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C
ultura ca temelia identității etnice a
românilor din Serbia, de pe o parte,
reprezintă perpetuarea și dezvoltarea

capacității de creație culturală a comunității
românești, într-un cadru instituționalizat adecvat,
iar pe de altă parte, a însemnat schimbul de valori
etnoculturale ce țineau de nivelul istoric și
geopolitic, caleidoscopul tradițiilor, peisajul multiet-
nic, multicultural și pluriconfesional, și nu în ultimul
rând de un nivel de civilizație relativ ridicat al infra-
structurii culturale.

Activitatea culturală a fost singura formă
organizată care s-a perpetuat într-un spațiu cultural
aparte și exhaustiv în timp, însumând conflagrația
identității culturale, spirituale și proprii, cultivarea și
apropierea de nivelul culturii și civilizației românești,
prin școală, biserică, presă și cultură în ansamblu.

După al doilea război mondial, un factor deter-
minant în animarea, organizarea și evoluția vieții
culturale a românilor voivodineni au devenit
instituțiile culturale, iar amatorismul ca formă a cul-
turii populare și a artei larg răspândite a luat avânt
vertiginos. Puțini își dau seama însă că, de aproape
un deceniu, instituțiile culturale românești nu mai
reprezintăreferențialitatea culturală de odinioară,
dezvoltarea abilităților și virtuozităților datorită așa-
ziselor contribuții a unor personalități de marcă, mai
nou din spațiul ex-iugoslav, iar realitatea culturală
este tradusă și transpusă secvențial de indivizi lipsiți
vădit de competență, potențial și poziție echilibrată.

Interesul minoritar primordial în plan socio-cul-
tural al generațiilor de azi în direcțiile de acțiune
este dreptul lor legitim – Reorganizare. Vom încer-
ca o luare de poziție în centralismul ierarhic instalat
și condiționat reciproc în rândul etniei românești,
menținut și sprijinit de viață și umbră.

- Eliminarea cultului personal din instituțiile
instituționalizate, tradiționale și culturale românești;

- Determinarea strategiei de dezvoltare și
propagare a culturii printr-o diversitate polimorfă și
prin forme multiple de activitate;

- Păstrarea aspectului de continuitate al
manifestărilor tradiționale românești (Festivalul
Fanfarelor, Festivalul Copiilor, Festivalul Colindele

Neamului, Mărțișorul...), cultivat și dezvoltat în plan
comunitar și interes propriu;

- Atitudinea activă a tuturor factorilor și impli-
carea organică, inedită și permanentă în toate
aspectele și la toate nivelurile vieții culturale pentru
îmbunătățirea calității și armonizarea vieții culturale
a românilor din Serbia.

Într-un plan și mai general, realitatea româ -
nească are nevoie de reconstituirea faptică și
evenimentală reliefată a fondului cultural idealic din
care să desprindem idei revalori ficabile și de activ-
itate pentru proiectele prezente și viitoarele politici
culturale bazate pe componente și valori vivace.

În etapa actuală, reorganizarea depinde de
grupația menținută cu orice preț aproape un dece-
niu în vârful piramidei și nu de interesul colectiv, iar
găsirea unor soluții și rezolvări corespunzătoare în
forma actuală instituțională dirijată de opțiunea
condiționărilor reciproce contextuale nu determină
strategia de dezvoltare și propagare a culturii, dar
reprezintă realitatea românească.  v
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scrie: 
Dr. Dorinel Stan, 
președintele Românilor Independenți din Serbia
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Pornind de la titlul cunoscutei şi celebrei
cărţi a fizicianului contemporan Stephen
Hawking „Universul într-o coajă de nucă”

(Humanitas, 2005), am putea adăuga mergând pe
firul inspiraţiei şi metaforei, următoarele: cerul
nopţii concentrat într-o stea; lumina zilei revărsată
într-o rază de soare; norul adunat într-un strop de
ploaie; muntele închis într-o stâncă; râul contemplat
într-o piatră din albie; ţarina câmpului coaptă într-
un spic de grâu; grădina adunată într-o singură
floare. Urmând cursul contemplaţiei, am mai putea
adăuga şi descoperi: Legea şi Proorocii concentrate
în porunca iubirii; Evanghelia revelată în Predica de
pe Munte; Liturghia descoperită într-un dangăt de
clopot; privegherea exprimată într-o bătaie de
toacă; rugăciunea adunată într-o lacrimă sau
creştinismul manifestat într-o cruce de la margine
de drum. Strămutându-ne în planul revelaţiei sau
descoperirii dumnezeişti din Sfânta Scriptură şi
Sfânta Tradiţie, am putea înţelege şi contempla

întreaga revelaţie supranaturală stoarsă precum
roua de pe lână în potirul lui Ghedeon (Judecători
6,38). De asemenea, am putea vedea revelaţia
exprimată într-un spic de grâu din visul tâlcuit de
Iosif sau din snopul adunat de Rut în urma
secerătorilor. Revelaţia poate fi adunată şi
contemplată într-o adiere de vânt blând şi liniştit de
la Horeb, într-o ramură de finic de la Florii, în vasul
de alabastru cu mir de nard al Mariei din Betania, în
candelele aprinse ale fecioarelor înţelepte, sau în
răsăritul de soare contemplat de sfintele femei
mironosiţe în Dimineaţa Învierii. De asemenea,
contemplăm revelaţia dumnezeiască concentrată
într-un fulger de pe Sinai; exprimată în zborul
porumbelului Duhului Sfânt de la Iordan; învăluită în
norul Aceluiaşi Duh de pe Tabor şi revărsată peste
sfinţii apostoli şi peste lume într-o limbă de foc de la
Rusalii.

Acest lucru ne-ar putea ajuta să ne descoperim
mistic prezentul nostru ancorat în prezentul
revelaţiei dumnezeieşti, fapt ce ne-ar face contem-
porani cu martorii direcţi ai revelaţiei. Spre
exemplu: să te socoteşti de faţă la jertfa bineprimită
a lui Abel şi la cea a lui Isaac de pe Moria; să-l
însoţeşti pe Enoh în umblarea lui cu Dumnezeu; să

Universul ortodox

Universul revelaţiei într-un potir cu rouă
Scrie:
† DANIIL
Episcop-locţiitor al Daciei Felix
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fii cu Noe în corabie, cu Avraam la stejarul Mamvri
şi cu sfântul Ioan Botezătorul la Epifanie; să fii cu
Iacob la Betel şi cu Moise în Sinai; să suni din
trâmbiţe cu preoţii la Ierihon şi să-ţi atârni harfa în
sălcii împreună cu exilaţii din Iudeea pe malurile
râurilor Babilonului; să fii cu Samuel în cortul sfânt

şi cu Isaia în templu. Să te sileşti să fii cu Iezechiel
la Chebar, cu sfântul Ilie pe Carmel şi la Horeb; cu
proorocul Daniel în groapa cu lei şi cu cei trei tineri
în cuptorul cel de foc. Să fii cu Avacum în turnul cel
de veghe şi cu Iona în Ninive; să te închini cu magii
la Betleem şi să-L întâmpini pe Pruncul Iisus cu
dreptul Simeon în templu. Să fii cu Iisus în
Carantania; cu El şi cu sfinţii apostoli pe Muntele
Fericirilor, pe marea Galileii şi pe Tabor, la Cina cea
de Taină şi în Ghetsimani. Să fii cu Maica Domnului
şi cu sfântul Ioan Evanghelistul lângă crucea de pe
Golgota; să alergi cu ucenicul iubirii şi cu Petru la
mormântul gol şi să-L urmezi pe Hristos Cel Înviat
dimpreună cu Luca şi Cleopa pe drumul şi la Cina
din Emaus. Să fii de faţă la Înălţarea Domnului pe
Muntele Măslinilor şi cu sfinţii apostoli în Ierusalim
la Cincizecime. Să fii cu sfântul Ştefan în sinedriu şi
cu sfântul Pavel pe drumul Damascului şi nu în
ultimul rând să fii „în Duh în zi de Duminică” cu
sfântul Ioan Evanghelistul în insula Patmos.

Atunci şi astfel, titlul înspirat şi metaforic al
celebrei cărţi „Universul într-o coajă de nucă”, s-ar
putea aplica într-un alt registru la o Duminică a
tuturor Duminicilor Ortodoxiei: Universul Ortodoxiei
într-o coajă de pâine, sau chiar „Universul
Ortodoxiei într-o cruce din sâmburi de nucă” de pe
coliva adusă şi slujită la o pomenire pentru toţi „cei
ce dorm în ţărâna pământului” (Daniel 12,2).
Plecând de la acest capăt de fir, am putea vedea,
contempla şi înţelege Universul Ortodoxiei adunat
într-un dangăt de clopot, înmiresmat în fumul de
tămâie al unei cădelniţe, revelat într-o troiţă de
lemn, sau cântat într-un stih de Liturghie. Universul

Ortodoxiei se poate desluşi într-un mămunchi de
busuioc de Bobotează, într-o ramură de salcie
plângătoare de Florii, şi într-o făclie sau lumânare
de Paşti. Universul Ortodoxiei se poate descoperi în
seninul unei icoane de închinare, în pecetea unei
prescuri de Proscomidie şi într-o fărâmă de anaforă,
într-un patrafir de Spovedanie şi într-un hram de
mănăstire, într-o Evanghelie aşezată pe analog spre
sărutare şi mai ales într-un chivot de pe Sfânta
Masă şi mai presus de toate într-un Potir de
Liturghie. După cum monahul îşi adună fiinţa într-o
metanie din Postul Mare, creştinul de rând într-o
lacrimă de rugăciune, iar clericul în sărutarea unui
colţ de Sfântă Masă, amurgul zilei se pleacă într-un
sunet de toacă de Vecernie, Miezonoptica în
troparul „Iată, Mirele vine...”, iar Utrenia în Canon şi
Doxologie. 

„Universul Ortodoxiei într-o coajă de pâine”
înseamnă milostenia faţă de cel sărac, flămând,
însetat şi gol, bolnav, străin şi închis, în care este şi
pătimeşte într-un fel sau altul Însuşi Hristos; de-a
dreapta Căruia la Judecata de Apoi ne vor aşeza
doar smerenia, iubirea, pocăinţa, umilinţa şi plânsul,
iar la stânga Lui vor rămâne mândria, ura, răutatea,
împietrirea şi celelalte patimi. 

Astfel Universul Ortodoxiei dintr-o coajă de pâine
va corespunde semnului unei cruci de pe coajă de
copac, ce străjuieşte mormântul unui sfânt. Atunci
„Cel Atotputernic va fi pentru tine sloi de aur şi
grămezi de argint” (Iov 22,25), precum tezaurul
Ortodoxiei. v
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E
xistă undeva în Banatul
istoric o intersecție side -
rală, o axilă impene tra -

bilă, unde pământul, cerul și na -
tura însăși se înșurubă în timpul
sacru, dând sens veșniciei și con -
sistență credinței precarului nos-
tru prezent. Locul acesta se nu -
mește Mănăstirea din Srediștea
Mică – Pârneaora.

