumnezeu ştie de 
când nu m-am visat cu el! 
 
D. Ş.: Cu morţi cu care să nu fiţi rudă v-aţi visat? 
F. S.: Cu aceia iară mă visam. Şi cu Bacu m-am visat de multe 
ori, da îmi părea că-i mort, numai vorbeam aşa cu el. Nu mi-a 
fost urât niciodată. 
 
D. Ş.: Ce vă spuneau? 
F.S.: Altul vorbea aşa ca şi cum ai fi undeva. Zicea că să 
lucrăm, ca şi cum am fi fost laolaltă. Şi Silvia zice că s-a visat 
alaltăieri noapte cu ai lor toţi, şi cu Petre, şi cu bătrânu, şi cu 
mătuşa, şi cu Cătiţa. Zice că erau la lucru. 
 
D. Ş.: Numai cu morţii! 
F. S.: Cu morţii! Cu morţii ei cu toţi! 
 
D.Ş.: Aţi fost la vreun mort de care să se fi zis c-a fost strigoi? 
F. S.: Am fost. 
 
D. Ş.: Adică să-l spălaţi, să-l puneţi în copârşeu. 
F. S.: Aşa nu! Numai am auzit de Oniţa Todoruţ c-a fost 
strigoaie. Ea i-a spus la o femeie: „Când oi muri, să vii la mine 
să-mi baţi un cui în piept!”. Şi a mers muierea aceea, numai nu 
mai ştiu cine a fost. Am uitat. Ea (Oniţa Todoruţ) umbla 
noaptea. Eu nu ştiu, strigoaie a fi fost! Ştie-o Dumnezeu! 
Numai a umblat noaptea. A zis să facă cu ea ca să nu vină şi din 
pământ dacă moare şi să umble prin sat. Femeia aceea ce s-a 
dus să-i facă ce i-a zis, a mers. Ne-a spus şi ea apoi că atunci 
când a spălat-o a văzut că are coadă şi a zis că-i strigoaie. I-a 
bătut cui în piept şi zicea că doară a auzit ceva ţipând. Şi gata. 
I-a bătut, n-a mai făcut nimic, n-a venit în veci acasă. 
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DECODIFICAREA ANCHETEI DUPĂ TEREN 
 
 Interviul e realizat cu Floare Suciu, actantă principală la 

practicile funerare. Discursul ei acoperă cele trei zile cât stă 
mortul în casă, cu extindere până la prima pomană, cea de 
patruzeci de zile de la moarte. 

De mare importanţă e lumânarea pusă la căpătâiul 
mortului în momentul când acesta îşi dă sufletul: „La fel şi 
lumânările aprinse la căpătâiul celui decedat simbolizează 
lumina sufletului cu puterea sa ascensională, puritatea flăcării 
spirituale care urcă spre cer, perenitatea vieţii personale ajunse 
la zenit.”[Gheerbrandt, Chevalier, 1995] 

Cel mort închide ochii cei dinafară pentru a se deschide 
înspre înăuntru. De aceea, în clipa morţii i se pune ceva în faţă 
pentru a nu mai vedea în jur. Motivarea acestui gest vine din 
dorinţa de a-l lăsa pe cel aflat în suferinţă să se ducă liniştit pe 
drumul său şi să nu vadă jalea celor din familie. Altfel, el nu 
moare cu sufletul împăcat. 

După acest moment al despărţirii de lumea de aici a 
sufletului, trupul capătă îngrijiri speciale, fiindcă de curăţia lui 
încă depinde ascensiunea cu bine a sufletului spre lumea de 
dincolo. Orice scăpare în timpul practicilor poate fi de rău 
augur pentru cel mort. Astfel, în casă, mortul trebuie aşezat „cu 
capul spre fundul casei şi cu picioarele spre uşă”. [Olinescu, 
1944] 

Se tămâiază coşciugului de trei ori, mişcarea circulară 
făcându-se de la dreapta spre stânga. Macul şi usturoiul sunt 
nelipsite ca practici apotropaice, pentru a-l împiedica astfel pe 
cel mort să se întoarcă din lumea sa. Acum morţii sunt cu viii şi 
viii cu morţii într-o „precaritate a separării univoce dintre viaţă 
şi moarte”. [Marinescu, 1996] 

Cruciuliţele din ceară marchează extremităţile trupului 
celui decedat, iar crucea mare pusă între mâinile încrucişate pe 
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piept îl prezintă pe acesta judecăţii lui Hristos ca pe un 
dreptmăritor creştin. Informatoarea ne aminteşte importanţa 
punerii mâinii drepte peste cea stângă, şi nu invers. Acest 
amănunt ne duce cu gândul la ceea ce anticii numeau „calea 
mâinii drepte” şi „calea mâinii stângi”, de mare importanţă 
pentru sarcina pe care o are de îndeplinit un om ce păşeşte pe 
una din aceste căi. „În Biblie, a privi la dreapta (Psalmul 142, 
v.5) înseamnă a privi dinspre apărător; acolo îi este locul, după 
cum acolo va fi locul celor Aleşi la Judecata de Apoi, păcătoşii 
mergând spre stânga; stânga este destinaţia infernului, dreapta 
cea a paradisului”. [Gheerbrandt, Chevalier, 1995] 

Tot pentru drumul fără întoarcere al dalbului de pribeag 
e pregătit şi „pălţăul” cu ban, de care acesta se sprijină, atunci 
când trece puntea. Mâna în care e ţinut pălţăul e din nou pricină 
de discuţii între femeile pricepute într-ale pregătirii mortului 
pentru Marele Drum. Povestitoarea noastră consideră corectă 
varianta sa în care dalbul de pribeag îşi are bâta în mâna stângă, 
cu dreapta făcându-şi cruce la trecerile emblematice în Drumul 
său. 

Nu trebuie uitate amănuntele de ordin estetic privind 
aşezarea mortului în coşciug. El nu poate fi oricum, căci de faţă 
cu Dumnezeu „mortul nu-i bine să rămână oricum”. De aceea, 
femeia ne dă câteva exemple de morţi nearanjaţi pe care ea i-a 
tocmit „cum trebuie”: celor ştirbi le îndeasă ceva în gură 
(batistă, tifon, vată) pentru a nu fi urâţi, pe cei mai mărunţi la 
trup îi ridică, iar capul îl aranjează în aşa fel încât să i se vadă 
mortului fruntea şi nu nările. Îngrijirile date trupului sunt astfel 
„o a doua moşire de această dată pentru a pleca din lume, şi nu 
a intra în ea”. [Marinescu, 1996]  

În timpul celor trei zile mortul e privegheat neîncetat. 
„Mortul nu trebuie să rămână nicio clipă singur pentru a nu 
trece ceva peste el.” [Olinescu, 1944] 
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Sunt amintite şi interdicţiile în ceea ce-i priveşte pe cei 
rămaşi în viaţă: „În timpul cât stă mortul în casă nu se mută 
nimic de la loc, nu se împrumută nimic din casă, nu se mătură, 
gunoiul nu se scoate afară ca să nu mai moară cineva dintr-ai 
casei”. [Marinescu, 1996]  

Priveghiul e în acelaşi timp o „acutizare a fricii de 
moarte, învecinarea tărâmurilor de aici şi de dincolo, a prezenţei 
şi absenţei, fiinţei şi nefiinţei. Cele trei zile şi trei nopţi sunt o 
lăsare la vatră în timpul căreia se prelungeşte lupta cu vămile 
văzduhului.[...] Ludicul, parodiacul, travestiul, hilarul, 
asimilarea, sudalma, hohotul reprezintă un recul în faţa 
inevitabilului, cu reflux spre largul pământului, e teama 
deghizată prin joc. Jocul e o ultimă amânare a arătării faţă către 
faţă cu moartea”. [Marinescu, 1996] 

Sfeştania făcută în casa rămasă acum goală după 
plecarea la groapă a dalbului de pribeag are o funcţie de 
curăţire a spaţiului maculat de energiile negative eliberate de 
trupul mortului. Are în acelaşi timp şi o semnificaţie de redare a 
rodniciei ogorului şi ogradei, precum şi una de apărare a 
familiei împotriva vreunei influenţe nefaste din exterior: „La 
sfeştanie când a fost îngropat mortul, din răchia de pe masă vine 
să bea familia că nu-i prinde frigurile”, afirmă informatoarea 
noastră. 

Pomana se face la 3 zile, la 9 şi la 40 de zile. Din 
semnificaţia pomenilor de 3 şi 9 zile s-a pierdut foarte mult şi 
aproape că nu se mai practică. 

Părintele Mitrofan insistă asupra semnificaţiei celei de-a 
3-a zile, a 9-a şi a celei de-a 40-a de după moarte: „A treia zi e 
ziua înmormântării; omul îşi schimbă aspectul la trei zile după 
moarte. Hristos învie a treia zi. Sf. Treime: Tatăl, fiul şi Duhul 
Sfânt ca temeiuri . A noua zi începe putrefacţia şi numai inima 
rămâne intactă; cele nouă cete de îngeri în care I se cere şi Lui 
Dumnezeu să-l pună şi pe mort. În cea de-a patruzecea zi inima 
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se descompune definitiv. La naştere procesul e exact invers: 
inima se formează a treia zi, a noua zi restul corpului şi a 
patruzecea zi forma completă a omului”. [Mitrofan, 1993] 

Insistăm şi asupra semnificaţiei lui 40: “E numărul 
aşteptării, al pregătirii, al încercărilor şi al pedepsei.[...] La 
foarte multe popoare, numărul acesta a jucat un rol cu totul 
aparte în ritualurile funerare. Este numărul de zile necesar 
pentru ca rămăşiţete pământeşti să fie considerate ca eliberate 
definitiv de orice element viu, oricât de subtil, adică de toate 
sufletele sale. Conform acestor credinţe, un mort nu a murit 
definitiv decât la sfârşitul acestui răgaz, iar ceremonia din cea 
de-a patruzecea zi ridică ultimele interdicţii de doliu”. 
[Mitrofan, 1993] 

Păr. Serafim Rose evocă semnificaţia pomenirii la 9 şi la 
40 de zile: „După ce a trecut cu succes prin vămi şi s-a închinat 
înaintea lui D-zeu, timp de 37 de zile sufletul vizitează 
locuinţele cereşti şi abisurile iadului, neştiind încă unde va 
rămâne, şi doar în cea de-a patruzecea zi este stabilit locul până 
la obşteasca înviere. Până la pomenirea la nouă zile sufletului i 
se arată frumuseţile paradisului şi numai după aceasta pentru 
celelalte zile rămase până la patruzeci i se arată chinurile şi 
ororile iadului, inainte de a se fixa locul unde va aştepta 
învierea morţilor şi judecata de apoi.” [Rose, 1994] 
  O dată atins aspectul viselor cu morţi, povestitoarea îşi 
aminteşte cum, cu mult timp în urmă, când îi murise tatăl, îl 
visase necontenit. Invazia mortului în visele femeii a avut 
urmări în planul vieţii de toate zilele: “Ziua mie îmi părea că 
nu-i mort”. Pentru femeie e o compensare, căci desele apariţii 
ale tatălui îi alină suferinţe: „Eu aş fi vrut să fie beteagă, să văd 
eu că îmi bănui după el, numai eu eram toată ziua de-mi părea 
că l-am văzut”. 

Paul Barbă-Neagră vorbeşte despre nevoia noastră de a 
visa: „În viziunea noastră lumea de dincolo e mai adevărată 
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decât asta şi către ea noi tindem toată viaţa. Visele au o funcţie 
esenţială în reîncărcarea energetico-spiriuală a fiinţei umane, 
deoarece noi nu visăm pentru că dormim, noi dormim pentru că 
trebuie să visăm”. [Barbă-Neagră, 1996] 

Întâlnirile în registrul oniric cu cei morţi nu o sperie pe 
femeie: „Nu mi-a fost urât niciodată”. Din contră, ea consideră 
că poveştile cu cei ce se întorc sunt scrise de cei rămaşi în viaţă 
şi mai slabi de înger: „La altul i-e urât şi zice c-a venit acasă 
[...] Numai după ce l-au îngropat [ pe Bobec, un vârcolac, n.n.] 
muierea lui a zis ce a venit acasă”. Pe morţi, fie rude, fie doar 
cunoscuţi, femeia îi visează ca făcând parte din cadrul familiar 
ei. Impresia e de muncă în comun, iar mesajele conţin adevărate 
îndemnuri colectiviste: „Zicea că se lucrăm, ca şi cum am fi 
laolaltă”. 
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The first part of the article sets out the origins, defines and 

fits caroling in the national context, as an analysis basis for the way 
caroling was conducted in the Romanian communities living in 
Hungary until 1970-80. 

The description of the habit and the local repertoires from 
eastern Hungary reveal an amount of common elements with those in 
villages in western Romania, from Bihor, Satu Mare and Maramures 
counties. 

Starting the 80s, at the Romanians in Hungary began to 
appear simplifications of the old custom scenario that went up to the 
disappearance of the band carols. 

Important changes are recorded as well for the children 
caroling, the most important being the lowering of the age of those 
who go caroling from 12-14 years to 5-10 years, and the transition to 
a simply and funny repertoire for the small singers 

In parallel with the complete disappearance of caroling in 
Romanian language in some villages, in the last 15 years in the 
localities where the Romanian communities are stronger, a reverse 
phenomenon of recovering the old habits occurred, initiated by the 
church and the school, using new forms of expression (caroling on 
stage, caroling competitions etc) 

 
1. Câteva consideraţii preliminare 
 Toate sărbătorile calendaristice româneşti includ 

obiceiuri, rituri şi credinţe populare. Tradiţiile precreştine, cele 



 
 
214 

legate de schimbarea anotimpului, a vegetaţiei şi a etapelor 
agricole s-au suprapus sărbătorilor creştine, încât mai ales 
sărbătorile mari din calendarul bisericesc cuprind atât elemente 
creştine cât şi elemente arhaice, păgâne.  

La români, colindatul este un obicei de mare valoare 
tradiţională, extins şi complex, cu o vastă bibliografie. Aproape 
că nu există localitate în România, unde să nu se fi colindat şi să 
nu se fi păstrat măcar câteva colinde.  

Încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, colindele au 
stat în centrul preocupărilor multor culegători de folclor, ceea ce 
explică şi numeroasele antologii sau cărţi de analiză, tipărite şi 
retipărite, iar cercetarea continuă şi în zilele noastre1. Din 
păcate, sub aspect metodologic, cele mai multe cercetări din 
trecut s-au orientat spre bogăţia textuală, destul de puţine 
publicaţii cuprinzând şi notaţiile melodice. Unul dintre primii, 
care au pus pe note colindele culese, a fost Béla Bartók, 
considerat azi cel mai mare colecţionar de muzică populară din 
Centrul Europei. Cele mai îndrăgite colinde pentru Bartók au 
fost cele legate de Crăciun, pe care le-a sistematizat şi 
fonotecat2.  

După modelul lui Bartók, câţiva ani mai târziu, Sabin 
Drăgoi3 va culege şi nota 303 colinde, din 11 zone etnografice, 
din Banat şi Transilvania iar lucrarea, tipărită în 1930, va fi 
premiată de Academia Română. 

Sabin Drăgoi a fost primul care, în studiul din prefaţa 
cărţii, clasifică colindele, întocmeşte tabele cu variantele, pe 
subiecte, analizează măsura, ritmul, melodia, forma, tempo-ul 
colindelor. 

 La trei ani de la apariţia culegerii lui Sabin Drăgoi, 

                                                
1 Sabina Ispas, 2007. G.. Breazul, 1993. Dumitru Pop, 1978. etc 
2 BB 67: Román kolindadallamok zongorára, I–II. sorozat (1915) 
3 Sabin Drăgoi, 1930; ediţie anastatică 2010 
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Academia poloneză îi publica lui Petru Caraman, în limba 
română, dizertaţia de doctorat,4 intitulată Datina colindatului la 
slavi şi la români. Studiu comparat, lucrare erudită, în care se 
făcea pentru prima oară şi o clasificare a repertoriului de 
colinde în funcţie de momentele în care erau cântate. 

 
2. Definiri şi circumscrieri ale datinii 
Cel mai vechi tip de colindat la români şi anume 

colindatul cu măşti, are, potrivit folcloristului Ovidiu Bîrlea, o 
origine preistorică, în care măştile erau instrumentele culturale 
ale unei magii active. Scopul urmărit prin text, mişcări, recuzită, 
gesturi, acte rituale şi practici magice era asigurarea fertilităţii, a 
rodului vegetaţiei. Scenariul arhaic cuprindea trei secţiuni 
principale: naşterea divinităţii, slăvirea şi moartea5.  

Dincolo de cuvintele şi de gesturile performerilor, 
menite să se împlinească şi care au supravieţuit pe durată lungă, 
o dovadă a funcţiei agrare a colindatului este însăşi colacul 
dăruit obligatoriu colindătorilor. Făcut iniţial din prima recoltă, 
colacul acesta era menit să asigure bogăţia gospodăriei şi 
viitoarea recoltă.  

Colindatul în ceată fără mască, impregnat cu numeroase 
elemente preluate din substratul roman,6 a reprezentat şi el o 
urare de sănătate şi bunăstare, făcută într-un timp cu valenţe 
magice, în care cuvintele rostite aveau puterea de a se împlini. 
Aici însă nu era vorba de cuvântul oarecare ci cuvântul 
organizat, modelat în forme cristalizate de colind, conservate 
din generaţie în generaţie. Un asemenea cuvânt organizat cu 
valoare şi funcţie magică, făcea posibilă comunicarea cu forţe 
exterioare omului. 

                                                
4 Petru Caraman, 1933; reeditare 1983.  
5 Ion Ghinoiu, 1997, p. 48.  
6 Petru Caraman, 1983. 
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Într-o altă etapă, colindul-urare a început să fie înlocuit, 
prin colindele religioase, care au pătruns din Occidentul 
medieval spre răsărit, în colind-vestire a naşterii lui Cristos.  

La o definiţie simplă, colind se numeşte orice text 
ceremonial compus din elemente magice, dansuri şi scenete, 
gesturi şi ritualuri de sacrificiu, obiceiuri care simbolizează 
moartea şi naşterea, care sunt interpretate de grupuri ce umblă 
din casă-n casă, în momentele de schimbare a timpului. De 
pildă, un asemenea colind este „colindatul junilor” practicat de 
băieţi tineri de Paşti. Scenariul urmează modelul colindatului de 
Crăciun dar pentru urări se primesc ouă roşii. Tot pe modelul 
colindatului de Crăciun, este şi cel practicat odinioară în unele 
sate din Oltenia, în Joia Mare, de copii şi feciori, care umblau 
cu „câţăi-mâţăi”, colindând la ferestre. Numit şi colindatul cu 
joimărica, datina urmăreşte controlul torsului fetelor de la 
şezători.7  

Nu este prin urmare de mirare că G. Breazul, în 
publicaţia sa, editată în 1938, introduce alături la colindele de 
Crăciun, care ocupă cel mai mare spaţiu în economia cărţii, şi 
colinde cântate la Florii şi de Paşte. 

Referitor la originea cuvântului, unii cercetătorii precum 
Gheorghe Vrabie, Mihai Pop susţin că denumirea de colind 
derivă din latinescul „Calendae”, la vechii romani obiceiul 
uratului având loc la „Festum Calendarium” (calendele lui 
Ianuarie).8 

Ovidiu Densuşanu şi Petru Caraman, acesta din urmă 
comparând colindele slave cu cele româneşti, considerau că, în 
limba română, cuvântul „colindă”, latin la origine, a pătruns pe 
filieră şi cu pronunţie slavă. În acest context Caraman aminteşte 
şi denumirile din limba lituană „kalenda” , din letonă „kalanda” 
                                                
7 Ion Ghinoiu, 1997, p. 50 şi Adrian Fochi, 1976, p. 184. 
8 Gheorghe Vrabie, 1999, p. 137. 
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şi din albaneză „colendra”. 
Tot Caraman este cel care a semnalat şi varianta 

malefică a colindatului, „descolindatul”9, cunoscut, de 
asemenea, la mai multe popoare slave dar şi la români, în 
timpul căruia, exact cum sugerează cuvântul, sunt rostite 
formule injurioase, de „stricare”, adresate familiilor, care nu au 
primit colindătorii în casă sau nu le-au plătit colinda în mod 
tradiţional, aşa cum se cuvine10. 

 În sfârşit, Caraman găseşte similitudini între colindele 
slave şi cele româneşti şi în cazul refrenelor, considerând că 
unul din cele mai vechi refrene din colindele vechi româneşti, 
lerui, pe care îl găsim şi la belaruşi ca hei leluja, provine din 
limba poloneză, în care lerai, înseamnă aleluia.11  

Denumirea de colindă, care defineşte obiceiul, este una 
generalizată în spaţiul românesc, ea fiind prezentă şi în zonele 
apropiate de estul Ungariei, care ne interesează, precum 
Transilvania, judeţul Bihor, Arad. Românii din Ungaria, 
conservând forma veche a termenului, cândva generală în toată 
Transilvania şi în vestul României12, numesc acest obicei 
corindă. Excepţie fac câteva localităţi, precum Micherechiul, 
Leta Mare şi Nyíradony din Bihorul unguresc, unde s-a folosit 
denumirea de „cucuţare”, a cărei semnificaţie s-a pierdut. 
Cuvântul pare să provină, prin extensie, de la denumirea locală 
a colăcelului, „cocuţ,”13pe care îl primeau colindătorii pentru 
urări de la gazda casei.  

Colindelor specifice sărbătorii Crăciunului (colindatul 
copiilor, colindatul propriu-zis, colindatul cu turca, umblatul cu 

                                                
9 Petru Caraman, 1997. 
10 Dumitru Pop, 1978, p. 49-53. 
11 Petru Caraman, 1983, p. 5. 
12 Gheorghe Alexici, 1899. 
13 Ioan-Augustin Goia, 1982, p. 141. 
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steaua, Viflaimul) li se adaugă colindele de Anul Nou şi cele de 
Bobotează (urăturile cu „Plugul” sau „Pluguşorul”, urarea cu 
sorcova, zăuritul) care au aceeaşi funcţie agrară14.  

În scenariul colindatului există câteva secvenţe cheie, cu 
propria gestică şi cu propriile inventare de texte, cântate sau 
vorbite: 

∙ Relaţia cu gazdele, dialogul 
∙ Colindatul sub fereastră, vestirea sărbătorii 
∙ Colindatul în casă  
∙ Interpretarea colindelor speciale, conform vârstei 

celui căruia i se colinda 
∙ Mulţumirea darurilor, salutul de plecare, urări de 

bine (de multe ori într-o formă hazlie). 
Odinioară ceata de colindători a fost acompaniată de 

muzică. La începutul secolului XX de fluer şi de cimpoi15 apoi 
după ce cimpoiul a dispărut, de clarinte, torogoată sau vioară. În 
alte zone, precum Hunedoara, colindatul se făcea şi se face şi 
azi cu dube. Pe drum, de la o casă la alta colindătorii bat pe 
dube, marşul sau marşurile dubii. 

Pornind de la prezenţa instrumentelor, Mihai Pop a 
susţinut că, pe vremuri, pe melodiile colindelor s-a şi dansat. 

 
 Poezia colindelor 
Colinda este o poezie de străvechi caracter ritual, 

devenită mai târziu preponderent ceremonială sau cu funcţii 
spectaculare, dar care nu a fost niciodată interpretată în afara 
obiceiului.16 

Poezia colindelor este foarte bogată şi variată ca text, de 

                                                
14 Mihai Pop, 1976, p. 36. 
15 Mihai Pop, 1976, p. 38-39. 
16 Mihai Pop, Pavel Ruxăndroiu, 1978, p. 132. 
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la colindele „lumeşti”17 ce se adresează ad personam, fiind 
cântate la comandă pentru fecior, pentru fată, pentru gazdă, 
pentru văduvă, pentru tinerii casătorți etc. până la cele 
religioase, între care sunt incluse şi cântecele de stea. 

Adeseori tema colindei este una epică, de baladă sau de 
poveste. În formă de colind apare de exemplu balada Mioriţa 
sau balada Meşterului Manole.  

Bogăţia subiectelor derivă probabil şi din faptul că în 
decursul secolelor în corpul colindelor au fost introduse texte 
aparţinând altor obiceiuri, ca parte dintr-un sistem simbolic 
unitar.18 Întrepătrunderile dintre diferitele cântece legate de 
obiceiuri se explică şi prin afinităţile dintre obiceiuri. De pildă 
există legături între colinde şi obiceiurile legate direct de 
muncile agricole, ieşirea la holdele verzi şi cântecele de seceriş 
sau între colinde şi încheierea de noi căsătorii, menite să aducă 
braţe noi de muncă şi să asigure continuitatea neamului. În 
Transilvania, în unele cântece de secerat, apar formule de urare 
asemănătoare colindelor sau în colinde părţi din folclorul de 
nuntă.  

Dumitru Pop explică acest lucru prin faptul că aceste 
texte au luat naştere de la sine, multe asemănări provenind din 
analogiile dintre momentele esenţiale din viaţa omului şi 
moartea urmată de reînvierea divinităţii.19 

 După Mihai Pop este vorba despre o viziune globală a 
lumii, în care elementele vieţii particulare şi ale comunităţii 
sunt conexate una cu alta, formează un sistem.  

Vechile versuri rituale cărora mai târziu li s-au suprapus 
şi alte funcţii, niciodată nu s-au putut cânta în afara obiceiului, 
adică textul ritual s-a dezvoltat împreună cu sistemul obiceiului 

                                                
17 Gheorghe Vrabie, 1999, p. 138. 
18 Mihai Pop, 1976, p. 41-42.  
19 Dumitru Pop, 1989, p. 202. 



 
 
220 

a cărui parte integrantă este. Doar în acest context se activau 
riturile şi dobândeau valoare simbolurile magice inserate în 
structura textului, de pildă în refrene. Cântatul colindei crea un 
contact între mituri şi realitate, în scopul magic. Acest contact 
este întărit de refren. 

Cât priveşte funcţia primă de urare, ea a dezvoltat forme 
alegorice şi simbolice de transmitere a mesajului.  

Dacă în colindele copiilor urările sunt întotdeauna 
directe, concrete în legătură cu cele pretinse de la gazdă pentru 
urat, colindele de ceată conţin urări indirecte, realizate la modul 
fabulos, de unde necesitatea descrierii, în aceste colinde, a 
diferitelor stări ipotetice, ce se doreau împlinite pentru cei uraţi 
(fată, fecior etc.).  

 
3. Încercare de contextualizare a vechiului colindat la 

românii din Ungaria  
Focalizând analiza pe satele din judeţele Maramureş şi 

Satu Mare, zone învecinate cu estul Ungariei, unde trăiesc 
români, aici obiceiului colindatului de Crăciun cunoaşte patru 
tipuri de performare: colindul copiilor în vârstă de 4-5 ani cu 
părinţii lor, colindul copiilor mai mari, colindul de fete sau 
femei tinere şi colindatul cetei de feciori. Tradiţiile şi 
obiceiurile diferă de la o aşezare la alta. În unele locuri, cetele 
de colindătoare pe lângă colindele tradiţionale interpretează şi 
cântece de distracţie care întăresc veselia sărbătorii, dar se şi 
îndepărtează de vechile rosturi ale colindatului. Există puţine 
locuri, dar mai există totuşi sate unde bătrânii merg să colinde 
pe la vecinii lor.  