Evenimentele de-a lungul isto-
riei au fost într-adevăr zbuciu-
mate, iar modificările populației
au fost frecvente de vreme ce se
succedau perioadele de recesiune
și depopulare. Primul recensă -
mânt în cadrul căruia nu au fost
notate doar gospodăriile, ci în -
treaga populație, a fost efectuat
pe teritoriul Banatului în anul
1787. Numărul locuitorilor din
Srediștea Mică, precum și din

majoritatea așezărilor bănățene a
fost condiționat de migrările
populației, numărul mare de
războaie, epidemii și exterminări.

Referitor la numărul populației
din Srediștea Mică la mijlocul se -
colului al XVIII-lea, anahoreții
mănăstirei au purtat o evidență
scrisă a jelerilor (iobagilor) care
au conviețuit pe teritoriul mo -
nahal srediștean. În baza iz -
voarelor scrise (tabele), așa
numiții ”perniavors”, adică pâr -
neo renți stabiliți în dioceza din
Vârșeț pe terenul călugăresc al
mănăstirei Srediștea Mică, dis-
punem de date prețioase referitor
la numărul caselor, vârsta, locul
nașterii, numele de familie, nu -
mărul copiilor, anul când s-au sta-
bilit familiile aici, situația ma -
terială, proprietățile deținute și
terenurile solicitate în perioada
anilor 1750 – 1775.

Majoritatea locuitorilor o con-
stituiau românii ortodocși (98%),
iar credința și ortodoxia erau încă

din timpuri foarte îndepărtate,
adânc înrădăcinate.

Decumentul de o importanță
uluitoare, denotă că vatra satului
a fost împărțită la 1775 în 67
numere de case. În așezare au
existat 67 familii posesoare de
locuințe, pământ și animale.
Numărul total de locuitori a fost
230, dintre care 62 bărbați, 61
femei, 51 băieți și 56 fete.
Comparativ cu alte localități sau
mănăstiri, Srediștea Mică atât din
punct de vedere al numărului de
locuitori (jeleri), cât și starea
economică a comunității la
sfârșitul secolului al XVIII-lea, nu
era precară1.

La începutul secolului al XVIII-
lea, Vasile Loga (diaconul) din
Țara Românească de la mă -
năstirea Tismana (Oltenia) în anul
1736, după unii în 1716, cu mai
multe familii românești se sta -
bilește în apropiere de Vârșeț, la
Srediștea Mică, Marcovăț și
Srediștea Mare2. Cele 50 de

Istorie și documente
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Dr. Dorinel Stan
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familii de români veniți din
Oltenia a fost prima colonizare de
bufeni în această parte a Ba -
natului. Vasile Loga – Diaco novici
săvârșește serviciile divine în
românește în mănăstirea ro -
mânească din Srediștea Mică,
unde întemeiază o renumită
școală românească3.

Ion Frunzetti vorbește despre
o școală de pictură populară în
Srediștea Mică. Acest lucru îl
confirmă și N. Săcară care
situează centrul creațional de la
Srediștea Mică între Vârșeț și
Biserica Albă, de unde câteva
măicuțe făceau calportaj cu
icoane4.

După aproape jumătate de
secol (1775) din cele douăzeci de
familii colonizate la Srediștea Mică
au mai rămas patru familii. În
documentul ce ține de jelerii
teritoriului călugăresc al mănă -
stirei Srediștea Mică, cele patru
familii de bufeni sunt introduse în
tabel cu locul nașterii Valahia.

Evident, timp de jumătate de
secol în care mănăstirea și locali-
tatea în nenumărate rânduri au
fost distruse, jefuite și incendiate,
un număr considerabil de familii
au luat drumul refugiului și astfel
se explică diminuarea numărului
de locuitori, respectiv din cele 20
de familii oltănești stabilite aici la
1716/1736 au rămas și au fost
înregistrate în anul 1775 doar
patru. Cele patru familii stabilite
la începutul secolului al XVIII-lea
aici, le găsim în documentul scris
în gotică cu următoarele nume:

Dragoi Peich, în etate de 65

ani - Valahia, țăran
Pruja Murujan, în etate de 62

ani - Valahia, țăran
Nicola Muntjana, în etate de 62

ani - Valahia, țăran
Dumitru Muntya, în etate de

60 ani - Valahia, țăran5

Documentul ne oferă date
prețioase referitor la persoanele

și familiile stabilite la Srediștea
Mică (Pârneaora) din așezările de
baștină în secolul al XVIII-lea. În
continuare vă prezentăm locali-
tatea din care au venit, numele-
prenumele și anul în care s-au
stabilit la Srediștea Mică (Pârnea -
ora).

Markovez (Marcovăț) – Eva
Elloxin, Anna Shurshulies (1755)

Vârșeț - Attanassia Stancu
(1763), Stephan Pugariu (1755)

Potporan – Ianco Iacob (1765)
Flei Korez (localitate dispărută)

– Maria Mihulasa (1760)
Gherman – Marinica Filiponia

(1754)
Sisiza – Vladu Stănăscu (1761)
Bera Kusa Csakovo – Marhu

Vladu (1755)
Savatinu (Valahia) – Radu

Dumitru (1766)
Iabuca – Dima Stansul (1761)
Shortian Oncova – Stephan

Schoschtian (1749)
Comoriște – Petra Murujan

(1748)
Tiquan – Cristina Petrarka

(1755)6
Ocupația de bază a locuitorilor

(jelerilor) sredișteni a fost
creșterea animalelor și cultivarea
pământului. Majoritatea popula -
ției (59 de familii) o constituiau
țăranii, un fierar și șase dogari (în
genere făceau linguri). Animalele
care le posedau jelerii mănăstirei
srediștene la 1775 au fost urmă -
toarele: 3 cai, 48 boi, 2 mânjii, 27
vaci, 16 viței, 93 capre, 13 porci și
17 miei.

Merită semnalat faptul că la
Srediștea Mică (1775) au fost 164
persoane băștinașe și 66 per-
soane stabilite aici în perioada
anilor 1736-1770.

În continuare prezentăm nu -
mele familiilor stabilite pe
pământul mănăstiresc de la obâr -
șie. Gruja Murujkan, Martin Mu -
rujan, Alimpia Murujan, Dumitru
Murujan, Ianco Murujan, Iovan
Murujan, Iovan Pohsiu, Thodor
Rith, Luca Murujan, Mikue Mu -
rujan, Bicu Murujan, Anka Ior -
gonia, Nostor Murujan, Moise
Murujan, Atym Pugariu, Nicola
Marcu, Ogrica Muntjana, Marin
Muntjana, Iovan Muntjana, Ma -
xim Rith, Iovan Muntjana, Ianco
Rith, Thodor Muntjan, Allexa
Catta, Mamoila Catta, Iova Catta,
Marko Birtjan, Ianco Murujan,
Pruja Cata, Stoiku Murian, Freila
Muntyan, Trifu Shosdian, Dima
Stanescu, Mihai Peich, Stepan
Stansul, Calia Stansul, Dima
Stansul, Ioh Rith, Stephan Vladu,
Pimu Vlada, Mihuza Vladu, Mihai
Rith, Marko Muntjan, Thodor
Varadian, Freilă Muntjan, Iovan
Schortian.7 v

Note:
1. Arhiva mănăstirei Mesici, cutia IF, legătura pe 1775, inventarul mănăstirei

Srediștea Mică preluat de mănăstirea Mesici.
2. Arhiva Bisericii Ortodoxe Române din Bocșa Montană, 10/22 septembrie nr.

11/1877
3. Borovszky Temes varmegsie monografia, Budapest, p. 57
4. www.noutati-ortodoxe.ro
5. Arhiva mănăstirei Mesici, cutia IF, legătura pe 1775, documente
6. Ibidem
7. Ibidem

Mișcarea
numărului

locuitorilor din
Srediștea Mică

(Pârneaora) 
între anii 

1713 – 2002
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Iebucenii nu sunt oameni care practică să se
bată cu pumnii în piept de orgoliu și mândrie
că în trecut ar fi avut realizări culturale

excepționale, dar nici nu simt nevoia să exagereze
în legătură cu ceea ce au relizat. Din această cauză,
ni se pare cu totul firesc să punem pe hârtie
lucrurile aşa cum s-au desfășurat, mai ales în
situaţia când există documente de necontestat.

Iniţiativa şi primele activităţi practice

Promotorul și inițiatorul primilor paşi legaţi de
activitatea culturală la Iablanca, la începulul celui de
al doilea pătrar al secolului trecut, a fost preotul
Gheorghe Băiaş, (1878 – 1934) originar din Straja,
care a slujit ca paroh la Iablanca (Iabuca) în perioa-
da 1913 – 1929. Fiind înmormântat la Iablanca, în
semn de recunoştinţă pentru meritele sale, la prop-
unerea lui Ionel Barbu (Vărdzariu), preşedintele
Comitetului bisericesc, în anul 2006 i s-a ridicat dea-
supra mormântului o cruce zidită.

Achiziționarea instrumentelor

Primul lucru, fără care nici nu se poate închipui
înfiinţarea unei fanfare, a fost – procurarea instru-
mentelor. La îndemnul preotului Ioan Mităr
(originar din Oreşaţ, paroh la Iabuca până în 1910),
preotul G. Băiaş, încă la finele anului 1926 s-a
adresat proprietarului fabricii de instrumente mu -

88 55     dd ee   aa nn ii   dd ee   ll aa   îî nn ff ii ii nn țț aa rr ee aa   ff aa nn ff aa rr ee ii   dd ii nn   II aa bb ll aa nn cc aa

Prima fanfară 
din Iablanca, 1928

Scrie:
Gheorghe Novac Membrii Fanfarei în anul 1928:

Sus –  Maxim Ţunea – Coadă, Vartolomie Barbu
- Lafu, Dimitrie Ranisau – Iova Griăcu,  Gheorghe
Barbu – Puşcatu, Aurel Bălan – Breană.

În mijloc – Lazăr Lăpădat – (fost ginere la
Iablanca), Mahim Dimitrie – Dinu, Todor Bojin –
Todoroane, Ion Barbu – Murgu, Ion Barbu –
Dămian, Ioniţă Bojin – Floria, Nicolae Novac –
Gigea

Jos –  Avram Savu – Ienă, Gheorghe Barbu
(Gogă al Lung) – Ciuru, Avram Barbu – Ciuru, Ion
Bou – Pârciu, Nicolae Bălan (acelaşi) – dirijor, Titus
Drăghici – Bîrcă, Gheorghe Ilin – Bârcă, şi Ignat
Bojin – Mărcuceanu.