Trecând cu analiza la comunităţile româneşti din 
Ungaria, odinioară la acest obicei lua parte tot satul. 
Comunitatea îi aştepta, se implica ritual prin dialogul cu 
colindătorii şi prin darurile pregătite, iar grupurile de copii, 
stelaşi, turcaşi şi colindători urau în numele tuturor şi 



 
 

221 

prevesteau pentru întreaga comunitate bogăţie şi fertilitate.  
Colindatul a fost practicat în toate localităţile cu români 

în Ungaria, fie în Ajun, fie de Crăciun, fie în toate zilele până la 
Sfântul Vasile scenariul fiind însă acelaşi.  

Obiceiul fiind transmis din generaţie în generaţie, 
colindătorii din anii trecuţi cunoşteau atât textul, melodia şi 
modul de desfăşurare a obiceiului, învăţându-i pe cei nou intraţi 
în grup.  

De la un sat la altul, repertoriile au fost uşor diferite. Cu 
ocazia cercetărilor, au fost identificate mai multe variante, ca 
text şi linie melodică. De asemenea au fost înregistrate şi 
colinde cântate pe melodii diferite.  

 Pretutindeni însă, ponderea cea mai mare în repertoriul 
local a fost tot timpul deţinută de colindele cu conţinut religios. 

 Faţă de satele din Maramureş sau din judeţul Satu 
Mare, în comunităţi româneşti din Ungaria au funcţionat doar 
două tipuri de colindat:  

1. colindatul copiilor de 10-12 ani  
2. colindatul feciorilor în ceată 
 
Colindatul copiilor 
Grupuri de câte 4-5 colindători, băieţi între 10-12 ani, 

mai rar şi fete, în perioada Postului Crăciunului, cu o seară 
înainte de colindat, se întâlneau să repete colindele. În Giula, 
colindatul începea în ajunul Crăciunului la ora 14.  

De obicei se mergea mai întâi la casele rudelor. 
Colindele erau interpretate sub fereastra casei, după ce gazda, la 
întrebarea „slobodu-i a corida” sau „primiţi cu corinda?” 
răspundea „slobod” sau „primim”.  

Din repertoriul acestora făceau parte colinde precum 
„Din ceri îngerii”, „Fecioara astăzi” sau „Naşterea ta”20. 
                                                
20 Elena Csobai, 1982, p. 41. 
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Când colinda ajungea la final, găzdoaia deschidea 
colindătorilor uşa şi îi plătea cu colăcei, cârnaţi, prăjituri, mere 
şi nuci. Foarte rar primeau pentru colindat şi bani. La Chitighaz 
şi la Bătania copiii primeau colăcei în formă de pasăre, făcuţi 
special în acest scop.  

Fiecare băiat avea o bâtă şi traista sa, confecţionată de 
mame, din pânză ţesută acasă. Excepţie făceau fetele din Giula, 
care umblau la colindat în grupuri separate, şi care adunau plata 
colindei în coşuleţe. 

 Referitor la „bâtele” sau „costanele” purtate de băieţi, 
se zicea că ele erau instrumente de apărare. Pe străzile 
întunecate ale satului cu acestea se puteau apăra de câini. Copii 
din Micherechi şi-au întărit bâtele cu cuie la capăt, încât se 
puteau propti în ele pe drumurile îngheţate. Câţiva informatori 
din Aletea îşi amintesc că în satul lor aceste bâte erau 
împodobite cu panglici şi cipcă (dantele). 

Etnograful Mihai Pop afirmă că mai demult bâtele 
colindătorilor erau făcute din crengi de măr înmugurite, de unde 
provine şi textul care se cântă strict la colinde şi care este 
cunoscut şi azi „florile dalbe, flori de măr”. 21 Umblatul cu 
„sorcova” de Anul Nou în zona Buzăului susţine acest lucru: 
copiii care merg să ureze de Anul Nou duc cu ei mlădiţe de 
pomi fructiferi pe care le adună doar din copacii roditori22. În 
unele sate din această zonă se poate colinda doar cu crenguţe de 
măr, dar se întâmplă să ia cu ei şi ramuri mai mari, pe care le 
împodobesc cu flori colorate din lână.  

În multe regiuni din România, crenguţele amintite le 
găsim conservate şi în memoria satelor, în care, odinioară, 
colindătorii au ţinut în mână o crenguţă de alun frumos 

                                                
21 Mihai Pop, 1976, p. 42. 
22 Elisabeta Moldoveanu-Nestor, 1971, p. 308-309. 
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ornamentată23. În dicţionarul zilelor însemnate de peste an, Ioan 
Ghinoiu susţine, referitor la colindă, că în tradiţia românească 
denumirea ei provine de la ramura de alun, în scoarţa căreia au 
fost sculptate romburi, iar după ce acestea au fost puse la 
afumat rezultând un model în alb şi negru. Culorile alb şi negru 
reprezintă contrastele veşnice: ziua şi noaptea, vara şi iarna, 
viaţa şi moartea. Ca obicei vechi aminteşte şi împlântarea în 
pământ (punerea) la Crăciun, de către copii, a acestor crenguţe 
de alun sculptate, pe morminte, la capul morţilor, în credinţa că 
la învierea de apoi, sufletele să se poată ţine de aceste ramuri24. 
Astfel acest obicei devine pentru comunitate şi un element al 
cultului morţii.  

De asemenea, în unele părţi din Oltenia şi Transilvania 
colindătorii ating cu bâtele lor stâlpi de la poartă, uşile 
hambarelor, grinda casei şi scobesc cu ele în fân, toate acestea 
pentru a aduce bogăţie şi noroc. Raportul simbolic al acestor 
ramuri ornate are corelaţie cu farmecele rodirii şi a bunăstării.25 
După cum am mai amintit, refrenul „florile dalbe” îl întâlnim 
strict în textul colindelor şi păstrează amintirea obiectului ritual 
de odinioară. Treptat, ramura de măr înmugurită a fost înlocuită 
de o bâtă simplă. Schimbarea obiectului ritual, a produs şi 
schimbarea funcţională, bâtele din simbol al rodniciei, au ajuns 
obiecte de apărare, iar semnificaţia refrenului „dalbe flori de 
măr” s-a pierdut.  

În paralel cu colindătorii, în unele sate, în Ajun şi în ziua 
de Crăciun, băieţii de 12-14 ani îmbrăcaţi cu stihare luate de la 
biserică „umblau cu steaua”. În Giula obiceiul a fost descris 
încă în anul 1915 de preotul David Voniga. Grupul era format 
din 3 băieţi pentru care preotul cerea aprobare de la poliţie, ca 

                                                
23 Mariana Kahane, 1965, p. 427. 
24 Ion Ghinoiu, 1997, p. 49. 
25 Marin Buga, 1969, p. 31. 
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să poată umbla cu steaua. 
În satele din Bedeu, Pocei din Bihorul unguresc, grupuri 

de câte 6-8 băieţi umblau cu Viflaimul. 
 
Colindatul feciorilor în ceată 
 Al doilea tip de colindat a fost cel al cetei de feciori. 

Conform datinii după începerea postului ei se adunau şi repetau 
colindele seară de seară. 

 La colindat umblau însoţiţi de muzicanţi. Începeau să 
colinde în Ajunul Crăciunului după lăsarea serii. Colindatul 
ţinea până în zori, iar dacă nu terminau mergeau şi în seara de 
Crăciun. În Săcal, înainte de primul război mondial, colindătorii 
mergeau cu o zi înainte la primar sau notar şi cereau aprobare să 
colinde. 

La colindat, tinerii purtau bâte pe care aveau bătute mici 
tăbliţe, de care erau agăţaţi zurgălăi, cu ajutorul cărora îşi 
anunţau sosirea. Gazdele îi aşteptau cu prăjituri şi vin pe masă, 
iar dacă la casă era o fată mare, după ce terminau de colindat, 
feciorii o luau la joc.  

La Chitighaz şi Oltaca-Pustă acest mod de colindat al 
feciorilor avea şi o denumire aparte, „umblatul cu hidede”. În 
aceste sate, cu binecunoscutul colind „O ce veste minunată”, 
colindătorii poposeau de Crăciun pe la toate fetele din sat. 

În satele Apateu, Săcal, Peterd, Jaca, Vecherd din 
Bihorul unguresc feciorii cântau mai ales colinde religioase.Din 
repertoriul acestor sate făceau parte colindele: „La nunta ce s-a-
ntâmplat/ În Cana Galilei”, „Când cina-i sus pe masă/Jidovii 
stau la fereastră” sau „Când cocoşii au cântat/ Iuda sus că s-au 
sculat” dar se cânta şi colinda „Bogatului şi săracului”, 
„Colinda Sf. Ilie” sau colinda de fată „Fata dalbă s-o 
sculatu/Florile-s dalbe.”26 
                                                
26 Elena Csobai, 1990,  I, p. 14-23. 
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Cât priveşte modul de interpretare al colindelor, cu toate 
că se cântau în grup, ele erau cântate pe o voce. 

În satele în care se şi juca la casă, după ce se termina şi 
jocul, se mai cânta o colindă apoi Birăul rostea, fără melodie 
dar ritmat, „mulţămirile” pentru darurile primite. De la o 
localitate la alta se cunosc mai multe variante asemănătoare. 

Cea mai cunoscută începe cu „Hai feciori, feciori!/Bine 
aţi cântat şi aţi corindat/ Da jupânu gazdă bine o stat şi s-o 
gătat.”  

Darurile primite (colac, cârnaţ, băutură) erau adunate de 
o Iapă într-un sac, şi erau consumate la jocul organizat în sat de 
Bobotează, echivalent spargerii cetei, la care participau şi fetele. 

În paralel sau împreună cu colindătorii, în Ajunul 
Crăciunului, prin sate se umbla şi „cu Turca” . 

În localităţile în care colindatul cu Turca se desfăşura 
separat, ceata de turcaşi, formată din 5-6 feciori, care însoţeau 
masca, se comporta la fel ca şi cetele de colindători. Ei aveau 
un conducător numit Birău, un Chişbirău care mergea înainte pe 
la casă să întrebe dacă sunt primiţi şi o Iapă, care aduna 
darurile.  

În faţa casei sau în casă, însoţitorii Turcii colindă, după 
care urmează jocul propriu-zis al măştii animaliere. În 
localitatea Micherechi, Turca juca pe muzică de vioară şi tobă. 
La sfârşit, pentru joc, primea cârnaţi şi colaci. Darurile se 
puneau în botul turcii, care le dădea Iepei, ca să le pună în sac. 

În final, Birăul mulţumea pentru daruri. Textul este 
identic cu cel rostit şi de cetele de colindători. 

În Săcal, alături de turcaşi umblau şi căluşarii, care la 
fiecare casă jucau propriile lor jocuri.27 

Analizate comparativ, între colindatul copiilor şi cel al 
feciorilor, chiar dacă vorbim despre două categorii de urători 
                                                
27 Zoltán Újváry, 1975, p. 18-22. 
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care ambele îndeplinesc catităţile necesare împlinirii urărilor, au 
existat importante diferenţe: 

1. Motivaţia copiilor a fost câştigul primit, pe când la 
feciori colindatul respecta o datină, menită să asigure 
bunăstarea comunităţii, chiar dacă datina cuprindea şi o 
componentă de distracţie, controlată de Birău. 

2. Copiii mergeau în grupe de 2-3 pe când feciorii 
alcătuiau grupuri mari, fiind însoţiţi şi de muzicanţi, de alţi 
tineri, care îi urmau. 

 3. Copiii colindau de regulă de dimineaţa până spre 
înserat, (la Micherechi în dimineaţa de Ajun), pe când feciorii 
umblau de seara până în zorii zilei.  

4. La fel, diferit era şi modul de gestionare al darurilor. 
Feciorii nu adunau individual, în propria traistă plata colindei, ca 
şi copii, ci la un loc, într-un 
sac, iar la sfârşit se 
împărţeau pe ele sau le 
consumau împreună.  

În ciuda acestor 
diferenţe cele două forme de 
colindat-urare (ale copiilor 
şi ale feciorilor) completate 
de urările din final aveau 
acelaşi scop: determinarea 
bogăţiei, fertilităţii şi norocu-
lui, încât membrii comuni-
tăţii, pentru a-şi asigura 
sporul gospodăriei şi sănă-
tatea familiei, primeau 
ambele grupuri. 

 
 

Stelaşi. Giula. 1928    
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 4. Schimbări actuale în vechiul scenariu şi pierderi în 
corpusul de colinde 

Colindatul în România este şi azi un obicei viu, 
performat pe uliţele satului28 dar, în acelaşi timp, colindele au 
intrat şi în repertoriul echipelor folclorice, interesate de 
păstrarea tradiţiilor. Spectacolele de colinde, desfăşurate pe 
scenă, sunt la fel de îndrăgite pentru că creează o atmosferă de 
Crăciun. Pe Internet circulă, de asemenea, numeroase colinde 
tradiţionale în interpretarea copiilor, a corurilor sau a unor 
solişti de muzică populară renumiţi dar şi variante prelucrate 
artistic, încât putem spune că vechile tradiţii renasc într-o haină 
nouă. Odată cu schimbarea şi actualizarea textelor, apar variante 
care au un conţinut mai nou.  

În comunitatea românească din Ungaria, obiceiul 
colindatului a dăinuit în satele româneşti,29 în forma 
colindatului în ceată până prin anii 1950 iar în forma 
colindatului copiilor, până prin anii 1970, ca ulterior să dispară 
de tot în cele mai multe localităţi. Azi românii din Giula nici nu-
şi mai amintesc ca în oraş să fi umblat feciorii cu colinda.  

Cauza dispariţiei ar putea fi aceea, că, în timp ce textul 
                                                
28 România a înscris colindatul ca obicei românesc în patrimoniul UNESCO  
29 Despre obicei vezi: Elena Csobai, Colindatul şi umblatul cu steaua la 
românii din Giula, în: Izvorul Revistă de etnografie şi folclor, Publicaţia 
Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, Red.: Alexandru Hoţopan, 
Giula, 1982, p. 40-47; Elena Csobai, Colindatul la românii din Cenadul 
Unguresc în: Izvorul Revistă de etnografie şi folclor, Publicaţia Uniunii 
Democratice a Românilor din Ungaria, Red.: Alexandru Hoţopan, Giula, 
1983, p. 30-36; Elena Csobai, Colindatul la românii din Otlaca-Pustă în: 
Izvorul Revistă de etnografie şi folclor, Publicaţia Uniunii Democratice a 
Românilor din Ungaria, Red.: Alexandru Hoţopan, Giula, 1986, p. 3-10, Eva 
Cozma, Cîntece şi dansuri populare româneşti din Ungaria, Budapest, 2002; 
Emilia Martin, Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, Gyula, 
2003.) 
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colindelor cântate s-a tot scurtat iar melodia a fost interpretată 
într-un tempo tot mai rapid, colindătorii au început să 
urmărească în primul rând câştigarea unor bănuţi, încât treptat, 
în noaptea de Crăciun, tot mai des uşile au rămas încuiate, la 
venirea lor. 

 

 
Umblatul cu turca.Micherechi.1950 

 
Cât priveşte forma ultimă de colindat în comunităţile 

româneşti din Ungaria, cea a copiilor între 5-10 ani, (cei mai 
mici însoţiţi de părinţi), aceasta nu a mai acoperit tot satul. 
Copii au început să se limiteze la a colinda la vecini şi rude, la 
care interpretau un repertoriu de colinde foarte simple şi hazlii.  

Schimbările produse au transformat treptat vechiul 
obicei, rezultatul fiind dispariţia treptată şi a repertoriului laic 
original.  

Totuşi, însemnatatea datinii colindatului, pentru 
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comunităţile româneşti, a făcut ca, până şi în localităţile, în care 
azi populaţia românească este asimilată, în care nu mai există 
practic nici un obicei şi nici măcar limba maternă nu se mai 
cunoaşte (cum ar fi de exemplu localităţile din Bihorul unguresc) 
memoria colectivă să mai păstreze fragmente din colinde. 

Constatarea procesului de alterare a obiceiului, a 
determinat în ultimii 50 de ani intensificarea activităţii de 
adunare a materialului folcloric legat de colindat şi de arhivare 
a lui la Muzeul Erkel Ferenc din Giula. 

 Până în prezent, au fost înregistrate numeroase interviuri 
şi colinde din Micherechi, sat locuit în totalitate de români, şi din 
Chitighaz, localitate românească care a aparţinut până în 1918 
judeţului Arad. La acestea s-au adăugat culegeri de colinde din 
Aletea, Bătania, Giula şi Otlaca-Pustă, Bedeu, Săcal. Materialul 
folcloric din aceste localităţi este însă unul destul de sărac iar 
multe din colindele înregistrate nu sunt complete. 

 

 
Colindători. Micherechi. 1970 
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În paralel cu dispariţia vechii datini, în ultimii ani asităm 
la apariţia unui fenomen opus, de reînviere a colindatului, atât 
de către biserica ortodoxă, cât şi de confesiunile neoprotestante, 
care au început să acorde obiceiului o importanţă deosebită. De 
pildă, în localitatea Micherechi, în fiecare an, se organizează 
serate de colinde, în cadrul cărora tineretul fiecărei confesiuni 
îşi prezintă colindele, iar grupuri de tineri umblă din casă-n casă 
colindându-i pe localnici. Tinerii cântă însă doar colinde 
religioase, învăţate la biserică, vechiul repertoriu laic rămânând 
în continuare uitat.  

 
Concluzii 
Putem spune în concluzie că la românii din Ungaria, în 

urma pierderii scenariului arhaic al obiceiului, au supravieţuit 
doar colindele cu conţinut religios, care pot să fie cântate în 
afara contextului lor iniţial. Acestea se cântă în zilele noastre, în 
familie şi în biserică, atât în perioada Postului cât şi la Crăciun.  

De asemenea, multe colinde religioase din cele foarte 
cunoscute, au fost incluse şi în repertoriul mai multor coruri ale 
românilor din Ungaria, fiind cântate pe scenă. 

Cât priveşte practicarea actuală a obiceiului, acolo unde 
se încearcă, ea este una artificială, chiar dacă forma şi un 
repertoriu minimal de colinde mai există.  
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Lumea vegetală ca parte a vieţii rituale 
la sârbii mureşeni 

 
Grâul 

 
Javorca Marcov Iorgovan 

 com. Gelu, jud. Timiş 
 
 
 
   The relationship of the Serbs with the world of plants is an 
old one. Along with tree worshiping, a large number of plants, 
positively or negatively valued, are used nowadays as well by the 
Serbian communities in various ritual practices 

A special place in this group of plants is occupied by wheat, 
whose grain has printed on it the image of Jesus. The magical 
valences assigned by the farmers to wheat, make it present all year in 
the Serbian folk calendar. 

We find it ritually consumed in the family, and given by the 
children to their neighbors on Saint Nicholas day. With the Calendar 
of Wheat, at Christmas Day the Serbs could find out how wealthy the 
coming year is due to be. 

For All Souls ‘Day, at the Glory of the House and the Glory 
of the Church, they make offerings of boiled wheat with honey, for 
the ancestors. For a good crop of wheat, people make various rites 
when sowing, other rites are performed during plant growth as well as 
during harvesting. Symbol of fertility, wheat is thrown at the couple's 
wedding to have many children, and after removing the dead from the 
house wheat is thrown for that life does not go out along with it. 
 

Pentru om, lumea vegetală constituie mediul de 
existenţă, de dăruire necondiţionată şi de o reciprocă 
binecuvântare. 
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  Astfel, e de-nţeles că anumite specii de copaci şi plante 
în totalitate sau parţial (rădăcina, tulpina, ramura, coaja 
copacului, frunza, florile, rodul, dar şi umbra pe care o face 
copacul, pământul de sub acesta) solicită şi angajează toate 
simţurile omului pentru o comuniune, o trăire împreună. 
  În trecut multe popoare au dezvoltat un cult pentru 
anumite specii din lumea vegetală. 
  De pildă, la popoarele slave (mă voi referi mai mult la 
sârbi) exista un cult al arborilor: stejarul, arţarul, teiul şi salcia 
plângătoare, mărul, cornul, alunul, vişinul. Un cult există la 
sârbi şi pentru anumite plante care sunt culese, invocate şi 
păstrate în casă precum stânjenelul (iris) = перунуика, lavanda 
sălbatică (lavandula angustifolia), care popular poartă 
denumirea de sufleţelul măicuţei (мајкина душица), busuiocul 
(ocinuum basilicum), urzica (lamium album), florile de 
Sânziene (galium verum), florile de Sânpetru (achillea 
milleofolium), bujorul (paeonia peregrina)1. 
  Dacă o parte a lumii vegetale (stejarul, grâul, lavanda, 
bujorul, cornul, stânjenelul etc.) prezintă valenţe pozitive, 
benefice, există şi o alta parte a lumii vegetale, malefică (socul, 
vişinul, urzica, cânepa, lemnul câinesc, salcia, mătura,2 
mesteacănul, seminţele de măr sau boabele de fasole) pe care 
sârbii o foloseau la unele practici magice. În sfârşit, o a treia 
parte a lumii vegetale era ambivalentă, pozitivă şi negativă. 
  Odinioară, toate comunităţile sârbe îşi alegeau un copac 
sacru, sfinţit, zapis (un stejar, tei sau arţar), a cărui scoarţă era 
marcată cu o cruce, elementul creştin adăugându-se astfel celui 
păgân. Aici se judeca, se binecuvânta, se mergea în procesiune 

                                                
1 Denumirea în limba sarba vine de la cuvântul Бог, căruia i s-a adăugat 
epitetul însângerat (крвави цвет) explicaţia populară fiind că bujorului săl-
batic creşte pe Câmpia Mierlei (Kosovo), care a fost însângerată în 1389 . 
2 kochia scoparia 
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când era slava satului (zavetina)3 şi crucea fixată pe el era 
înnoită. Acolo nu se aruncau vorbe grele, injurii, nu se 
murdărea, era loc curat şi sfânt. Omul se spovedea copacului, 
îşi căuta perechea, îşi boteza copiii cu numele copacului4. 

Revenind însă la tema propusă, adică grâul în tradiţia 
sârbă, mă voi referi în continuare la o serie de practici rituale 
legate de acesta. Plantă benefică, cu valenţe magice, grâul are 
pe bob pecetea chipului lui Isus. Micuţul bob mirific divinizat, 
respectat şi ferit de sârbi este folosit de aceştia în diferite 
practici rituale. 

 Astfel în 17 decembrie, de Sf.Varvara (după calendarul 
gregorian) boabele de grâu sunt alese după care, o parte se fierb, 
iar o altă parte se seamănă într-un vas rotund, astfel încât pe 7 
ianuarie (de Crăciun) să fie grâul înverzit (calendarul de grâu). 
  Boabele fierte se lasă o noapte în casă, ca „să rămână 
aburii în casă” pentru morţii care au locuit aici. În seara de 18 
dec. sau în dimineaţa de 19 dec., de Sf.Nicolae, acest grâu fiert 
se îndulceşte cu miere, se tămâiază, apoi câteva căniţe se duc de 
sufletul morţilor la casele vecinilor, iar restul se consumă de 
familie. 
  Copiii care duceau grâul fiert la vecini, cântau în trecut 
un cântecel: Варварица вари, Свети Сава лади, а Никола 
куси (Varvariţa fierbe, Sava răcoreşte, iar Nicolae gustă). 
  (De Sf.Nicolae, copiii sârbilor nu primeau şi nu primesc 

                                                
3 Paul H.Stahl, Triburi şi sate din sud-estul Europei, Paideia, 2000, p.168-
169 
4Ex.stejar = храст (hrast) şi de aici numele Rastko (însuşi Sfântul Sava, ilu-
minatorul sârbilor, sărbatorit la 27 ian. purta ca mirean acest nume). 
De la pin = бор (bor) au derivat numele: Borko şi Borka, de la arţar = јавор 
(iavor): Iavor şi Iavorca, de la corn = дрен (dren): Drena şi Drenca – doar 
feminine.Chiar şi zeul suprem al slavilor purta un nume de plantă – Perun 
(iris, stânjenel) = перуника. 
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nici astăzi cadouri, ei duc grâul fiert de sufletul Sfântului). 
Obiceiul se practică şi acum. 
  Grâul semănat în vasul rotund, se ţine în camera de 
locuit, pe masă sau pe pervazul ferestrei. Acest „calendar de 
grâu” sau „calendar de bucate” a avut în trecut un rol de 
cunoaştere a recoltelor viitoare.  

În 2012 vasul cu grâu mai putea fi văzut la Sânpetru-
Mare, Variaş şi Cenad. Explicaţiile sârbilor sunt diferite:  

- Verdele grâului, care simbolizează viaţa, are puterea de 
a trezi natura adormită  

- Grâul prin valoarea lui apotropaică alungă demonii din 
casă 

- Cu calendarul de grâu se poate cunoaşte viitoarea 
recoltă (După numărul boabelor încolţite se afla cum 
urma să fie recolta în anul viitor )5 
Totuşi în multe comunităţi vechile rosturi nu se mai 

cunosc. La întrebarea – De ce se ţine această farfurioară cu 
grâu însămânţat în casă? Răspunsul a fost: – Aşa au făcut şi 
bătrânii. 

  Semănatul grâului era odinioară şi el încărcat de o 
anumită ritualitate. Când se punea grâul în saci pentru semănat, 
acesta se stropea cu apă sfinţită de la praznicul casei6, anume 
păstrată. 
  Când grâul semănat devine holdă (lan) verde, iar spicul 
se întrezăreşte în vârful paiului, adică de Sf.Gheorghe (6 mai), 
de Ispas (Înălţarea Domnului) şi de Rusalii, obştea satului 
adunată în biserică iese cu preoţii la sfinţirea lanurilor, unde se 
roagă pentru rod bogat, pentru ploaie (dacă e secetă), pentru 
ocrotire de intemperii. 

                                                
5 Calendarul de bucate 
6 La sârbi, casele au un sfânt care era prăznuit (praznicul casei). Între sfinţii 
aleşi primează Sf.Gheorghe urmat de Sf.Nicolae, Sf.Ioan şi Sf.Parascheva  
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  Credincioşii, care merg în urma prapurilor 
îngenunchează şi smulg fire de grâu verde împletind cununiţe, 
pe care, aducându-le acasă, le pun la oglindă sau icoane, în 
credinţa că acestea, având valenţe apotropaice, le vor feri casa 
de trăsnete. 
  Unii împletesc câteva coroniţe, pe care le dau păsărilor 
(animalelor), ca acestea să fie sănătoase şi să se înmulţească cu 
spor. Obiceiul se practică şi acum în satele sârbeşti. 
  După ce grâul s-a copt începe cositul. Ultimul mănunchi de 
spice, tăiat la finalul secerişului, cu ultima tăietură de coasă, 
avea de asemenea o funcţie magico-rituală. Din aceast ultim 
mănunchi de spice fetele alegeau firele cele mai frumoase şi 
mai lungi şi împleteau o cunună.   