Istorie culturală
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zicale de suflat, Josef Glassl din orăşelul Graslitz
(Kraslice), regiunea Boemia din fosta Cehoslovacie,
de la care, în numele parohiei din Iablanca a
comandat în total 21 instrumente, majoritatea din

alamă şi anume:
2 Es clarinete, 2 B
clarinete, 2 Des
flaute, 1 Des
Piculă, 3 C – B
flighoarne,  3 F –
Es trompete,  2 B
Bas flighoarne, 1
B Bas trompetă,
2 F Helicoane
(basuri mari), 1
tobă mică, 1 tobă
mare şi 1 pereche
de cinele, care au
costat în total
13.410 dinari. In -
strumentele trim-
ise din Ceho slo -

vacia în 2 februarie 1927, înpachetete în şase lăzi de
lemn, au ajuns în ţară după câteva zile, prin vama
Vârşeţ, unde în 19 februarie s-a plătit vama propriu-
zisă, taxa poştală şi taxa vamală cu suma totală de
996,70 dinari. Prin scrisoarea sa în limba germană,
expediată din Ce -
hoslovacia odată
cu trimiterea in -
stru mentelor, fa b -
ricantul cere pre -
 o tului Băiaş,
următoarele: să-i
confirme primirea
in stru mentelor şi
dacă este mulţu -
mit cu ele, să po -
pularizeze ex pe -
rien ța pozitivă
eno riașilor din Bi -
sericile Or todoxe
Române, printre
ca re să găsească
alţi interesaţi pen -
 tru achiziționarea instru mentelor, să trimită pro -
ducătorului o scrisoare de apreciere a calităţii in -
stru mentelor, avînd în vedere că dânsul colectează
astfel de scrisori de la clenţii săi, şi să transmită ură -
ri de bine preotului Mităr, care a mediat în acest caz.

Începerea activității

La şedinţa generală a Reuniunii de citire şi
cântări, ţinută în 7 februarie 1927 şi prezidată de G.
Băiaş, prin unanimitate s-a hotărât ca instructor al
fanfarei în faza incipientă să fie Meilă Făra din
Coştei, cu ajutoarele sale, consătenii, Lazăr Maistor
şi Chirilă Sava. Taxa lunară pentru instruire a fost

stabilită la suma de 1000 dinari. Comitetul Reuniunii
a pus fanfarei la dispoziţie două încăperi prevăzute
cu infrastructura necesară pentru repetiţiile
nocturne. Exerciţiile au început în aceeaşi zi şi
trebuia să dureze până la începerea campaniei agri-
cole de primăvară – 15-20 martie, cu posibilitatea
de prelungire în caz de vreme nefavorabilă, şi vor fi
reluate în lunile de toamnă ale aceluiaşi an.
Obligaţiile instructorilor, prevăzute prin contract, au
făcut durata necesară până când cineva dintre
iebuceni nu va deveni competent să preia condu -
cerea. 

În 5 martie, la şedinţa Comitetului Reuniunii de
muzică, la care au participat: G. Băiaş – preşedinte,
Tanasie Ranisau (Iova
Griăcu) – secretar,
Sima Bălan (Andrii),
Damian Barbu (Dă -
mian), Iova Bojin (To -
doroane), Alexa Bar -
bu (Puşcatu), Iova
Ilin (Bârcă), Petru T.
Novac (Tiţu lu Griău),
şi Maxim Dimitrie (Di -
nu), ca membri,   s-a
hotărât ca orele de
instrucţie să fie –
după masă, între 2 -
5, şi seara de la 7 -
10. Pentru întârzieri la
ore s-au prevăzut
pedepse de 10 dinari,
iar pentru absenţe – sancţiuni conform prevederilor
din contract referitoare la disciplină. Pentru com-
portarea incorectă – intrarea cu instrumentele în
birt, înainte şi după terminarea exerciţiilor, au fost
aspru avertizaţi tinerii Nicolae şi Aurel Bălan.
Totodată, din cadrul Comitetului, au fost aleşi trei
membri (T. Ranisau, I. Bojin şi S. Bălan) în Comisia
de control al procesului de instrucţie.

La şedinţa Adunării generale a Reuniunii de
muzică din 20 iulie 1927, referitor la păstrarea
surselor financiare Reuniunii, se hotărăşte obligaţia
casierului ca veniturile în bani să le predea epitrop-
ului parohial spre păstrare, şi aceea, în decurs de 48
de ore de la încasare. Deasemenea, cambiile de
garanţie se vor păstra la epitrop, în casa prevăzută
cu trei chei, pe care le vor deţine, pe lângă epitrop,
Ion Barbu nr. 100 (Murgu) şi Petru T. Novac.
Dealtfel, casierul a fost responsabil cu întreaga sa
avere pentru orice pagubă pricinuită Reuniunii din
propria neglijenţă.

Cadrul legislativ pentru legalizarea Reuniunii

În vara aceluiaşi an se trece la legalizarea
formală şi înregistrarea juridică a Reuniunii. În data
de 15 august, preotul Băiaş, în funcţie de preşedinte
al Reuniunii, expediază Prefectului cercului  Vârşeţ
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actul (cererea)  de înregistrare a Reuniunii cu anex-
ele: 1. „Protocolul” (procesul verbal) de la şedinţa
constitutivă şi 2. „Statutele Reuniunei române de
cetire şi cântări din Iablanca /judeţul Torontal/”,
(ambele bilingve în limbile sârbă şi română, în câte
două exemplare).

Din procesul verbal al şedinţei constitutive, ţinută
în luna iulie (probabil tot în data de 20, însă care nu
este menţionată), se văd următoarele: în funcţia de
preşedinte a fost ales preotul Gh. Băiaş,
vicepreşedinte – Petru T. Novac, secretar – Tanasie
Ranisau, casier Maxim Barbu nr. 207 (din familia lu
Glişa-Ciuru), şi bibliotecar – George Almăjan (famil-
ia nu mai există). Membrii întemeietori au fost: G.
Băiaş, Petru T. Novac, Solomon Bălan (Bogatu),
Maxim Barbu nr. 207, Traian Novac nr. 175 (Pârciu),
Aurel şi Ştefan Bălan (Nicolae Bălan), Iova Ilin, Sima
Novac nr.145 (Ieţa), Damian Barbu, Florea Bojin
(Floria), Iova Bojin, Gheorghe Dimitrie (Dinu),
Tanasie Ranisau, Alexa Barbu, Petru Novac (Gigea),
Meilă Barbu (Lafu), George Barbu nr 210 (Ciuru),
Anghel Basarabă (Coadă), Ion Barbu nr. 100
(Murgu), Aurel Savu (Breană), Nicolae Bojin
(Mărcuceanu), Avram Savu (Ienă), Gheorghe Bălan
(Baba Băla), Gheorghe Barbu nr 207 (Ciuru), Ion
Bou (Pârciu), Nicolae Bălan (acelaşi), Gheorghe Ilin
(Bârcă), Nicolae Ranisau (Ieţa), Ion Barbu nr. 16
(Dămian), Ion Bojin (Niţă Chiălnăru), Todor Bojin
(Todoroane), Dimitrie Ranisau (Iova Griăcu),
Gheorghe Barbu nr. 91 (Puşcatu), Nicolae Novac

(Gigea), Tomie Barbu (Lafu), Avram Barbu (Ciuru),
Maxim Basarabă (Coadă), Titu Savu (Bârcă), Ion
Barbu iunior nr 100 (Murgu) şi Ignat Bojin
(Mărcuceanu) – în total 42 de membri fondatori.

În aceeaşi şedinţă, după citire s-a adoptat şi
Statutul, care urma să se trimită Ministrului de
interne spre aprobare. 

„Statutele Reuniunei Române de cetire şi cântări
din Iablanca” conţine 30 de paragrafe în 5 capitole:
1. Numele, scopul şi mijloacele, 2. Membrii
Reuniunei, 3. Drepturile şi datorinţele membrilor, 4.
Organizarea şi conducerea, şi 5. Hotărâri de
încheiere.  Scopul Reuniunii a fost: – A. înfiinţarea
unei societăţi de cetire şi a unei biblioteci
corespunzătoare trebuinţelor poporului, şi – B.
Înfiinţarea unui cor vocal şi instrumental. (Prin corul
instrumental se subînţelege – însăşi fanfara).
Mijloacele au provenit din taxele membrilor, darurile
şi veniturile dobândite la petrecerile şi producţiile
aranjate de Reuniune. Membri fondatori au devenit
aceia care au donat suma de 125 dinari, cărţi, sau
instrumente muzicale în aceeaşi valoare. Ceilalţi
membri trebuiau să plătească cotizaţie anuală de
30, 20 sau 10 dinari. Fiecare membru a avut dreptul
să citească foile Reuniunii sau să înprumute cărţi din
bibliotecă. Organele Reuniunii au fost Adunarea
Generală şi Comitetul, ale căror competenţe sunt
precizate în Statut. În cazul desfiinţării, s-a prevăzut
ca toate bunurile Reuniunii să devină proprietatea
Bisericii Ortodoxe Româna din Iablanca.

Fanfara, 1940
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La cererea de înmatriculare, după cât ne este
cunoscut, autorităţile iugoslave, n-au dat nici un
răspuns, ceea ce înseamnă că Reuniunea şi
despărţămintele ei, subînţelegînd şi Fanfara, formal
nu au fost înregistrate – dar au existat! Fanfara
funcționează şi este activă şi în zilele noastre, în
ciuda faptului că numărul locuitorilor acestui sat s-a
micşorat cu 250%  (de la aproximativ 1100 – la
ceva peste 200).  

Unele aspecte ale activităţii  Fanfarei 
de-a lungul timpului

În cei 85 de ani de existenţă a sa, Fanfara din
Iablanca a avut perioade de ascensiune şi rece-
siune, în dependenţă de schimbările de generaţii ale

membrilor ei şi de persoanele care în funcţie de diri-
jori conduceau această formaţie.  Conducătorii fan-
farei timp de 8 decenii au fost: Nicolae Bălan, Titu
Drăghici, Lazăr Bălan şi Iosim Căzan – cel care a
reînfiinţat-o prin 1990-91, sub denumirea „Doina”,
cu care ocazie s-au cumpărat instrumente noi. În
ultimii ani este condusă de Ionel Păun. Având în
vedere că a activat pe lângă Biserica Ort. Română
din sat, a participat constant de-a lungul timpului la:
nedeile de Rusalii, ceremoniile de Paşti şi Crăciun,

jocurile organizate în
sat şi concertele
o c a z i o  n a l e .
Deasemenea a parti -
cipat la ceremoniile
de  înmormântare nu
numai la Iablanca, ci
şi în localităţile înveci-
nate, bineînţeles, în
cazurile în care a fost
invitată. A mai partic-
ipat la multe com -
petiţii cultural-artis-
tice, organizate în
Voi vodina, iar în ul -
timele două decenii la
Festivalurile Uniunii Fanfarelor din Banat. A obţinut
diferite premii, diplome şi menţiuni. De regulă mem-
brii fanfarei din Iablanca au fost de naţionalitate
română, însă, când pe lângă fanfara propriu-zisă în
cadrul societăţii cultural artistice „Frăţie şi Unitate”
din sat, (care în anul 1967 a cucerit locul întâi în
comuna Vârşeţ, în faţa Coşteiului şi a Râtişorului),
activa orchestra cu o diversitate de instrumente, în
componenţa acesteia erau şi sârbi. 