Dacă femeile erau măritate, acestea făceau un buchet 
bogat de spice, care se lega pe toată lungimea tulpinii cu lâniţă 
roşie.  
  Aceste cununi sau buchete de spice erau duse la casa 
gospodarului, care le punea la loc vizibil şi le păstra până la 
noul semănat. Abia atunci se desfăcea buchetul (mănunchiul) 
sau cununa şi cel mai vârstnic bărbat din casă strivea în palmă 
spicele. Boabele scuturate se amestecau cu sămânţa aleasă 
pentru semănat, ca grâul să rodească bine. Obiceiul este 
practicat la Gelu, Turnu, Arad-Gai, Satchinez, Pecica, Satu-
Mare, Cenad, Variaş. 
  Dacă rămâneau tulpini necosite, acestea erau menite 
păsărilor cerului sau celor care conduc norii grei (они што 
воду облаке), ca ofrandă, ca păsările sau furtuna să fie 
îngăduitoare cu holda lor. 
  La Cenad şi Saravale, dar şi la Gelu şi Sânpetru Mare e 
păstrată încă în amintirea colectivităţii o altă formă de ofrandă 
dată naturii, dar nesmulsă, necosită. 
  Se lăsa o anume suprafaţă (aproximativ 0,5 m pătrat) de 
grâu necosit, care netăiat şi nesmuls se împletea şi se lega cu 



 
 
238 

lâniţă roşie. Aceste spice împletite se numeau barba lui D-zeu 
sau barba popii (Божја брада; попина брада). 
  În Ajunul Crăciunului, paiele din stag (şiră) se aduc în 
casă de bărbatul cel mai vârstnic şi de un copil din familie 
(băiat – preluarea iniţierii).Ele se pun sub masă, dar şi sub 
măsai, unde rămân neadunate şi nemăturate până a treia zi, când 
sunt duse în ieslea animalelor. Obiceiul se practică şi acum în 
toată zona. 
  În oraşe, unde se încearcă o reintroducere a tradiţiei, se 
cumpără mici şumuioage de paie din piaţă. 
  Boabe de grâu aruncă naşul (nu naşa) deasupra mirilor, 
când ies de la cununie ca să fie înstăriţi şi cu urmaşi mulţi.(Se 
practică şi acum). 
  Tot boabe de grâu se aruncă şi după sicriul cu mortul, 
când îl scot din casă (Cenad) – ca viaţa să nu se stingă din casă, 
ci să încolţească precum grâul. 
   Trei boabe de grâu se leagă în cămăşuţa copilului mic 
ca să nu se sperie noaptea. 
  Grâul fiert este folosit ca ofrandă strămoşilor, fie că se 
duce la mormânt (sâmbăta morţilor), fie că stă lângă colac la 
parastase, dar şi la praznicul casei sau al bisericii. 
  Grâul ne hrăneşte fizic şi spiritual, grâul este hrană, este 
magie, este ofrandă. 
  Aş încheia în slava lumii vegetale care ne primeşte în 
sânul ei, ne ocroteşte, ne bucură şi ne inspiră printr-o poezie 
Rugăciune a scriitorului sârb Mika Antici (din Mokrin – 5 km 
de la graniţa noastră), care s-a petrecut dintre noi, dar care se 
ruga astfel: 
 
Ascultă-mă, Doamne      Послушај ме, Боже,  
Marele Domn,       велики Господине, 
Dacă mă vei crea încă o dată    Ако ме још некад поново будеш правио, 
Te-aş ruga         Молим ти се,  
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Fă în aşa fel încât să nu fiu    удеси ми да не будем 
Nici miliţian         Ни милицајац, 
Nici împărat         Ни цар 
Nici rrom!         Ни Ром! 
Mă transformă într-un copac mare  Претвори ме у једно велико дрво 
100 de ani să cresc       100 година да растем 
Şi apoi să mă taie       И да ме онда посеку 
Copaie din mine să facă      Наћве од мене да направе 
100 de ani în mine pâine să  Сто година у мени тесто да месе, 
frământe  
De pâine să mă descompun!  Од хлеба сав да се распаднем! 
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Cultul focului şi al apei în practica rituală 
contemporană la sârbii din Banatul de Nord 

 
 

Dušan Deanac, 
Kikinda (Republica Serbia) 

 
 
 

Starting from old beliefs and habits of worship of fire and 
water, long practiced by the Serbs, the author records today two 
trends for the Serbs in northern Banat: first, the disappearance of rit-
ual practices that have lost their meaning and motivation or of the 
performance (Princesses, Lăzăriţele, Revena etc..) and the second, 
keeping alive, even in changed forms, adapted and modernized sym-
bolic customs of the Serbian traditional culture (Christmas log burn-
ing ritual, the Jordan, the fires of Saint Lazar) as well as those who 
have always had some spectacular nature and collective participation. 

   În trecut, omul a convieţuit mai mult în natură şi cu 
natura. Şi de aici multitudinea de obiceiuri şi credinţe legate de 
această convieţuire, respectiv credinţe referitoare la viaţa 
plantelor, la apă şi foc. 
  Cultul focului şi al apei este legat de multe obiceiuri 
sârbeşti, pe care le putem urmări în decursul anului 
calendaristic. 
  Viaţa contemporană, de la apariţia revoluţiei industriale 
şi în mod deosebit în prezent, în epoca electronicii, l-a închis pe 
om în hale, în apartamente din zgârie-nori. 
   În timpul de care vorbim au dispărut multe obiceiuri 
tradiţionale şi credinţe sau au îmbrăcat o altă formă, festivistă, 
de exemplu. La sfârşitul secolului al XIX-lea din practica 
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rituală au dispărut краљица (crăiesele) şi коледари (coledarii); 
între cele două războaie лазарице (lăzăriţele), iar la sfârşitul 
anilor 60 ai secolului al XX-lea au dispărut din practică 
детињци, материце и оци (copiii, măicuţele şi moşii), ревена 
(revena), доронга ( datul ritual cu scrânciobul), додоле 
(paparudele), udatul fetelor de Paşte şi Sângeorge, serenadele.  
  În decursul secolelor XIX şi XX, biserica şi statul au 
interzis practicarea unora din aceste obiceiuri, totuşi multe s-au 
păstrat într-o formă oarecum schimbată. 
  În prezent, în Voivodina, precum şi în întreaga Serbie, se 
întâmplă un proces de „retradiţionalizare”. În viaţa publică se 
întoarce timid o practică, care a dispărut aproape total în urmă 
cu un secol, mai bine zis apare într-o formă nouă. 
  Astfel, în câteva aşezări din nordul Banatului, în anii 90 
ai secolului trecut, biserica ortodoxă sârbă a reintrodus practica 
ieşirii cu prapurii în sat, cu prilejul Sâmbetei lui Lazăr (Mokrin, 
Novo Miloşevo), ieşirea la grâu (Sanad), sfinţirea apei (Sanad , 
Obilicevo). 
  Pe de altă parte, ansamblurile cultural – artistice şi 
asociaţiile de femei organizează udatul fetelor de Sf. Gheorghe 
(Sanad), umblatul copiilor cu colinda (Banatsko Arangelovo, 
Nakovo), бубалице, (bubaliţe) la Igioş, înotatul de Bobotează 
pentru salvarea sfintei cruci (Sanad). 
  Tendinţa aceasta de refacere a vechilor practici rituale a 
dovedit, încă odată, că obiceiul şi credinţa sunt mai puternice 
decât interdicţia şi că întreruperea tradiţiei nu înseamnă şi 
stingerea totală a acesteia.  
  În paralel însă apare şi un alt fenomen, determinat de 
televiziune. Viaţa în actualitate este azi una ecranizată. Cele mai 
multe informaţii omul le obţine prin ecranul Tv şi internet, 
adică prin căile de socializare. Prin aceste căi, oamenii fac 
cunoştinţă cu multe obiceiuri din cele mai îndepărtate colţuri ale 
ţării iar unii doresc să organizeze ceva similar şi în localităţile, 



 
 
242 

în care trăiesc ei. Astfel au fost preluate şi susţinute obiceiuri 
precum задушноце (sâmbăta morţilor) sau бадњак (aprinderea 
stejarului în piaţa oraşului), şi în localităţi în care acestea nu s-au 
practicat niciodată sau s-au pierdut foarte de mult. 
  În acest fel asistăm la un proces de unificare, adică 
întinderea, globalizarea unei practici rituale pe întinsul ţării, iar 
sintagma „Câte bordeie, atâta obiceie” dispare. 
 Revenind însă la societăţile tradiţionale sârbe şi la relaţiile 
lor cu apa şi focul, aceste stihii ale naturii au influenţat credinţa, care 
s-a menţinut până astăzi, că „apa şi focul sunt domnitorii lumii”. 
  Aprinderea focului, dansul în jurul focului, săriturile 
peste foc, cunoscute în Europa din antichitate, urmăreau 
grăbirea şi înmulţirea recoltelor. 
  La sârbi, iarna focurile se aprindeau, ca să ajute forţa 
soarelui dar şi ca să anunţe noul ciclu agrar. În Voivodina se 
aprindeau focuri pe străzi, la răscruci, în seara de Ajun, de Anul 
Nou, în timpul Postului mare, înainte de Florii. 
  Cultul focului şi aprinderea lui rituală s-a menţinut până 
astăzi în localităţile Banatului de Nord. 
  La fel, credinţa că apa are o putere magică şi 
vindecătoare îşi are originea încă din perioada păgână. Pe lângă 
lumea plantelor, şi pietrele şi apa a fost în culturile arhaice 
idolatrizate. 
  Popoarele precreştine credeau că fiinţele supranaturale, 
duhurile şi demonii se adună lângă izvoare. Or dacă acestea 
erau sufletele strămoşilor atunci se considera că ele pot ajuta ca 
holdele să rodească cu spor, să se înmulţească vitele, să fie 
sănătoasă familia. 
  Şi-n zilele noastre omul de rând, credincioşii cred în 
puterea miraculoasă a apei care poate vindeca. 
 Pornind de la aceste premise, în continuare voi prezenta 
obiceiurile vii din zona Kikindei, aşa cum sunt ele gestionate 
azi de comunităţile locale. 
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1. Aprinderea badniacului în piaţa din Kikinda  
  Anul nou la vechii slavi începea la 27 martie. Părăsind 
calendarul vechi – ritualuirle de An Nou s-au mutat la Crăciun. În 
felul acesta Crăciunul a devenit cea mai importantă sărbătoare a 
iernii. 
  Ajunul Crăciunului se sărbătoreşte pe 6 ianuarie. Sensul 
cuvântului Ajun în limba sârbă derivă din verbul bdeti, 
însemnând a fi treaz, a nu dormi, a observa totul. 

Principalele practici rituale performate de sâbi în Ajun 
sunt: înlăturarea anumitor obiecte din casă, restituirea lucrurilor 
împrumutate, interdicţia scoaterii din casă a anumitor obiecte, 
frământatul aluaturilor rituale, primirea primului oaspete 
(полженик), sacrificarea animalului pentru friptură, aducerea în 
casă a paielor şi a badniacului, cina specifică Ajunului, 
umblatul cu koleda, colindatul şi umblatul cu Vertepul (irozii). 
   Badniac este trunchiul de copac, care se aprindea pe 
vatră seara şi ardea noaptea întreagă. 
  Cum vechea vatra din casele sârbilor bănăţeni de mult a 
fost înlocuită cu plite, cuptoare moderne, arderea rituală a 
badniacul nu s-a mai putut face şi obiceiul a început să dispară.  
  Ca să se păstreze tradiţia, amintind rolul de altădată al 
badniacului, biserica ortodoxă din Kikinda organizează 
aprinderea festivă a badniacului în curtea bisericii, care se află în 
centrul pieţii orăşeneşti. Acest obicei dăinuie în Kikinda de peste 
un veac. 

Tot biserica este cea care organizează tăierea rituală a 
badniacului. În zori, un grup de bărbaţi se duce în păduricea 
apropiată, unde, în locul copacului de demult taie crengi mari 
de stejar.1 
                                                
1 În mitologia sârbă, stejarul este copacul zeului Perun. 
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Arsul "Badniacului" în piaţa din Kikinda 

 
  Badniacul tăiat se încarcă în căruţe trase de cai şi se 
aduce în faţa bisericii ortodoxe. În după amiaza zilei de Ajun, 
badniacul se aduce în curtea bisericii, unde, în prezenţa 
preotului paroh şi a enoriaşior, este aprins în faţa uşii din partea 
estică. 
  După ce crengile stejarului au ars, enoriaşii rup crenguţe 
de pe crengile mari, care au rămas pe alte căruţe în faţa 
bisericii. Aceste crenguţe de stejar numite badniac se aduc casă. 
  Sunt unii însă, care cumpără din piaţă badniacuri mici, 
constând dintr-un bucheţel de crenguţe de stejar înfăşurate în 
fire de paie. Acestea se pun pe masa de Ajun sau pe o comodă. 
Alături de badniac pe masă se aşează cina rituală de Ajun. 
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  2. Iordanul în ziua Crucii (17 ian.)  
Ziua Crucii şi Boboteaza (18 ian.) sunt alte două 

sărbători mari ale iernii. În nordul Banatului, Ziua Crucii este 
cunoscută prin Iordan, adică prin sfinţirea apei. În Obilicevo, 
Novi Knejevaţ şi Sanad această sărbatoare tradiţională se 
practică din totdeauna. 

Voiordanie, voiordanie! 
  Cântecul, care răsună din pieptul tinerilor, se aude 
întreaga zi în sutele de case ale gospodarilor ortodocşi din 
comuna Obilicevo. La orele dimineţii, preotul paroh pregăteşte 
grupul de tineri dându-le stihare, icoană, clopoţelul, busuiocul, 
căldăruşa. La acestea se adaugă cotăriţele cu care băieţii vin de 
acasă. Cloptele bisericii anunţă plecarea cu Iordanul a grupului. 
 

 
Boboteaza în Novi Knejevat 
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Intrarea în curţile gospodarilor este anunţată prin 
clinchetul clopoţelului. Gazda casei este întrebată:  

- Primiţi Iordanu ?  
La răspunsul afirmativ al acesteia, grupul intră în casă 
cântând. 

  Băiatul care duce crucea şi busuiocul sfinţeşte camera şi 
spune Doamne ocroteşte această casă, apoi cei prezenţi sărută 
crucea. 
  În ziua Crucii în Obilicevo, Novi Knejevaţ şi Sanad se 
posteşte. Sunt şi oameni mai în vârstă din Sanad, care, 
respectând obiceiul străvechi nu mănâncă nimic până seara. 
 

3. Înotul pentru Sfânta Cruce în Sanad  
De veacuri, la sârbi se păstrează tradiţia ca de Botezul 

Domnului să se înoate pentru scoaterea crucii din apă. Deşi este 
iarnă şi adeseori zăpada, tinerii se întrec în această vitejească 
încercare în râuri cum ar fi: Dunărea, Sava, Tisa, Nera, Morava. 
  Înaintea celui de-al doilea război mondial această 
tradiţie a existat şi în Novi Knejevaţ pe Tisa, în locul unde acum 
se află podul, însă ulterior obiceiul a dispărut. De ceva timp însă 
tradiţia a fost preluată de localitatea vecină, Sanad. 
  Aici, la propunerea câtorva tineri, comitetul bisericesc 
împreună cu preotul paroh a început să organizeze această 
manifestare. 
   De Bobotează în biserica din localitate se săvârşeşte 
liturghia, apoi în faţa bisericii se sfinţeşte apa, după care 
enoriaşii iau apa din butoaiele mari turnând-o în mici recipiente, 
pe care le duc acasă. 

După aceea, toţi enoriaşii coboară în procesiune la râu, 
unde tinerii au amenajat în prealabil un port sătesc ( au coborât 
în apă bărci şi le-au fixat, cu scânduri, de mal). 
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Înotul pentru scos din apă Sfânta Cruce în Sanad 

 
Pe mal, preotul binecuvântează toţi concurenţii.Ca aceştia 

să nu calce desculţi pe zăpadă este făcută o cărare, acoperită cu 
paie. 
  Când preotul aruncă crucea în apă începe concursul. Cel 
care recuperează crucea de lemn este premiat. 
  Această manifestaţie este una tot mai populară: participă 
tot mai mulţi concurenţi iar jumătate de sat devine spectator. 
 
  4. Focurile Lazariţelor la Kikinda  

Sâmbăta lui Lazăr este sărbătoarea de primăvară cu 
adânci rădăcini în timpurile precreştine, după cum mărturisesc 
şi multe elemente legate de această zi: aprinderea focurilor, 
scoaterea şerpilor, rolul apei şi al plantelor. 
   În satele din jurul Kikindei înaintea acestei zile, pe uliţe 
se fac focuri numite Lazariţe. Se fac focuri şi în oraş, dar la 
periferii. 
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Lazariţe în Kikinda 

 
La sate, în faţa caselor se aşează spre seară stoguri 

întregi de tulei şi resturi vegetale şi se fac focuri mari, în 
credinţa că acestea au valenţe apotropaice şi de purificare. Prin 
urmare, copiii sar peste aceste focuri ca să se cureţe de duhurile 
rele, de deochi şi boli. În timp ce copiii sar peste jar şi foc, 
adulţii joacă în horă, parte dintre femei coc floricele de porumb 
spunând formule numai de ele ştiute. 
  Aceste focurile dinaintea Sâmbetei lui Lazăr au devenit 
adevărate petreceri populare, unde se adună oameni şi copii din 
mai multe străzi. În fiecare stradă pot fi aprinse mai multe 
focuri. 
 

5. Stropitul fetelor în Sanad  
În satele Banatului de Nord s-a păstrat până în zilele 

noastre obiceiul stropitului fetelor cu apă a doua zi de Paşte şi 
de Sf. Gheorghe. Pentru a le stropii feciorii mergeau la fete 
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acasă însă cei din Mokrin le stropeau a doua zi de Paşte chiar şi 
pe stradă. Cu timpul acest obicei a început să fie uitat. 
  În urmă cu zece ani însă, Ansamblul cultural – artistic 
Vuk Karagici din Sanad a propus ca membrii săi să organizeze 
stropitul fetelor de Sângeorge. De atunci obiceiul a fost 
reintrodus într-o formă uşor schimbată 
  Îmbrăcaţi sărbătoreşte, în port popular bănăţean, fete şi 
băieţi în trăsuri trase de cai trec prin sat. Caii şi căruţele sunt 
împodobite cu ştergare lungi. Coloana întreagă de căruţe intră 
în curtea fetei care va fi stropită. Intrând în curte, unul dintre 
băieţi îi întreabă pe gazde:  

- Se află aici fete pentru stropit ?  
 

 
Udatul fetelor în Sanad 

 
  Dacă li se răspunde afirmativ, fetele şi femeile din acea 
casă sunt udate pe cap cu apă din ulcior. Dacă vreo femeie 
protestează, băieţii îi aruncă un ulcior plin cu apă rece, în sân. 
Iată, cât de războinici sunt băieţii din Sanad, după cum spune 
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cântecul.  
Gazdele îi cinstesc pe toţi cu băuturi şi prăjituri. 

  Ca să fie veselie adevărată, cu ei vin şi căte doi 
acordeonişti. 

După ce s-a terminat ritualul stropitului, coloana se 
îndreaptă spre curtea şcolii, unde petrecerea se continuă cu un 
program cultural. 
 
  6. Paparudele din Mokrin  

Paparuda (dodoloaia) e un ritual păgân de aducere a 
ploii. 
  Cu toate că preoţii au interzis această practică, în zona 
Kikindei obiceiul s-a păstrat până în anii 60 ai sec. XX. 

Paparudele erau grupuri formate din până la 10 fetiţe de 
7 – 10 ani, care colindau prin sat jucând şi cântând un cântec de 
aducere a ploii. Ele aveau o conducătoare. 

Paparudele din Mokrin 
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 Dodola e o fetiţă îmbrăcată în frunze şi crenguţe, care 
joacă în horă, iar celelalte formează cercul, hora, cântă şi joacă. 
Ierburile cu care era îmbrăcată aveau puteri magice, la fel şi 
picioarele ei goale care permiteau contactul dodolei cu apa.  
  În Mokrin,odinioară, fiecare stradă avea câte o dodolă. 

Ele cereau gospodarului să le primească în curte, unde 
jucau şi cântau. În Mokrin cântecul era următorul :  

Doamne dă-ne ploaie  
   oi dodo, dodole  
   Să-i ude pe toţi plugarii 
   Toţi plugarii şi prăşitorii 
   oi dodo, oi dodole. 
 

 
Dansul paparudelor 

 
După terminarea cântecului, gazda aruncă apă cu găleata 

peste paparude. 
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Apoi, gazda le cinsteşte cu: pâine, ouă, slănină, bucate 
adunate în traistă de cel care o poartă. 

După spusele bătrânelor, care în copilărie au fost 
dodole(paparude), se mergea prin sat în mai şi iunie, pe cădură 
mare. 
 
  7. Ogniena Maria (de foc) la Vodiţe  

La sfârşit de iulie în Serbia se sărbătoreşte din vremuri 
păgâne (slavii aveau un cult al focului) Maria de foc. Este o 
mare sărbătoare a femeilor, ţinută de sârboaicele. 

Creştinismul nu a putut suprima acest praznic al focului, 
astfel încât biserica a cautat şi i-a dă o altă conotaţie. 
  Azi se sărbătoreşte în amintirea muceniţei Marina, fiica 
unui preot păgân din Antiochia care s-a creştinat în timpul 
împăratului Diocleţian, care o ucide pentru credinţa sa prin 
ardere. Poporul o numeşte Maria de foc. 
  Femeile nu lucrează în această zi. 
  După tradiţie, în Kikinda, Maria de foc se sărbătoreşte la 
Vodiţa (izvor sfânt) din mijlocul secolului XIX., când s-a 
construit şi o bisericuţă lângă acest izvor de apă limpede. 
  În această zi oamenii vin pentru întreaga zi la fântâna de 
lângă izvor,care se află la 5 km de oraş. Înainte de masă, în 
biserică se ţine slujba de liturghie. 

Oamenii cred şi acum că apa din acest izvor este 
vindecătoare, miraculoasă. În timpul liturghiei apa (în vase 
mari) se ţine în jurul crucii de piatră, apoi enoriaşii o împart şi o 
duc acasă împreună cu o crenguţă.  
 Din cele prezentate putem să spunem că voinţa unor 
comunităţi de a-şi păstra o parte din vechile tradiţii le menţin şi 
azi vii chiar în fome parţial schimbate. Singurul dispărut este 
ritualul aducerii ploii, care în perioada comunistă s-a 
desemantizat şi care n-a mai putut să fie reînviat, pentru că şi-a 
pierdut motivaţia. 
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Maria de foc (Foca) la Apele sfinte 

 
Traducere din limba sârbă Iavorca Iorgovan. 
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Pregătiri şi masa de Pesach într-o familie religioasă 
 
 

Madlena Bulboacă,  
Liceul Pedagogic „D. Ţichindeal”, Arad 

 
 
 

Preparations for Pesach (Passover) in Hebrew religious 
families in Romania begin with a general cleaning around the house 
along with the complete change of the everyday dishes with clean 
ones, kept in the closet specially for this occasion. Pots were also 
scalded in order to be kosher. People are preparing themselves. They 
buy new clothes, men cut their hair, women hairdress. For the first 
two nights special food and symbolic cakes are prepared, which all 
have to be kosher and are placed in a certain way on a plateau called 
kera. Glasses of wine which are consumed on this occasion each has 
ritual symbolic significance, known throughout the community. 
Along with the description of these preparations, are presented some 
recipes of Hebrew dishes. 
 

Pesah sau Pesach (Paştele evreiesc) este, în religia 
iudaică, sărbătoarea care simbolizează eliberarea din robia 
egipteană prin ieşirea din Egipt a evreilor conduşi de Moise şi 
cei 40 de ani de peregrinare prin deşert. 1  

Am început cu o definire cât de cât exactă a cuvântului 
Pesah, pentru a familiariza cititorul cu semnificaţia acestui 
cuvânt şi pentru a-mi verifica exactitatea cu care am reţinut 
informaţiile primite, de-a lungul vieţii de la bunici, părinţi şi din 
alte surse. 

                                                
1definiţia din Wikipedia,  
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Despre Pesah, găsim multe informaţii pe internet, pe 
diverse site-uri, dar despre pregătirile care se făceau pentru 
această sărbătoare acum 50 – 100 de ani, în comunităţile 
evreieşti din România, sunt mult mai puţine referinţe.2  

Acesta este motivul pentru care voi încerca să scriu în 
cele ce urmează despre pregătirile de Pesah făcute de bunica 
mea şi despre masa rituală din această zi.  

Bunicii mei, erau religioşi şi iubeau Pesahul, îl aşteptau 
cu nerăbdare şi se pregăteau intens pentru acest eveniment, aşa 
cum au văzut la părinţii şi bunicii lor şi la toţi ceilalţi membrii 
al comunităţii din care făceau parte. 

Se făcea curat în toată casa, se schimbau vasele utilizate 
la gătit (cele din porţelan sau ceramică) cu altele, care erau 
folosite numai cu această ocazie şi care, la noi erau foarte 
frumoase. 

Vasele din alamă şi cele metalice emailate, mai ales cele 
mari erau opărite (cu ajutorul unei pietre încălzite) pentru a fi 
kosher (cuşer)3 . 

La evreii religioşi, vasele, în care se fierbe laptele sau se 
prepară şi consumă lactate, diferă de cele utilizate pentru carne. 
De asemenea este interzis a se mânca lapte după carne. 

Toată lumea se aranja la frizer sau coafor şi se cumpărau 
haine şi pantofi noi pentru toată familia. 

Cei care aveau posibilitatea, îşi ajutau rudele sau 
prietenii care o duceau mai greu, cu ce le era urgent. 

Acasă la bunici, se respecta această tradiţie.Când bunicii 
erau la noi – în oraşul nostru nu mai aveam rude4 – în limita 
                                                
2 Informaţiile din acest articol, sunt preluate de la membrii religioşi ai 
familiei mele şi ai comunităţilor evreieşti din Cluj-Napoca, Arad şi Alba-
Iulia 
3 Kosher (cuşer) – curate, care respectă prescripţiile religioase 
4 Surorile mamei erau în Bucureşti şi Constanţa, restul rudelor erau plecate 
din ţară 
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posibilităţilor, încercam să respectăm tradiţia. Se invitau 
musafiri, din oraş sau din alte zone. Cu timpul, lumea a începu 
să se modernizeze… 

Una din prietenele mamei mele, ne-a vizitat, în ajun de 
Pesah, împreună cu soţul şi cei doi copii. 

Prietena mamei a fost prima care şi-a vopsit părul. Când 
s-a întors, soţul ei (care era plin de umor) a spus cu o voce 
plângăreaţă  copii, eu o vreau pe mămica voastră înapoi… 

De ce a avut curaj tanti Nuţa să-şi vopsească părul, în 
ajun de Pesah Poate, pentru că de Pesah se sărbătoreşte 
eliberarea din robie… atunci eliberarea de sub egipteni, acum 
de prejudecăţi şi poate, pe viitor, eliberarea de orice fel de 
persecuţii. 