În anul 2011, membrii actualei fanfare, „Doina”,
au ridicat o cruce din fier lângă drumul asfaltat care
delimitează hotarele satelor Iablanca şi Sălciţa,
cruce care a fost sfiinţită la nedeia de Rusalii în
acelaşi an.

La sfârşit merită să menţionăm o curiozitate: în
cei 85 de ani, două familii din Iablanca – a lu Lenă
şi a lu Gigea, au dat fiecare câte 5 generaţii de
fanfarişti, un fapt demn de apreciat. v

Fanfara în anii `50 ai secolului trecut (sus) și prin anii `90

ai secolului trecut (jos)
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Î
n toamna anului 2009
ziarul central al Comunității
Românilor din Serbia este

șters din registrul publicațiilor.
Motivul: neapariția ziarului

într-un interval de șase luni. Mo ti -
vul de ce ziarul central al Co -
munității nu a mai văzut lumina
tiparului este dificil de explicat în
câteva cuvinte și strâns legat de
situația precară în care a intrat
această organizație, practic unica
despre care sincer putem spune
că a fost pilonul, pe lângă școală
și biserică a comunității româ ne ști
din Serbia.

Ambițiile extravagante ale fos -
tului președinte au dus Comu -
nitatea în ambis, și cu ea și spe -
ranțele minorității române din
Ser bia, nemaiexistând organizații
reprezentative care să-i apere
drepturile elementare și să-i pro-
moveze valorile culturale și spiri-
tuale la nivelul meritat.

Despre acest fenomen desigur
se va mai scrie, în amănunte și
ana liza, deocamdată textul care
ur mea ză dorește cititorilor să le
ofere o incursiune în timp a ziaru-

lui ”Cuvân tul românesc”, cel care
și-a păs trat menirea și funcția și a
rămas vertical în timp și spațiu.  

Imediat după apariția Comu -
nității Românilor din Serbia (pe
atunci Comu ni tatea Româ nilor din
Iugoslavia) pe tărâmul minoritar
român din Serbia, s-a preconizat
și fondarea unei re viste care să
înlesnească tuturor celor inte -
resați, informarea des pre ac -
tivitatea acestei asociații. Re vista
a fost intitulată „Cuvântul româ-
nesc”. Primul număr apare la 20
iunie 1991, la Novi Sad formatul
fiind A4. De la bunul în ceput,
redacția acestei publicații a
subliniat că revista are drept scop
apărarea drepturilor minorității
române și promo va rea ideilor
con ținute în programul de activi-
tate care reiese din Statutul
Comunității Românilor din Serbia.
Anali zând cuprinsul primului nu -
măr, vom constata apariția unui
număr de articole de o impor tan -
ță maximă care denotă modul
cum s-au pus ba zele unei noi aso -
ciații a româ nilor din aceste părți.  

Începutul a fost modest, pub -
licația a fost elaborată de per soa -
ne neprofesioniste în domeniul
ziaristicii, dar cu un elan și am -
biție de a pune la îndemâna citi -
torilor și românilor din Serbia (Iu -

go slavia) un instrument de infor -
ma re și cultură de pe poziții inde -
pen dente și românești. „Cu vântul
românesc” este cea dintâi publi -
cație, după o perioadă de câteva
decenii de totalitarism comunist,
cu caracter predominant româ-
nesc indepen dent. Ea re flectă, în
concepția ei de bază, interesele și
aspirațiile românilor de pe aceste
melea guri spre o viață liberă și
demo crată.

Numărul 5 al „Cuvân tului ro -
mâ nesc”, apărut în februarie
1993, este ediție specială în cin-
stea în tâlnirii cu românii din Elve -
ția. În de cembrie 1994 apa re nu -
mărul 8 al zia rului, dedicat aproa -
pe în în tregime Adunării Gene rale
Elec torale a Comu ni tății Ro -
mânilor din Serbia. Până la acest
număr (8), ziarul a apărut în câte
4 pagini. La ședința noului Con -
siliu C.R.I. (26 ianuarie 1995,
Panciova), a fost numită noua
redacție a ziarului, având ca re -
dac tor șef și responsabil pe Vi -
chentie Idvo re an, adjunct Aurel
Berlovan, teh noredactor Ionel
Stoiț, iar din re dacție au făcut
par te: Vasile Barbu, Pavel P. Filip,
Horia Le lea, Cornel Ma ta, Iancu
Mură rescu, Mita Omo  re an, Trăian
Trifu Căta și Si meon Banda din
Canada. Ziarul s-a tipărit la tipo -

Retrospectivă

Scrie:
Marin Gașpăr

”Cuvântul românesc”, 
încotro?
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grafia Ma  xima din Petrova ra din.
„Cuvântul ro mâ nesc” în cepe să
apară cu regularitate lunar și cu
un număr mult mai mare de pagi-
ni, atingând uneori și 32 de pagi-
ni. Domnul Idvorean redac tează
„Cuvântul românesc” până la
numărul 36, practic, până la tre-
cerea sa în eternitate. 

Începând cu numărul 37, „Cu -
vântul românesc” își schimbă
forma (apare în formatul B4),
având 16 pagini. Este redactat de
colegiul redacțional: coordonator
Ion Cizmaș, tehnoredactor Marin
Gașpăr, secretar de re dac ție Pavel
Greoneanț, dr. prof. Trăilă Spă rio -
su, Aurel Ber lovan, Viorel Sele jan,
Măria Pă u ța-Gașpăr, Victor Mihai -
lov, Cor  nel Mata, Ionel Bu gă, dr.
Gligor Popi, Elena Lelea și Pr. Ic.
Stavr. P. Drăghicescu. 

Iată ce a scris ziarul „Opinia
Moldovei” în ianuarie 1998 des pre
„Cuvântul românesc”: „Măr turisim
că nu știam prea multe despre
eforturile Comu nității Românilor
din Iugoslavia, de a păstra ființa,
de a se simți tot timpul apropiați
de țară. S-a în tâmplat să avem în
față mai multe numere ale revis-
tei lunare a Comunității -  „Cuvân -
tul românesc”. Ne-a impresionat
patriotismul acestor oameni care
vie țuiesc peste graniță și dorința
lor de a menține, în permanență,
le gă tura cu patria mamă. Nu a
existat manifestare comună des -
pre care „Cuvântul românesc” să
nu relateze. Revista „Cuvân tul
românesc” se dovedește a fi un
organ de presă care reușește să
mențină treaz, în conștiința ro -

mânilor din Iugoslavia, spiritul
național. Paginile acestui ziar cu -
prind și analize serioase ale
activității C.R.I., oferind români lor
din Iugoslavia posibilitatea păs -
trării limbii și a conștiinței de
neam, de apartenență la poporul
român, chiar dacă viețuiesc din-
colo de hotarele patriei noastre.”

Având în vedere că numai
românii din Voivodina (Banat) s-
au bucurat de mass-media în
limba română, pe când românii
de la Sud de Dunăre nu au la
dispoziție nici un mediu în limba
maternă, începând cu numărul 45
al „Cu vântului românesc”, ziarul
apa re bilingv, cu texte în limba ro -
mână și sârbă, datorită cola bo -
rării intensive cu organizațiile ro -
mânești din Serbia de Nord-Est.
Ziarul apare într-un format mare
(A3) cu număr sporit de pagini
(24) dintre care două în culori și,
bineînțeles o redacție îm pros pă -
tată (redactor responsabil fiind
Cornel Mata, redactor adjunct
Slavo ljub Gacović, secretar Pavel
Gre o neanț, redactor tehnic Ma rin
Gașpăr, iar din redacție fac parte
dr. prof. Trăilă Spăriosu, Ion
Cizmaș, Dorinel Stan, Viorel Se -
lejan, Ho ria Lelea, Predrag Bala -
šević, To dor Groza Delacodru și
Bo jan Barbu cić). O suprafață geo -
gra fică mai extinsă și o po pulație
românească mai nume roasă a
necesitat și extinderea te ma ticii.
În paginile ziarului apar eveni -
mente, acțiuni, manifestări, acti -
vități și alte întâmplări din întreg
cuprinsul Republicii Serbia popu -
lată de români. 

Ultima schimbare vine cu nu -
mărul 96, aducând un spirit eloc -
vent, puternic și original. Sec torul
de informare al Comu nității Ro -
mânilor din Serbia s-a extins, cu -
prinzând, pe lângă ziarul central –
„Cuvântul românesc” și su pli -
mentele lui, și editura tot mai bo -
gată calitativ și cantitativ, siteul
Co munității, ca ietele, anuarele și
toată activitatea Comunității când
este vor ba de manifestările ei, fie
că e vorba de festivaluri, serate
lite rare, întâlniri de suflet sau de
altă natură. Responsabil pentru
acest sector a fost Marin Gașpăr,

Eufrozina Greo neanț a fost nu mi -
tă redactor responsabil, Dorinel
Stan ca redactor adjunct la „Cu -
vântul românesc”, iar redacția o
constituie dr. prof. Trăilă Spărio su,
Ion Cizmaș, Si mona Găvăgină
(Timi șoara), dr. Viorel Roman
(Ger mania), Sime on Lă zăreanu,
Ni co lae Bulic, Horia Lelea, Aurelia
Cră iete, Maria Pă uța-Gașpăr,
Maria Pâs la ru, Na talia Stan,
Traian To doran, Ionel Turcoane și
Pavel Greoneanț. Tehnore dac -
tarea o realizeau tinerii Gabriela
Im bro ca și Liviu Stamin. 

Majoritatea numerelor „Cu vân -
tului românesc”, suplimen tele
aces tuia și editura C.R.S. au fost
disponibile de preluat, în între -
gime, de pe site-ul Comuni tății.

Trebuie menționat că ani în șir,
ziarul central al Comunității Ro -
mânilor din Serbia, „Cuvântul ro -
mânesc” și editura acesteia apar
cu sprijinul nemijlocit al Mi  nis -
terului Afacerilor Externe al Ro -
mâniei, adică cu ajutorul Depar -
tamentului pentru Relații le cu
Românii de Pretutindeni care au
înțeles foarte bine importanța
cuvântului scris pentru românii
din afara frun tarilor țării, spriji -
niind publicațiile.