Pentru primele două seri, numite Seder 5 se pregătesc 
alimente şi prăjituri speciale. Pe o farfurie numită keara 6, se 
pregăteşte un platou de Pesah care conţine 

 

 
                                                
5 Ordine sau izbăvire (în traducere) 
6 Descrierea platoului de Pesah este preluată din Hagada de Pesah  tipărită 
cu ocazia Bereşit 7, Cluj-Napoca , 28.02 - 03.03 2013.  
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ZEROA Os prăjit la foc  este simbolul pentru 
sacrificarea mielului în 
Templu 

BEIŢA Ou răscopt  este simbolul jertfei speciale 
de Pesah (ritual păgân din 
epoca Templului) 

MAROR 
(MOROK) 

Ierburi amare (rădăcini 
amare)  

evocă suferinţele îndurate de 
poporul evreu 

HAROŞET Amestec de vin, măr, 
nuci şi miere  

creat în amintirea mortarului 
folosit de sclavii evrei la 
construirea caselor şi palatelor 
faraonilor egipteni (Ramses, 
Pitom) 

KARPAŞ  Pătrunjel, salată şi 
cartofi sau legume verzi 
. 

pentru a stârni curiozitatea 
copiilor să pună întrebări 
legate de ieşirea din Egipt 

MAIM - 
MLUHIM 

Apă sărată simbolizează lacrimile 
evreilor care au suferit în 
Egipt 

 Un şerveţel cu trei 
buzunare, cu trei foi de 
azimă (pască) 76 

Reprezintă cele trei pături 
sociale  
- kohanimi - preoţii din templu 
- leviţii – care slujeau poporul 
- restul poporului 

 
În timpul mesei, fiecare evreu, participant la ceremonie, 

consumă patru pahare de vin,8 care simbolizează    
  

1 Am să vă scot din robie (VEHOŢETI) 
2 Am să vă izbăvesc de munca grea (VEHIŢALTI) 
3 Am să vă mărturisesc (VEGAALTI) 
4 Am să vă primesc pe toţi să-mi fiţi popor 

(VELACAHTI) 
                                                
7 Azima sau maţot (pască, pâine nedospită) 
8 Calendar religios (Luah), anii 5770, 5771, 5772 
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Al cincilea pahar, cel în plus, este în cinstea profetului 
Eliahu, care anunţă venirea lui Mesia. 

Bucuria sărbătorii de Pesah se reflectă prin bogăția 
mesei şi mulţimea de invitaţi.   

După cină, se deschide uşa, pentru ca profetul Eliahu să 
poată intra şi se închină rugăciuni pentru oprirea mâniei 
Domnului asupra poporului evreu. 

Masa de Seder se termină cu un cântec („Had-gadia”), 
în care, Dumnezeu este proclamat învingătorul suprem. 

Toate mâncărurile descrise mai sus, inclusiv vinul, 
trebuie să fie cuşer. 

 
Azima (sau maţot)  
Cum se procură, cât timp se mănâncă şi mai ales cum se 

mănâncă  
În trecut, azima se prepara, acasă. Am prins şi eu 

vremurile când se întindeau foi, care, apoi, erau introduse în 
cuptor. Acum, în România şi în multe alte ţări, azima se importă 
din Israel sau Olanda fiecare membru al comunităţii evreieşti o 
poate procura de la sediul comunităţii de care aparţine, contra 
cost. Membrii mai săraci, bătrâni sau bolnavi, asistaţi de 
Comunitate, o primesc gratis. 

Acum, maţotul poate fi cumpărat şi de către membrii 
altor confesiuni, atât la sediile comunităţilor evreieşti, cât şi în 
supermarketuri (pe acestea, nu se specifică dacă sunt cuşer). 

Azima se consumă pe întreaga durată a Pesahului 
(perioadă în care, consumul de pâine şi orice fel de aluat dospit, 
este strict interzis). Atunci când o mâncăm, trebuie să fim tot 
timpul sprijiniţi de o masă sau o pernă, pentru a arăta că suntem 
oameni liberi.  
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Obiceiul a fost preluat de la greci şi romani, popoare la 
care oamenii liberi puteau mânca aşezaţi, sprijinindu-se 
confortabil de ceva, în timp ce sclavii mâncau în picioare. 

De altfel, stilul de a mânca azima este acelaşi pentru 
orice om, indiferent că este bogat sau sărac, femeie sau bărbat 
se proclamă, astfel, adevărata semnificaţie a Pesahului, o 
sărbătoare a libertăţii poporului evreu.  

Azima este o pîine nedospită. O mâncăm în zilele de 
Pesach, ca să ne amintim graba cu care i-a scos Dumnezeu pe 
strămoşii noştri din robia egipteană, aşa încât aluatul lor nu a 
avut timp să dospească (sensul de bază)9 . 

Aluatul dospit este văzut, metaforic, ca un simbol al 
îngâmfării, al celui care se umflă în pene, pentru a se arăta mai 
mult decât este. Azima, care nu coţine goluri de aer, 
simbolizează modestia10. 

Bunica noastră, care ne-a luminat copilăria cu poveştile 
ei, avea o altă variantă despe originea azimei, care suna aşa 
...pe când, evreii au străbătut mulţi ani deşertul, au rămas făra 
mâncare... şi Dumnezeu a făcut o minune, în urma rugăciunilor 
pline de speranţe ale evreilor, a dat o mană peste brumă în 
deşert, pe care evreii să o poată mînca. Datorită acestei minuni 
ei au fost salvaţi şi au putut ieşi din pustiu. În amintirea acestei 
minuni se consumă pasca de Pesah...dar după mulţi ani eu şi 
fratele meu am aflat adevărata explicaţie, de la rabin10. De ce 
acum  – deoarece în perioada comunistă mulţi copii au avut o 
educaţie religoasă rudimentară. 

De Pesah, bunica se întrecea să pregătească tot felul de 
bunătăţi. Reţetele ei proveneau din diverse surse, adaptate 
pentru noi, cu ce ne plăcea mai mult. 

Am încercat să strâng reţete din diverse surse, am căutat 
cărţi de bucate specific evreieşti, am apelat la prieteni şi este 
                                                
9 Aceste informaţii le - am primit de la rabinul Rafael Schaffer 
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interesant cât de mult seamănă cele adunate10 cu acelea pe care 
le făcea bunica mea.. 

Aceste reţete sunt specifice Pesahului, dar pot fi 
preparate oricând. 

 
REŢETA 1.       
Raţă umplută la cuptor  
Ingrediente  

- 1 raţă 

- 200 g ceapă 

- 1,20 kg cartofi 

- 150 g untură de raţă 

- 3 ouă 

- Măruntaie 

- Sare 

- Piper negru 

- Boia 

- Usturoi (după gust) 

Se spală raţa, se tamponează cu şerveţele, se adaugă sare, piper negru şi 
usturoiul zdrobit.Se ţine în frigider 12 ore. Cartofii curăţaţi, spălaţi se 
răzuiesc şi se presează. Se curăţă ceapa şi se taie mărunt. Măruntaiele, tăiate 
mărunt, se prăjesc împreună cu ceapa. Se adaugă cartofii şi se prăjeşte 
amestecul timp de câteva minute, amestecând permanent. Amestecul se lasă 
la răcit, se adaugă ouăle, se sărează şi pipărează, apoi se umple raţa, care se 
coase şi se introduce în cuptorul încălzit. Se coace timp de 2 – 3 ore. În 
timpul coacerii, se stropeşte cu apă şi cu zeama din tavă. 
 
REŢETA 2.       

Carne de vită umplută  
Ingrediente  

- 600 g carne de vită, fără os 
- 300 g carne de viţel 
- 50 g ciuperci uscate 

                                                
10 Multe, din reţetele găsite folosesc instrumente şi mijloace mai moderne( 
mixer, blender, cuptoare electrice, etc.) acestea uşurează munca, dar bucatele 
nu mai au gustul celor care îmi luminau copilăria 



 
 

261 

- 1 ou 
- 100 ml ulei 
- Sare 

- Piper negru (după gust) 

Se taie 6 felii de carne de vită (prin retezarea fibrei). Se înăbuşe în ulei până 
se înmoaie. Pe parcurs se stropeşte cu apă. Se macină carnea de viţel şi 
ceapa. Se adaugă ciupercile tocate mărunt, oul, sarea şi piperul. Peste feliile 
de carne înăbuşită se adaugă umplutura, peste care se adaugă o altă felie de 
carne şi se lasă pe foc încă 30 de minute. 
 
REŢETA 3.       

Hremzli  
Ingrediente  

- 2 cartofi mari 
- 3 ouă 
- Sare 

- Piper negru măcinat 

- Ulei 

Se curăţă cartofii copţi, apoi se răzuiesc. Se adaugă ouăle, sarea, piperul 
şi se fac chiftele care se prăjesc în ulei fierbinte. 
 

 
REŢETA 4.       

Tort din făină de pască  
Ingrediente  

- 7 linguri făină de azimă (se vinde gata făcută) 
- 7 linguri zahăr pudră 
- 7 ouă 
CREMA  
- 250 g margarină 
- 3 – 4 linguri de zahăr 
- 1 gălbenuş 
- 3 felii ciocolată menaj / cacao 
- 1 linguriţă zeamă de lămâie 

Se amestecă, la rece, margarina cu zahărul, gălbenuşul şi ciocolata moale. 
Apoi se adaugă zeama de lămâie. 
Se unge blatul (tăiat în două pe orizontală), atât la exterior cât şi în interior 
 
REŢETA 5. 
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Tort de Paşte  
Ingrediente  

- 13 ouă 
- 13 linguri de zahăr 
- 15 linguri nucă măcinată 
- 7 linguri făină de pască 

Se freacă gălbenuşurile cu 8 linguri de zahăr, se adaugă câteva linguri de 
cafea lichidă. Se bat albuşurile cu 5 linguri de zahăr. La gălbenuşurile frecate 
spumos se adaugă 15 linguri de nucă măcinată puse pe rând, apoi se adaugă 
încet albuşurile bătute şi 7 linguri de făină de pască. Se amestecă uşor. Se 
coace în tavă cu hârtie. Se lasă la răcit, apoi se serveşte. 

 
REŢETA 6.  
Găluşte din făină de pască  
1½ pahare cu apă şi ½ pahar de ulei se pun la fiert. Când începe fierberea, se 
adaugă un pahar de făină de pască, se amestecă bine pe aragaz, apoi se 
răceşte. Se adaugă 3 ouă întregi, care se pun pe rând, se amestecă, apoi se 
adaugă sare şi piper. În apa fierbinte, în care am adăugat delicat, se fierb 
găluştele modelate cu mâna udă. Se scot cu lingura de supă găurită. Se 
servesc cu supa de carne. 
 

* 
 

Înainte de încheiere, vreau să vă povestesc ce plăcere mi-a 
făcut această excursie în amintirile mele religioase şi reluarea 
discuţiilor pe această temă, cu diverse persoane. 

Cum, bunicii şi părinţii mei au avut întotdeauna grija să am 
plăcere de astfel de lucruri, parcă mi-au ieşit în cale. Cum? 

Vorbind cu mătuşa mea din Israel la telefon, aceasta mi-a 
povestit că a venit la ea verişoara mea primară cu o prăjitură cu 
vişine, preparată dupa reţeta bunicilor, de acum 100 de ani! 

Mi s-a făcut poftă şi glumind i-am spus să mi-o trimită... 
Peste 20 de minute cu telefonul în mână am ajuns la cantina 
evreiască din Arad şi pe masă trona aceeaşi prăjitură, pe care eu 
am dorit-o. Era la fel de bună şi am savurat minunea. (Reţeta se 
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poate afla de la Cantina Evreiască din Arad, se consumă în 
afara Pesahului) 

 În încheiere vreau să mulţumesc: domnului Rona 
Ştefan, care mi-a dat multe explicaţii, domnului rabin Rafael 
Schaffer, care le-a completat şi, nu în ultimul rând, preşedinţilor 
Comunităţilor evreieşti din Arad şi Alba-Iulia, domnului ing. 
Ionel Schelsinger şi doamnei ing. Borza Lia. 
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Recenzii 
 

 
Emilia Martin, Românii din Ungaria. 
Studii de etnologie, Giula, 2013, 287 
pagini. 
 

Volum antologic, cartea Emiliei 
Martin1 scoasă în condiţii grafice foarte 
bune în tipografia Dürer din Giula, 
cuprinde în cele 287 de pagini, un 
Cuvânt înainte, 18 studii şi articole de 
etnologie referitoare la românii din 
Ungaria, apărute de-a lungul vremii în 
diferite publicaţii de specialitate din 

Ungaria şi România, şi, la final, o bibliografie completă a 
scrierilor autoarei.  

Rod al unor cercetări desfăşurate vreme de 30 de ani, în 
toate satele cu populaţie românească din Ungaria, volumul, 
organizat în două părţi (prima parte cuprinzând articole în limba 
română iar a doua câteva din cele mai importante articole în 
limba maghiară), acoperă toate domeniile vieţii materiale şi 
spirituale ale acestei populaţii, dar şi relaţiile ei cu alteritatea, în 
localtăţile multietnice. 

Primul studiu, sintetic, ce ţine loc de introducere, este 
intitulat „Cercetări etnografice şi colecţii româneşti în 

                                                
1 Autoarea, româncă din Ungaria, a studiat literatura maghiară şi etnografia 
la Universitatea din Debrecen după care a lucrat la muzeul Erkel Ferenc, 
unde se găseşte colecţia de bază a românilor din Ungaria. În prezent este şefă 
de secţie la Muzeul Munkacsy Mihalyi din Bekescsaba. Este membră a 
Societăţii Etnografice Maghiare din Budapesta şi membră a Asociaţiei de 
Ştiinţe Etnologice din România. 
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Ungaria”. Autoarea face un istoric al comunităţilor româneşti, 
trece în revistă instituţiile susţinătoare şi cercetările efectuate 
de-a lungul vremii, după care prezintă colecţiilor româneşti din 
muzeele şi expoziţiile din Ungaria. 