Comunitatea Românilor din
Serbia a reapărut pe scena mi -
noritară română cu o abordare,
strategie și concept no u, împros -
pătată, mai puternică și sunt sigur
că și ”Cuvântul românesc”, spre
bucuria multora, va vedea lumina
tiparului cât de curând.  v
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A
vând posibilitatea să răsfoiesc cam tot ce
s-a scris despre localitatea Nicolinţ în
presa vremii1, şi analizând până la cele

mai mici detalii, interviul realizat cu Gheorghe
Cenuşă, (născut pe 10 martie 1926, una din cele
patru  persoane ce alcătuiesc domeniul de analiză şi
studiu pentru lucrarea mea de doctorat „Tradiţie şi
memorie familială”, studiu de caz, localitatea
Nicolinţ din Banatul Sârbesc), am ajuns la certa
constatare că tot ceea ce s-a publicat până în
prezent, referitor la  meseriile practicate de-a lungul
anilor în această localitate, este o scriere ce
necesită unele com pletări şi argumentări. S-au dat,
în general, câtva puncte de reper doar asupra unor
îndeletniciri, narate de persoanele care încă le mai
practicau, lipsând astfel, informaţiile necesare
pentru alcătuirea unei imagini ce ne poate prezenta
în întreaga ei complexitate, istoria locala a meseri-
ilor, practicate în trecut în localitatea Nicolinț.

Din cele menţionate mai sus, se ajunge la justa
constatare că nu a fost abordată din plin această
memorie a oamenilor obişnuiţi, documentele păs -

trate de ei sau, pur şi simplu, poziţia de pe care
abordează anumite probleme 2, pentru a se putea
forma o imagine viabilă a vremii.

Alcătuind  o scurtă trecere în revistă a vieţii de zi
cu zi, narată de către Gheorghe Cenuşă cu atâta
promtitudine şi cu un mare lux de amănunte,  am
reuşit să dispun de aproape toate indiciile necesare
pentru alcătuirea unei stări de fapt, a unui tablou
caracteristic pentru satul tradiţional românesc de la
începutul secolului al XX-lea3. 

LOCALITATEA NICOLINŢ

II ss tt oo rr ii aa   ll oo cc aa ll ăă   aa   mm ee ss ee rr ii ii ll oo rr

Retrospectivă în timp

Scrie:
Drd. Eufrozina  Greoneanţ

Obiecte de uz casnic,

ieşite din mâinile

iscusiţilor meseriaşi, fără

de care nicio  gospodărie

nu se putea lipsi
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Pentru a ne da seama care ar fi imaginea clară  a
Nicolinţului  de la mijlocul veacului trecut, aşi sub -
linia că în anul 1930 în această aşezare au trăit 3686
de locuitori, au existat 8 străzi şi 899 de case4.  Este
de înţeles că un număr atât de mare de locuitori
necesita, la vremea respectivă, şi anumite servicii,
ce contribuiau, în bună măsură, la îmbunătăţirea
nivelului de trai şi satisfacerea  cerinţelor şi nece -
sităţilor unui număr mare de cetăţeni din această
aşezare.

În majoritatea cazurilor, meseriile au fost
învăţate în localitatea vecină Calsdorf, localitate
numită în limbajul celor din Nicolinţ, Calişdor sau „la
nimeţ”, unde trăia populaţie de origine germană  şi
existau numeroase alteliere cu meseriaşi iscusiţi.
Tot aici şi-a însuşit meseria de fierar şi interlocutorul
meu, care prin povestirea propriei vieţii, a scos la
iveală lucruri noi, interesante, ce nu puteau fi găsite
în scrierile de până în prezent despre această local-
itate.

Astfel, concretizând cele spuse de Gheroghe
Cenuşă, în perioada cuprinsă între anii 1930 şî până
în jurul anilor de după cel de al Doilea război mon-
dial, la Nicolinţ au existat  şapte fierari, şase maga-
zine cu diverse produse, cinci măcelării, şase birturi,
patru cojocari, patru căruţari, trei tâmplari, un
frânghier, două sifonării, un turtar, doi cofetari, un
tinichigiu, un brutar, trei lăptării şi un atelier pentru
pieptenatul lânii.În acest context, trebuie să
aducem în discuţie şi faptul că o bună parte din
locuitori, mai ales aceia cu venituri mai modeste şi
cu o situaţie mai precară, se ocupau cu creşterea
viermilor de mătase, îndeletnicire foarte bine
organizată şi rentabilă la vremea respectivă. 

De asemenea, în localitate existau mai multe

croitorese, femei  care se ocupau cu brodatul sau cu
ţesutul diferitor obiecte de port popular,  respectiv
pieptenatul şi aranjatul fetelor mari şi a nevestelor,
toate aceste servicii fiind efecutate în ideea realizării
unor beneficii materiale, fie în bani, fie în produse.

Dar, cu multă părere de rău, trebuie să afirm că
imaginea satului de altădată s-a pierdut demult în
negura vremurilor. Imaginea Nicolinţului din zilele
noastre, (conform recensământului din 2002, la
Nicolinţ au trăit  1501 locuitori) este cu totul alta.
În localitate există  doar patru magazine, un caffe
bar şi o staţiune unde se colectează laptele. Şi un
salon pentru jocuri de noroc. Atât.

Se mai păstrează, ici şi colo, în umbra caselor
date în părăgină, canaturile uşilor imense, ce vreau
să ne spună că aici a fost odată un magazin
alimentar, o măcelărie, o fierărie....

Aici doar berzele încă mai vin din apusuri
îndepărtae să-şi împletească cuibul pe coşul
aceloraşi case părăsite unde, de foarte mult timp,
nu se mai aud glasuri de copii. v

Note:

1. Săptămînalul Libertatea, C.P.E. Libertatea, Panciova;
Satul 899, Comunitatea Românilor din Serbia, filiala
Nicolinţ; Cuvântul românesc, Comunitatea Românilor din
Serbia, Vârşeţ; Gheorghe Bosioc, Nicolinţ, pagini de istorie
culturală, Ed. Fundaţiei de etnografie şi folclor, Novi Sad

2. Pia Brânzeu în Banatul din memorie, volum coordonat
de Smaranda Vultur, Ed. Marineasa, Timişoara, 2008

3. Structurile cotidianului, vol I, Fernand Braudel,
Ed.Meridiane, Bucureşti, 1984

4. Spicuiri de documente de arhivă,  Gh. Bosioc, Satul
899, nr 6., 1995, pag. 2
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Retrospectivă în timp

R
âtițorul este un sat tipic bănățean adunat
pe lângă strada principală și tăiat de valea
Boruga. Localitatea își trăiește traiul secu-

lar în tihna rustică a eternității născută la sat. Istoria
așezării este puțin cunoscută, iar în mod aparte
nimeni nu s-a ocupat de ea. Din arhivele și înscrier-
ile vechi care luminează epocile de mult apuse
reiese că, Râtișorul face parte din cele mai vechi
așezăminte omenești din această parte a Banatului.

Potrivit legendei, denumirea localității ”Râtișor”
își trage originea de la Râpișor-Râpișoare, unde
ciobanii găseau apă pentru mioare la cele trei râpe
– râpișoare care mai dăinuie și azi.1

Vechimea elementului românesc la Râtișor este
confirmată de o însemnare descoperită pe paginile
Cazaniei lui Varlaam din 1643, care a aparținut
parohiei din Râtișor, iar ulterior declarată de o
deosebită valoare istorică, națională și culturală, în
proprietatea Muzeului eparhial din Caransebeș.
Această notiță a aparținut lui ”Popa Bratu din
Râtișor”, ceea ce denotă existența elementului

românesc în secolul al XVIII-lea suficient de
numeros cu preoți și cărți în limba română.2

În Catastigul Patriarhiei din Peci, din perioada
anilor 1660-1666 este însemnat și Râtișorul. În anul
1717, așezarea are 27 de gospodării, iar în 1751
deja 51 de gospodării. În următorii ani, populația
Râtișorului a crescut considerabil. Din tabelul statis-
tic al localităților din Districtul Vârșețului al Eparhiei
Caransebeșului, reiese că Râtișorul avea în anul
1749 – 91 de case, în timp de Alibunarul avea doar
60, Mărghita 46, Nicolințul 66 etc. În această
perioadă este amintit preot la Râtișor Anatoil
Grama.3 Biserica din Râtișor este una din cele mai
vechi și valoroase clădiri ecleziastice ale românilor
din Voivodina. Poziționată la marginea Borugii,
denotă că în urmă cu trei secole acest pârâu a jucat
un rol hotărâtor în viața cetățenilor de aici. O
problema la viața confesională la Râtișor o
reprezintă stabilirea vechimii sfântului lăcaș din
localitate. Anul construcției bisericii se pierde în
negura timpului, nu s-a păstrat elemente scrise,
însă se presupune că a fost ridicată pe la începutul
secolului al XVIII-lea, în jurul anului 1716. Ipoteza
se bazează atât pe forma și mărimea construcției,
respectiv prin faptul că renovarea construcției s-a
realizat în anul 1790, așa că putem concluziona că

Aspecte ale vieții spirituale, culturale
și educaționale la Râtișor

Scrie:
Prof. Natalia Stan

Nunta la Râtișor, 1939
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s-a ridicat cel puțin cu 60-70 de ani înainte. Tot în
această perioadă i s-a dat forma actuală pe care o
păstrează până în zilele noastre.4

Milleker consideră construcția ridicată între anii
1735/36, o biserică de bârne, iar cea actuală ar fi
ridicată la 1799. Valoarea incontestabilă este atât
forma arhitectonică cât și interiorul lăcașului.
Comparativ cu alte biserici, iconostasul este clădit
din cărămidă, care nu ajunge până la cupola
curbată, făcut din scânduri, ci se termină printr-o
linie ondulată, alcătuită din trei semicercuri. Ușile
împărătești au o importanță aparte, deoarece nu au
fost menite în mod special pentru biserica din
Râtișor, ci au fost aduse de la biserica din Cheveriș,
așezare distrusă complet de turci. Ușile împărătești
sunt opera zugravului Gheorghe Diaconovici, fiul lui
Vasile Diaconul din Srediștea Mică (Pârneaora), pic-
tate în ulei la 1763, precum și cele patru icoane pe
lemn. Tot școlii de zugravi a familiei Diaconovicilor
se atribuie și picturile de pe zidurile lăcașului, în
total douăsprezece.5

Biserica din Râtișor a fost sfințită de episcopul
vârșețului Vichentie Popovici în anul 1782, având
Hramul ”Sf. Ierarh Nicolae”. În biserică a fost ates-
tat odinioară Liturghierul din 1728, care din păcate,
nu se mai păstrează. Antologhionul din 1736, în
care există o scurtă, dar extrem de importantă
însemnare. Cartea a fost achiziționată chiar de la
Mitropolia Bucureștiului în anul 1761, iar în sem -
narea se atribuie preotului Ion Stoicovici din Râtișor.
Totuși, cel mai important lucru arată precum un sat
(Râtișorul) din această parte a Banatului putea să-și
trimită emisari în capitala Țării Românești pentru
achiziționarea cărților.6

La Râtișor se cumpără la 1785 o carte, Mineiul, în
mai multe volume pentru care satul plătea 90 de
florinți. Era o sumă cu care se puteau atunci cum -
păra câteva părechi de boi sau câteva tone de

cereale. Trebuie precizat că pe acele timpuri foame-
tea nu era o vorbă goală și că în anumite împrejurări
ea putea să ducă la dispariția biologică familii
întregi. Să dai bani pe o carte era un gest asumat,
conștient și dovedește că în satul românesc din
Serbia (Râtișor), cultura scrisă ocupase deja poziții
inexpugnabile, semn clar al unei schimbări majore
de mentalitate în sensul modernizării.

Datorită importanței covârșitoare a sf. lăcaș din
Râtișor, prin decizia Institutului pentru Protecția și
Cercetarea Obiectelor de Cultură al P.A. Voivodina,
biserica a fost pusă sub protecția statului, la mijlocul
secolului al XX-lea. Biserica este un adevărat an -
samblu de tematică religioasă, reușind să îm -
plinească armonios rostul catehetic și duhovnicesc
pe care îl are.

Cărți vechi bisericești

Liturgher (1728), Antologhion (1736), Octoih
(1736), Evanghelie Râmnic (1746), Evanghelie,
București (1775), Mineul pe luna octombrie,
Râmnic (1776), Mineul pe luna noiembrie, Râmnic
(1778), Mineul pe luna decembrie, Râmnic
(1779), Mineul pe luna ianuarie, februarie și mar-
tie, Râmnic (1779), Mineie pe lunile mai, iunie,
iulie și august, Râmnic (1780), Triod, Râmnic
(1782), Adunarea Cazaniilor, Viena (1793), Biblia,
Blaj (1795), Liturghier, Sibiu (1798), Octoih, Buda
(1811), Octoih cu Catavasier, Buda (1826),
Typicon, Buda (1826) și altele.
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La altarul bisericii au slujit un șir de preoți,
amintim pe Corneliu Petrovici, Ilie Luchiciu, dar în
special pe Cuzman Lăpădat, un timp și redactor al
săptămânalului interbelic ”Nădejdea”. În anul 1968,
preotul Cuzman Lăpădat a fost înlocuit la altarul bis-
ericii din Râtișor de fiul său, Corneliu Lăpădat.7

Din Conscripția populației române ortodoxe a
Protopopiatului Vârșețului din anul 1865, la școala
din Râtișor a funcționat ca învățător Petru Meza, iar
școala era frecventată de 62 elevi – 45 băieți și 17
fete. Pe parcursul anilor învățători au fost: Ioan
Baica și Petru Borcan. La începutul secolului al XX-
lea îi găsim învățători pe Alimpie Rădulea și pe
Teodor Răbăgia, activi în Reuniunea Învățătorilor
din Dieceza Caransebeș. 

În perioada postbelică, ca urmare a reducerii
numărului elevilor, se închide cursul superior (V-
VIII), iar elevii fac naveta la Vârșeț, începând cu
clasa a V-a.8

Viața culturală la Râtișor începe să se dezvolte cu
înființarea primului cor în anul 1878 de către
învățătorul Proclope, care în 1904 se transformă în
cor mixt numit ”Doina”, instruit de Traian Fira. În
perioada postbelică, corul este condus de dascălul
Gheorghe Nicolaevici, iar după plecarea lui și-a
întrerupt activitatea. În anul 1927, comuna
bisericească a cumpărat o casă menită trebuințelor
culturale, în care a fost instalată și biblioteca locală. 

Fanfara din Râtișor, înființată în anul 1925, sub
bagheta lui Sava Petrovici, își continuă drumul
trasat, devenind în zilele noastre una din cele mai
apreciate fanfare românești din serbia, și chiar și
peste hotare.

În perioada postbelică în cadrul Societății
Cultural-Instructive ”Doina” a existat secția de fol-
clor, orchestră și secția de teatru. Interesant de
amintit este că o perioadă de timp secția de dramă
a funcționat independent de S.C.I. ”Doina”, iar în
urma criticilor și presiunilor s-a reîntors și activat în
societate.9

O altă curiozitate la începutul anilor `50 ai sec-
olului trecut, în perioada comunismului, reprezenta
înființarea cooperativei agricole țărănești care purta
numele Crăișorului ”Avram Iancu”, într-o perioadă
grea, dificilă și imprevizibilă când este vorba de den-
umirile, fie ele și simbolice, sau apartenența
națională.

Râtișorul a fost și este o așezare românească
reprezentativă, cu oameni modești și harnici, dar
creativi, originali și cu suflet deschis. v

Note:
1. ”Glasul Cerbiciei”, Vârșeț, 2009, p. 14
2. Doru Radosav, Cultură și umanism în Banat, secolul

XVIII, Timișoara, 2003, p. 50
3. Costa Roșu, Biserica Ortodoxă Română din Banatul

sârbesc și de la sud de Dunăre, Reșița, 2008, p. 100
4. Mircea Măran, Românii din Voivodina, Zrenianin,

2009, p. 123
5. Ibidem
6. Valeriu Leu, Costa Roșu, Cartea veche românească

din Voivodina, Novi Sad, 2007, p. 81-98
7. ”Glasul Cerbiciei”, Vârșeț, 2009, p. 14
8. Rodica Almăjan, Învățământul românesc din

Voivodina, Zrenianin, 2010, p. 215
9. ”Libertatea”, Vârșeț, 27 februarie, 1953, p. 4
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În pofida piedicilor, opor -
tunităților și indiferenței a
fost depășită și ultima ba -

rieră în procesul de lungă du rată
privind reînregistrarea Comu ni tății
Românilor din Serbia (CRS).

Astfel, prin adoptarea deciziei
Agenției pentru Registrele Eco -
nomice de la Belgrad, noua con-
ducere a CRS se înscrie în re gistrul
asociațiilor din Serbia și este
reprezentată de președintele
Stevan Mihailov (Satu-Nou) și vi -
cepreședinții: Dorinel Stan (Sre -
diștea Mică), Daniel Magdu (Co -
văcița), Marin Gașpăr (Vârșeț),
Dorel Cebzan (Sân-Mihai) și secre-
tarul Liviu Stamin.

Agenția pentru Registrele Eco -
nomice a emis Hotărârea unde este
specificat că noua conducere a
Comunității Românilor din Serbia
este aleasă în conformitate cu
Statutul CRS, legislația sta tutului și

sunt îndeplinite condițiile pentru
înregistrarea asociației în Registrul
Asociațiilor în conformitate cu arti-
colul 79 al Legii Asociațiilor
(Monitorul Oficial al Republicii
Serbia nr. 51-9) și articolul 30 al
aceleași legi.

Cererea de înregistrare s-a de -
pus în conformitate și respectând
prevederile legale, iar în aceste
condiții s-a decis înregistrarea ofi -
cială a noii conduceri a Co munității
Românilor din Serbia.

După aproape doi ani, a luat
sfârșit o etapă nefastă în istoria
celei mai vechi organizații româ -
nești din Serbia, în care ilega li tățile
fostului președinte Ion Ciz maș,
acoperit de cercuri cu trafic de
influență au lăsat un gust amar
românilor din Serbia.

Viața merge înainte, noua con-
ducere are nevoie de sprijin ne con -
diționat, susținere și logistică
necesară pentru păstrarea și afir-
marea patrimoniului românesc, a
identității și spiritualității româ nilor
din Serbia. Prin perseverența și

cerbicia actualei conduceri a
Comunității Românilor din Serbia a
fost depășit un moment crucial
pentru comunitatea românească
din Voivodina, Serbia și viitorul ei.

Primul factor al relației Co -
munității Românilor din Serbia cu
România în continuare rămâne
Ambasada României la Belgrad și
Consulatul General al României la
Vârșeț, Departamentul pentru Ro -
mânii de Pretutindeni din cadrul
MAE.

Mulțumim tuturor celor care ne-
au sprijinit, susținut și nu au ce dat
presiunilor, iar victoria este, a
ROMÂNILOR PENTRU ROMÂNI!  v

Portret

COMUNITATEA ROMÂNILOR DIN SERBIA A FOST ÎNREGISTRATĂ

”” RR oo mm ââ nn ii   pp ee nn tt rr uu   rr oo mm ââ nn ii ””
Secretarul CRS
Liviu Stamin

Evoluția populației satului Coștei

Cea mai veche referire la numărul locuitorilor Coșteiului
se găsește în conscripția făcută pe timpul lui Iosif al II-lea
în anul 1774 în care aflăm că localitatea  a avut o populație
de 447 familii de români.  În anul 1851, statistica Dicezei
romano-catolice a Cenadului arată că Coşteiul, pe atunci
Kastel, a avut 2149 de locuitori dintre care 2137 ortodocşi
şi 12 catolici. Populaţia creştea încet, în 1857 numărul
locuitorilor fiind de 2370, iar în 1869 ajunge la numărul de
2455 de locuitori dintre care 2432 ortodocşi (nu s-au dat
date pe naţionalităţi), 10 catolici şi 13 evrei. 

La începutul secolului al XX-a, Coşteiul număra 2210 de
locuitori, dintre care 2141 români, 3 sârbi, 35 ţigani şi 34
aparțin altor naţionalităţi (germani, unguri, slovaci, croaţi,
evrei). După primul război mondial populaţia satului scade
mult. În anul 1921 se mai numără 1.949 lucuitori, iar
diferenţa de 267 în minus datorându-se, în primul rând,

pierderilor suferite în timpul războiului, apoi deficitului
demografic şi plecării a peste 100 de persoane din Coştei
în alte părți.

În baza recensământului din anul 1953, Coșteiul
numără 1594 de locuitori dintre care 1492 de români, adică
94%.

Conform recensemântului din 1981, localitatea Coştei
număra 1182 de locuitori, dintre care 1150 români, 16
sârbi, 4 albanezi, un croat, un slovac, 15 iugoslavi şi 4 de
alte naţionalităţi. La muncă provizorie în străinătate îşi
petrec câte un sezon sau întreg anul, în jur de 180 de
coşteieni. Numărul decedaţilor în fiecare an este de 10-15
persoane, iar al noilor născuţi de doar 4-5.

După recensământul din 1991, localitatea numără 1084
de locuitori dintre care români 1045, adică 96,4%, iar
recensământul din anul 2002 scade numărul locuitorilor la
1005. Din păcate, după rezultatele ultimului recensământ,
localitatea Coștei nu a depășit mia de locuitori. 

Prin această scurtă retrospectivă, evident este numărul
tot mai mic al populației, nu numai al localității Coștei, ea
fiind numai un exemplu, ci în ansamblu, toate localitățile
românești din zece în zece ani au un număr tot mai mic de
locuitori.  Sperăm că realitatea ultimului recensământ care
care a derulat în luna octombrie 2011, când este vorba de
numărul apartenenților  comunității românești din Serbia,
va declanșa și activa mult mai serios toate asociațiile noas-
tre civice și în primul rând Comunitatea Românilor din
Serbia și Consiliul Național Român să întreprindă constant
acțiuni la toate nivelele pentru diminuarea și stoparea
micșorării populației românești.                 Marin Gașpăr
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Portret

D
aniel Ungur este de o
sin ceritate debordantă
ceea ce crează o ade -

vărată punte de comunicare cu
toți românii, cu cei care sunt che -
mați să-l sprijine pentru folosul
comunității, în viitoarele alegeri
provinciale.