Al doilea articol, „Giula oraş multietnic” localizează în 
spaţiu construit al oraşului, diferitele populaţii (maghiari, 
germani şi români), urmăreşte modificările demografice ale 
acestora în intervalul 1850 – 2001, după care încearcă să le 
definească prin obiceiurile tradiţionale specifice şi să scoată în 
evidenţă distanţările şi apropierile dintre unii şi alţii. 

Al treilea articol, intitulat Particularităţi etnice în 
cultura materiala a românilor din Ungaria, insistă asupra 
elementelor etnografice, care îi diferenţiază pe români de 
ceilalţi, de la tipul de casă, ca arhitectură, la modul de 
organizare a interioarelor româneşti, port şi textile. 

Subiectul este dezvoltat în articolul următor, 
Reminiscenţe ale culturii populare ca marcă identitară la 
românii greco-catolici din Bihorul unguresc. Înainte de a 
prezenta reminiscenţele culturii populare româneşti din acest 
teritoriu, autoarea trece în revistă comunităţile greco-catolice, 
subliniind schimbările care au avut loc în viaţa lor după 1918, 
după ruperea lor de episcopia din Oradea şi trecerea la 
episcopia greco-catolică maghiară din Hajdúdorog. În condiţiile 
în care azi majoritatea acestor comunităţi nu mai vorbesc limba 
română iar numele au fost maghiarizate, autoarea identifică un 
repertoriu culinar românesc, unele obiceiuri de Crăciun, 
credinţe şi tratamente ce ţin de medicina populară, prin care 
comunităţile se definesc ca româneşti. 

După această primă parte de antropologie, urmează 
câteva articole sintetice privind cultura românească din 
Ungaria(alimentaţie, ceramică, port), două articole legate de 
mentalitatea populară privind percepţia frumosului şi a femeii 
în familiile româneşti din Ungaria şi contextul utilizarii 
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blestemelor şi injuriilor. Secţiunea în limba română se încheie 
cu alte două articole de inventariere a unor elementele 
marcatoare de identitate a românilor, precum fotografiile sau 
cimitirele ortodoxe. 

Articolele în limba maghiară prezintă colonizarea 
românilor, colecţiile româneşti din muzeul Erkel Ferenc, 
textilele româneşti şi câteva tratamente de medicină populară.  

Rodica Colta 
 
 

Stella Nikula, Aspecte ale gândirii 
umane. Studii de psihologie 
tradiţională, Giula, 2003, 374 pagini. 
 

Întitulată Aspecte ale gândirii 
umane. Studii de psihologie 
tradiţională, cartea reprezintă primul 
volum sintetic al Stellei Nikula 
Machhour1, care, după un Cuvânt 
înainte, reuneşte 14 articole şi studii2, 
care, în contextul existenţei tradiţio-
nale, a unor datini, focalizează 

                                                
1 Stella Nikula Machhour, româncă din Ungaria, a studiat la Facultatea de 
Litere a Universităţii din Bucureşti, cu profesori reputaţi, din care îi amintim 
doar pe Pavel Ruxandoiu, Silviu Angelescu, prof. acad. dr. Ion Coteanu. În 
anul 2000 obţine doctoratul la Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj cu tema Folclorul obiceiurilor calendaristice la romanii din 
Ungaria, coordonator fiind prof.Dumitru Pop. În prezent predă limba 
română la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Gyula şi este membru al Asociaţiei 
de Ştiinţe Etnologice din România. 
2 Publicate iniţial în „Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor” şi în „Sim-
pozion”. 
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subiectul pe normele, preceptele şi modul tradiţional de a gândi 
şi a înţelege lumea, specifice comunităţilor româneşti din 
Ungaria. 

Primul articol, intitulat Copii în societatea tradiţională 
românească, tratează toate aspectele ce privesc copilul, de la 
relaţiile neam-familie, ca structuri sociale implicate, la numele, 
locul copiilor în familie, educaţia, munca, îmbrăcămintea şi 
drepturile acestora aşa cum erau ele statornicite de comunitate. 

În aceeaşi cheie sunt scrise şi articolele Aspecte din 
viaţa tradiţională şi File din codul bunelor maniere al 
românilor din Ungaria (Ospitalitatea), care urmăresc o 
descifrare a normelor ce stau în spatele comportamentelor în 
societatea tradiţională.  

Al doilea grup de articole focalizate pe mentalitatea 
ţăranului român, decodează credinţe legate de anumite lucruri 
sau fenomene, valorizate de comunităţile tradiţionale pozitiv 
sau negativ (ou, vestimentaţie, vise, zilele săptămânii, îngeri 
etc.). În toate cazurile, autoarea scoate în evidenţă mecanismul 
care există între percepţie şi comportament. Fiecare subiect 
abordat încearcă să epuizeze toate aspectele. De pildă 
prezentând oul în credinţele populare, Stella Nikula trece în 
revistă legendele legate de acesta ca să ajungă la valenţele 
magice ale oului, la modul de utilizare al oului în universul 
rural, la credinţele, interdicţiile şi tabuurile legate de acesta. 

 Referindu-se la lumea visurilor, autoarea inventariază 
indicii referenţiali ai viselor (obiecte, animale, culori, etc.) îi 
ordonează alfabetic, îi explică prin intermediul proverbelor, al 
zicalelor şi al credinţelor, care funcţionează în comunitatea 
românească. 

În sfârşit, în articolul, Supranumele la românii din 
Chitighaz, autoarea după ce inventariază şi explică toate numele 
româneşti din localitate, analizează poreclele ca formule de 
recunoaştere ce au în spate o anumită percepţie a relaţiilor 
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intercomunitare. 
Într-un cuvânt, temele abordate ne permit să cunoaştem 

mecanismele psihologice şi afective ce stau în spatele unor 
gesturi, acţiuni sau opriri de activităţi. 

Rodica Colta        
 
       

Iavorca Marcov Iorgovan, Cusături tradiţionale sârbeşti. 
Insemnări etnografice, Editor Uniunea Sârbilor din România, 
Cluj-Napoca, 2013, 100 pagini, 60 ilustraţii şi 23 desene 
grafice. 
 

 Prof. Iavorca Marcov Iorgovan1 a scos la lumina zilei a 
patra carte, intitulată poetic “Vezac vezla…”, scrisă cu mult drag 
şi presărată cu picături de tristeţe. 

Volumul de faţă continuă activitatea de cercetare a 
creativităţii, a artei populare sârbeşti. 

De această dată, Iavorca Marcov Iorgovan scrie despre 
cusături tradiţionale ale sârbilor din zona Banatului din 
România, ca cel mai important şi mai extins mod de exprimare 
artistică privind materialul textil. Autoarea “răstălmăceşte” 
modelele cusăturilor găsite şi adunate în satele în care trăieşte şi 
populaţia sârbă din localităţile de pe ambele maluri ale 
Mureşului (Sânnicolaul Mare, Saravale, Sânpetru Mare, Variaş, 
Gelu, Mănăştur, Felnac, Arad-Gai, Turnu, Nagifala, Cenad, 

                                                
1 Iavorca Marcov Iorgovan, profesoară în localitatea Gelu ( jud.Timiş) a mai 
publicat volumele “Păstrătorul de amintiri” (2004) “Vremea inocenţei” 
(2010) şi “La izvorul cuvintelor Mureşului nemuritor” (2011), în care prez-
intă diferite elemente ale culturii sârbilor mureşeni 
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Munar, Arad). 
  Cartea cuprinde peste 100 de pagini, 60 fotografii şi 23 
desene grafice şi prezintă 8 capitole: 
 
- De ce scriu această carte 
- Vremurile se schimbă 
- Mesaje cusute 
- Unde s-au aflat creaţiile populare „scrise” cu fire pe pânză 
- Marginile peretarelor 
- Tehnica cusăturilor 
- Categorii de peretare 
- În loc de încheiere 

 
Autoarea vorbeşte despre motivele care au dus la 

crearea acestei cărţi, despre originea pânzelor cusute, a 
albumelor cu modele, a atelierelor de imprimeuri, despre 
felurile în care se imprimau pânzele, despre calupurile din lemn 
ale celor care imprimau, despre mesajele cusute, despre 
motivele şi tehnicile cusăturilor şi în final despre felul 
peretarelor (după tematică). 
  Cartea conţine şi o pagină de vocabular cuprinzând 
cuvinte mai puţin cunoscute precum şi o bibliografie, 
terminându-se cu o listă a colaboratorilor, dar şi a donatorilor, 
de la care a obţinut informaţii preţioase. 
  Lucrarea captează prin cuvântul scris, dar şi „cusut” prin 
care facem cunoştinţă cu zicalele, dar şi învăţăturile culese din 
popor. 
  Este o pagină fotografiată din viaţa sârbilor din zona 
amintită, cu precădere a locuitorilor satelor, de la sfârşitul 
secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX. 
   Este de apreciat, dar şi de admirat că a reuşit să 
evidenţieze şi rolul educativ al măiestriei cusutului şi al 
cusăturilor. 
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Încheiem această prezentare cu cuvintele emblematice 
ale autoarei: 
„Nu există întâmplare cu final fericit sau nefericit în sânul 
poporului nostru care să nu fie urmărită şi preamărită de 
măiestria acului. De la scutec şi prosopul de botez şi până la 
giulgiul mortului, cusăturile sunt simboluri arhaice ale iubirii, 
apropierii şi prieteniei.” 

       Vesna Vuiovici Stankov 
     Muzeul oraşului Vârşeţ, Serbia 

 
 

Annemarie Sorescu-Marinković, 
Românii din Timoc astăzi. Fiinţe 
mitologice, Editura Argonaut, Cluj-
Napoca, 2012, 231 pagini 
 

Volumul Românii din Timoc 
astăzi. Fiinţe mitologice reprezintă 
rezultatul unei cercetări de teren de mai 
mult de şapte ani asupra românilor din 
Timoc1, comunitate considerată azi, 
după cum subliniază Annemarie 
Sorescu-Marinković2, în Argumentul de 

la începulul cărţii drept o comunitate „voodo”, datorită magiei 
timocene, apreciată de alteritate ca „cea mai puternică din 
lume.” Delimitându-se de aceste abordări contemporane, ce se 

                                                
1 Ancheta de teren s-a materializat cu un doctorat, coordonat de prof. Ion 
Şeulean, susţinut în 2010 la Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj 
2 Annemarie Sorescu –Marinković , absolventă a Facultăţii de Filologie a 
Universităţi de Vest din Timişoara, este în prezent cercetătoare la Institutul 
de Balcanologie al Academiei de Ştiinţe Sârbe din Beograd.  
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învârt în jurul senzaţionalului, a scandalosului şi care au dat 
naştere unor stereotipuri în prezentarea timocenilor, autoarea 
şi-a propus, încă de la începerea anchetei, să prezinte 
comunitatea românilor din Timoc dintr-o altă pesrpectivă, mai 
complexă, mai profundă, acea a etnologului. Cartea este 
organizată în şase părţi şi este însoţită de o bibliografie 
consistentă. 

Prima parte, introduce cititorul în problemă. După o 
prezentare succintă a celorlalte comunităţi românofone din 
Serbia, discuţia este focalizată pe românii din Timoc, numiţi şi 
vlahi.3 Încercând să le creioneze identitatea, autoarea îi plasează 
geografic, reface cu ajutorul recensămintelor situaţia lor 
demografică, inventariază ipotezele privind originea lor şi 
semnaleză manifestarea unei conştiinţei a dublei apartenenţe, 
generată de cele două nume (vlahi/ români), prezenţa 
bilingvismul şi a utilizării mai multor graiuri. 

Partea a doua, trece în revistă studiile anterioare despre 
cultura timoceană efectuate în timp, atât de sârbi cât şi de 
românii din România, începând veacul al XIX-lea până la 
cercetări recente. Nu este omisă nici imaginea tipocenilor 
datorată unor străini. Excursul se încheie cu textele 
senzaţionaliste datorate unor ziarişti. 

Trecând în partea a treia la propria cercetare, Annemarie 
Sorescu-Marinković se opreşte asupra etapelor pregătirii, a 
condiţiilor terenului, a opţiunilor la care este obligat etnologul 
în alegerea informatorilor, a dificultăţilor întâmpinate în relaţiile 
cu interlocutării şi a problemelor de etică ce apar în gestionarea 
interviurilor după transcriere.  

Apropiindu-se de subiect, autoarea efectuează în 
capitolul următor o evaluare a mitologiei timocene în diversele 
sale forme narative, corpus de documente, ca univers integrator 
                                                
3 Termen prin care sunt denumiţi de sârbi 
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al naraţiunilor pe teme mitologice după care, în capitolul V 
trece la o repertoriere, sub forma unui „dicţionar mitologic al 
românilor din Timoc” a fiinţelor imaginare, specificând atât 
menţionările în limba română cât şi cele în limba sârbă şi 
încercâd să încadreze şi să contextualizeze personajul pe baza 
materialului de teren. 

Cât priveşte funcţionalitatea acestui repertoriu în Timoc, 
Annemarie Sorescu-Marinković constată, la concluzii, tendinţa 
actuală de a reconfigura vechea mitologie timpoceană în 
mitologii personale, generaţionale, şi prezenţa în modul de 
construire a acestora, a unor procese de inovaţie şi de 
introducere a unor conţinuturi ne-tradiţionale, nelocale. 

           Rodica Colta 
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