Daniel Ungur s-a născut pe 31
mai 1969 la Zrenianin. Școala
Generală a terminat-o la Torac ca
apoi să continue școlarizarea la
Zrenianin unde termină Liceul
“Koća Kolarov”. Înscrie apoi la No -
vi Sad Facultatea de Tehnologie,
sectie de Petrochimie, pe care a
absolvit-o cu succes în 1998,
astfel obține diploma de inginer în
tehnologie. Este angajat la
Fabrica de Acid Acetic și Metanol
din Kikinda ca inginer tehnolog,
conducător la secția de producție
a metanolului și deputat în Adu -
narea Provincială a Voivo dinei.

Este căsătorit cu Daniela
Ungur născută Iancu, de profesie
inginer în farmacie industriala.
Unindu-și destinele se bucură de
creșterea fiului lor Victor.

Domnul Daniel Ungur este un
om de o calitate deosebită cu
multe merite, atât pe plan
profesional cât și în viața politică.
Pe plan profesional evidențiem
următoarele activități și funcții
onorabile: este membru în So -
cietatea Chimică a Serbiei,  mem-
bru în Camera inginerilor din Ser -
bia, membru în Asociația de
Ingineri și Tehnicieni din Serbia,
membru al World Refining Asso -
ciation, Conferintei Mondiale de
Petrochimie.

Nu putem trece cu vederea
ampla sa activitate politică și
încercăm să vă prezentăm un
rezumat din activitatea bogată:
Președinte al Comitetului Local al
Partidului Democrat Torac din
2004 până în prezent; în trei
mandate consecutiv este membru
al Comitetului Comunal al Par -
tidului Democrat Jitište, din 2004
până în prezent, apoi vice -
președinte al Consiliului Co munal
P. D. Jitište în două mandate din
2006 până în prezent; membru în
Executivul Comitetului Comunal P.
D. Jitište; în mandatul trecut
Președinte al Comitetului Ad -
ministrativ J.K.S.P. “ECOS” Ji tište,
perioada anilor 2005-2008; depu-
tat Provincial în Clubul Deputaților
“Pentru o Voivodină Europeană”
din 2010; membru în Adunarea
Provincială a Consiliului de Se -
curitate; consilier P. D. în Consiliul
Comunal Jitište din 2008; mem-
bru în Consiliu de Administrație
pentru relații interminoritare; în
2010 este numit membru în
Consiliu Executiv al Consiliului
Național Român.

De menționat faptul că domnul
Daniel Ungur este și Coordonator
al Departamentului pentru Auto -
guvernare Locală al Consiliului
Național al Minorității Naționale
Ro mâne, realizând cu succes nu -

meroase proiecte de interes
obștesc.

Familia, Adunarea Provincială a
Voivodinei și instituțiile românești
îi ocupă timpul.

Daniel Ungur a participat la
realizarea multor proiecte de o
importanță deosebită pe plan
local cum ar fi: asfaltarea stră -
zilor, introducerea apeductului,
repararea și reamenajarea școlii
din localitate, reanimarea vieții
culturale și multe altele.

Este activ și mereu prezent la
realizarea și implimentarea pro -
iec telor internaționale în dome -
niul Integrării Europene. A facili-
tat întâlnirea parlamentarilor
sârbi cu cei europeni și a contri -
buit activ la implementarea pro -
iectelor de interes major pentru
cetățenii Serbiei, respectiv pentru
etnia românească.

Ar mai fi multe de spus despre
acest român de nădejde! În che -
iem cu o remarcă pe lângă toate
cele mențioante, Daniel Ungur își
face timp și pentru marile lui pasi-
uni cum ar fi mersul la schi cu
familia și vânatul în compania pri-
etenilor.

Îi dorim mult succes în tot ceea
ce și-a propus să realizeze pe
viitor și mult succes în campania
electorală.  v

DD AA NN II EE LL   UU NN GG UU RR

Un român de nădejde!
Scrie:
Maria Pâslaru
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D
uşko Oprici şi-a des -
coperit încă din ti nereţe
talentul pentru muzica

populară românească. Avea 16
ani când şi-a dat „drumul” glasu-
lui pentru ca să pătrundă în sufle-
tul oamenilor, pentru a le alina
dragostea şi dorul după cei dragi.

Încet, încet şi-a făcut loc în
viaţă şi-a început să cânte îm -
preună cu ceilalţi interpreţi de
muzică populară, cu care apare şi
în zilele nostre la diferite festi -
valuri şi manifestări culturale. L-
am rugat pe Duşko Oprici să ne
vorbească despre muzică, despre
primii paşi făcuţi în lumea muzicii,
despre viaţa lui.

În vocea lui şi-n cântecele lui,
multă lume şi-a găsit alinarea.
Soarta l-a hărăzit ca prin cântecul
lui să ducă mai departe faima
graiului românesc. Glasul lui blâ -
nd îţi dă de înţeles că în sufletul
lui se ascunde ceva, iar atunci
când cântecul lui se revarsă dea -
supra mulţimii, el exprimă BU CU -
RIE, LACRIMI, TRISTEŢE, DOR,
AMINTIRI, MÂNGÂIERE.

Ne povesteşete cu drag despre
multe întâmplări, iar zâmbetul îi
inundă faţa, amintinudu-şi că îm -
preună cu un ansamblu folcloric a
fost, odată invitat în România, la
o manifestare culturală. Când au
auzit cât de frumos interpretează
cântece populare româneşti, ni -
me ni nu a putut crede că el este
român din Serbia. Și nimeni nu a
putut crede că în Serbia de
Răsărit, pe Valea Timocului tră -
iesc suflete rupte din patria ma -
mă, România.

Satul unde Duşko îşi trăieşte
viaţa, po artă numele de Radu -
ievaţ. Acolo oamenii îl privesc şi îl
respectă ca pe o legendă a cân-

tecului popular românesc, a cân-
tecului în limba maternă. Şi atun-
ci când este supărat, şi atunci
când merge singur pe stradă,
cântecul este mereu prezent în
sufletul lui şi îi stă mereu pe buze.
Atunci când se pre găteşte pentru
o manifestare cultruală sau un
festival la care trebuie să par -
ticipe, îşi alege cu foarte mare
atenţie costumul popular pe care
îl va purta cu această ocazie,
deoarece atunci când îmbracă un
costum popular, moştenit sau
dăruit de bunicii şi pă rinţii lui, îşi
descarcă prin cântec dorul de ei.
Şi nu de puţine ori, cântecul lui
interpretat cu atâta suflet, tre -
zeşte lacrimi în ochii spectatorilor,
iar în sufletele lor trezeşte amin -
tiri.

Pe lângă cântecul popular ro -
mânesc de pe Valea Timocului,
Duşko a îndrăgit foarte mult şi
cântecul popular românesc din
Ro mânia, astfel că în vastul său
reportoriu are şi cântece interpre-
tate într-o limbă literară.

Astfel, în mod deosebit o sti -
mează şi apreciază pe cunoscuta
solistă de muzică populară ro -
mânească, Maria Lătăreţu, Ioana
Radu, Ştefania Rareş, a căror
discuri le păstrează şi în ziua de
astăzi.

Ne-a mai spus domnul Duşko,
că o singură dată a avut ocazia
să-l întâlnească pe Ion Dolă -
nescu, steaua cântecului româ-
nesc, care de curând s-a stins din
viaţă şi că în sufletul lui stăruie
aceiaşi dorinţă pe care a avut-o şi
marele Dolănescu:

- Aş vrea, până nu mor, să-mi
ţin un nepot pe genunchi. Prin
cântecul meu încerc să-i chem pe
cei doi copii ai mei să se reîn -
toarcă în localitatea lor de naştere
şi să-mi îndeplinească această
dorinţă. Și sper ca bunul Dum -
nezeu să audă ruga mea, pentru

că, cântecul meu nu este numai
cântec ci este şi rugăciune! Şi să
mi-o îndeplinească, deoarece
doar un urmaş, un nepot îmi poa -
te duce mai departe cântecul pe
care îl port în suflet, ducând ast-
fel mai departe tradiţia poporului
meu, mi-a mărturisit cu multă
tris teţe în ochi, dar cu o mare
încredere în viaţă, Duşko Oprici.

Printre multele lucruri despre
care am vorbit, Duşko a adus vor -
ba şi despre marele solist de
muzică populară românească de
pe Valea Timocului, Branko Olar,
care nu mai este printre noi, dar
care a lăsat o vizibilă amprentă în
viaţa culturală de aici şi despre
care Duşko are doar cuvinte de
laudă, menţionând că, până în
pre zent, nimeni nu îl poate în -
locui.

Nu pot să închei acest articol,
fără să amintesc că Duşko Oprici
este un om ieşit din comun, un
om plin de viaţă şi un mare opti-
mist, mereu pregătit de vorbă
despre tot ce viaţa ne oferă, chiar
şi atunci când ne face să râdem,
povestindu-ne unul din bancurile
lui preferate.

Dar, înainte de toate, el
rămâne să fie pentru noi care
trăim aici, o legendă vie a cân-
tecului popular românesc de pe
Valea Timocului.  v

DUŞKO OPRICI- CUNOSCUT INTERPRET DE MUZICĂ POPULARĂ

Cu muzica în suflet – pe cărarea anilor

Portret

Scrie:
Culita - Kami Vasilkici
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U
n rezultat important pe tărâm cultural îl
reprezintă şi înfiinţarea celor opt teatre
profesioniste pe teritoriul Voivodinei, drept

urmare a dezvoltării culturii socialiste în fosta
Iugoslavie. Teatrul profesionist sârbesc „Sterija” din
Vârşeţ a început să funcţioneze pe 2 ianuarie 1945.
Înfiinţarea Teatrului Popular Românesc la Vârşeţ în
anul 1949 a însemnat un factor important în proce-
sul de promovare a vieţii şi culturii teatrale
româneşti în Voivodina.1

În perioada incipientă (1949-1950) s-au depus
eforturi pentru înjghebarea ansamblului, dându-se
nouă opere din literatura dramatică, totalizând 57
spectacole în cele 29 de sate româneşti şi mixte pe
care le-a vizitat, iar în stagiunile viitoare prioritate a
fost ascensiunea lui artistică.2

Teatrul Popular Românesc s-a manifestat ca un
factor important în procesul de promovare al culturii
teatrale. În Voivodina au fost populare trecerile în
revistă ale teatrelor de amatori. La toate mani fes tă -
rile respective de nivel comunal şi provincial, par -
ticipau şi ansambluri care reprezentau mi noritatea
română, iar secţiile de dramă prezentau spectacole
calitative din punct de vedere artistic. În asemenea
condiţii, când populaţia rurală tot mai mult este
atrasă de teatru, se naşte ideea de înfiinţare a unui
teatru profesionist românesc.3 Uniunea Societăţilor
Culturale – Secţia pentru Români, a adus hotărârea
ca în cadrul S. C. „Petru Albu” din Vârşeţ să ia fiinţă
primul Teatru Românesc Semiprofesionist, avându-

se în considerare ine xis tenţa cadrelor de specialitate
pentru ca ansamblul să primească imediat statutul
de ansamblu profesionist.4

Ideea înfiinţării, după cum se pare a pornit din
sânul membrilor Societăţii Culturale „Petru Albu” din
Vârşeţ.5 Ideea înfiinţării Teatrului Profesionist a fost
una politică, într-o perioadă grea când Iugoslavia s-
a detaşat de influenţa Uniunii Sovietice, iar
înfiinţarea teatrelor minoritare a reprezentat o
replică a statului iugoslav membrilor Pactului de la
Varşovia, care o acuzau constant de încălcarea
drepturilor minorităţilor naţionale. În acest context,
odată cu dezgheţarea relaţiilor politice dintre
Iugoslavia şi U.R.S.S., Teatrul Popular Românesc se
desfiinţează sub diferite pretexte.6

În faza incipientă (1949/50), când s-a format
nucleul artistic, se fac demersuri oficiale pentru
transformarea unor cadre didactice cu înclinaţii pen-
tru activitatea teatrală, la Vârşeţ. Teatrul Popular
Românesc la început a numărat 8-9 actori pro -
fesionişti: Nicolae Bocşan, Lili Bocşan, Sever Bunda,
Vida Bunda, Viorel Moldovan, Anuica Moldovan,
Sofia Buza, Maria Bura, Ion Petrică şi Solomon Miloş
(persoană tehnică).7

Teatrul a avut un caracter ambulant, iar mica
trupă de entuziaşti începe să colinde satele cu
populaţie românească. Sâmbăta şi duminica se
deplasau în câte un sat din jurul Vârşeţului, Ali -
bunarului, Zrenianinului sau Panciovei, bucurându-
se de primire călduroasă şi entuziastă, o adevărată
sărbătoare pentru întrega localitate.8

Primul spectacol de teatru s-a jucat pe 6 iunie
1949 prezentându-se comedia „Năpasta” de Ion
Luca Caragiale, în regia lui Nicolae Bocşan. La

Teatru

TEATRUL POPULAR ROMÂNESC DIN VÂRŞEŢ
Scrie:
Dr. Dorinel Stan
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alegere s-a luat în considerare că „Năpasta” are
puţine personaje, iar fabula îşi desfăşoară acţiunea
în mediul satului românesc al vremii, apropiat de
ţăranul român din Voivodina. Teatrul având caracter
ambulant, trebuia să transporte decorul cu mij -
loacele de comunicaţie existente (trenul, tractorul
cu remorcă şi trăsurile). La premieră au fost pre -
zenţi 180 delegaţi din satele cu populaţie româ -
nească.9

În pofida mijloacelor de transport modeste şi
improvizări scenice, Teatrul Popular a avut un rol
pozitiv stimulând activitatea secţiilor de diletanţi din
satele noastre şi apropiind spectatorul obişnuit de la
ţară de scenă.10 Vom exemplifica prin vizita efec -
tuată la Mesici (sat din zona de codru a Banatului)
în anul 1955, când Teatrul Popular Românesc a vizi -
tat Mesiciul, iar în localitate nu exista cămin cultur-
al. Spectacolul s-a prezentat în curtea casei
cetăţeanului Miţă Ivaşcu. A venit aproape tot satul
cu mic cu mare, deși fiecare venea cu scaun de
acasă. Mulţi aduceau ouă, brânză sau pâine, iar
bărbaţii au venit cu câte o domigeană sau un litru
de vin. Petrecerea a durat până în zorii zilei
următoare. La întoarcere, un localnic a retezat un
prun (pom răspândit la Mesici) care la pus în
camionul cu care ansamblul s-a deplasat.11

Interesant este să ilustrăm prin cifre interesul
spectatorilor prin satele româneşti care au urmărit
spectacolele în turneu: Coştei – 350, Voivodinţ –
350, Uzdin – 350, Râtişor – 200, Deliblata – 200,
Maramorac – 300, Vladimirovaţ – 200, Alibunar –
200, Seleuş – 160, Locve – 160, Vlaicovăţ – 150 etc.

Teatrul Popular Român din Vârşeţ în prima sta -
giune în repertoriu a avut nouă opere din literatura
dramatică. În total 29 sate româneşti şi mixte au
fost vizitate prezentându-se 57 spectacole teatrale
la care au participat 14.720 spectatori.12 O con -
tribuţie importantă şi un mare merit îl au soţii Ion şi
Măria Isaia, actori profesionişti cu o bogată ex -
perienţă scenică la Teatrul Naţional din Bucureşti.13

Ultima premieră „Sirena” s-a jucat la 4 aprilie
1956 la Vârşeţ. Teatru a dăinuit o perioadă scurtă

pentru a-şi putea afirma o fizionomie specifică.
Caracterul ambulant l-a situat într-o poziţie aparte
faţă de celelalte case teatrale din Voivodina.14

Teatrul Popular Român în decursul celor şapte ani
de existenţă a pregătit 30 de premiere prezentând
etniei româneşti aproape 500 de spectacole.
Începând din 1951 Teatrul Românesc a fost susţinut
de către Consiliul Cultural al P. A. Voivodina, iar în
urma decentralizării a trecut în ingerinţele cercuale.
Activitatea teatrului s-a desfăşurat în cuprinsul celor
trei comune înfiinţate: Vârşeţ, Panciova şi Zrenianin.
În aceste condiţii, cele trei comune (judeţe)
trebuiau să asigure mijloacele financiare. Deşi
comunele Vârşeţ şi Zrenianin au căzut de acord,
comuna Panciova a respins sprijinirea propunând ca
asigurarea mijloacelor financiare să fie făcută de
localităţile româneşti unde teatrul îşi desfăşoară
activitatea. Propunerea n-a găsit ecou în rândurile
minorităţii.15 Decizia a fost adusă la şedinţa Con -
siliului Cercual din Vârşeţ din 17 mai 1956, iar mo -
tivul invocat a fost lipsa de mijloace financiare.16

În continuare prezentăm lista pieselor care au
fost jucate de Teatrul Popular Român:

- Ion Luca Caragiale – „Năpasta”; „O scrisoare
pierdută”; „O noapte furtunoasă”; „D-ale carnavalu-
lui”;

- Zaharia Bârsan – „Muşcata din fereastră”;
- T. Musatescu – „Titanic vals”;
- Branislav Nušić – „Familia îndoliată”;

„Deputatul”; „Lumea”; „Omul de rând”; „Copilul
comunal”; „Doamna ministru”;

- Jovan Sterija Popovici – „Însurătoare şi măritiş”;
„Femeia rea”; „Măistoriţa la modă”;

- K. Trifković – „Cine alege şi culege”;
- S. Sremac – „Popa Cira şi popa Spira”;
- M. Širola – „Ochilă, Lungilă şi Burţilă”;
- Nikola Jovanović – „Mirele fără voie”;
- Maxim Gorki – „Micii burghezi”;
- Fr. Schiller – „Intrigă şi iubire”;
- Sauw şi Disseau – „Rădăcini adânci”;
- Jaroslav Hasec – „Bravul soldat Şveik”; „Fluierul

fermecat” (spectacol pentru copii);17  v

NOTE:
1 Mircea Măran, Kulturne prilike kod rumuna u Banatu 1945-1952, Vârşeţ 2009, pag. 139
2 Slobodna Vojvodina, 9 martie 1950, pag. 11
3 Libertatea, 5 iunie 1949, pag. 4
4 Ibidem
5 Almanahul Libertatea, Panciova 1990, pag. 47
6 Informaţii furnizate de la Petru Flora
7 Lumina nr. 1, 1948, pag. 35
8 Miodrag Miloş, Unele momente din activitatea Teatrului Popular Român din Vârşeţ (1949-1956),
Contribuţii la istoria culturală a românilor din Voivodina, Zrenianin 1973, pag. 207
9 Mircea Măran, Kulturne prilike kod rumuna u Banatu 1945-1952, Vârşeţ 2009, pag. 140
10 Lumina, nr. 4, 1950
11 Cuvântul românesc, nr. 49-50, anul XIII, Vârşeţ-Zaiecear 2003, pag. 21
12 Nicolea Polverejan, Prima fază de activitate teatrală a Teatrului Popular Român, Contribuţii la istoria
culturală a românilor din Voivodina, Zrenianin 1976, pag. 213
13 Libertatea, martie 1952, pag. 5
14 Alexandru Maiogan, O piesă bună şi un succes, Libertatea, 21 martie 1954, pag. 4
15 Costa Roşu, Ioţa Bulic, Simeon Lăzăreanu, Libertatea 1945-1995 ani de memorie jurnalistică,
Libertatea, Panciova 1995, pag. 150
16 Libertatea, 10 iunie 1956, pag. 3
17 Contribuţii la istoria culturală a românilor din Voivodina, SLR, Zrenianin 1973, pag. 211



24GLASUL  CERBIC IE I

Zilele de Teatru...

Î
n primăvara această vom
sărbători cea de-a 40-a
ediţie a cunoscutei noastre

mani festări teatrale „Zilele de
Teatru ale Românilor din Voi -
vodina”.

După o pauză de aproape 17
ani de la des fiinţarea Teatrului
Popular Românesc (în vara anului
1956), la iniţiativa Comunităţii
cul tural-instructive din Alibunar a
avut loc, în anul 1969, o com pe -
tiţie a secţiilor de dramă de pe
lângă căminele culturale din sa -
tele cu populaţie românească,
iniţiativă care în anul 1973 s-a
transformat „într-o manifestare
com petiţională de amploare, la
care participă, de atunci, amatori

din toate satele cu populaţie ro -
mânească din Voivodina”

Trebuie menţionat, spune Mio -
drag Miloş în Prefaţa cărţii sale
„Fas cinaţia scenei”, de altfel volum
dedicat acestei manifestări cultur-
al-artistice „că printre iniţiatorii
mani fes tării „Zilelor de Teatru ale
Românilor din Vo i vodina”, a fost,
în primul rând, Traian Şte fan, pe
atunci secretar al Comunităţii cul-
tural-instructive a Voivodinei şi
pre şedintele Con siliului manifes -
tării, Vjekoslav Cvetković,  Pă un
Ghina, Iosif Surducean-Geagea”
şi alţii ca re, în deceniile care au
urmat, şi-au  adus din plin contri -
buţia la organizarea şi buna des -
făşurare a acestei manifestări. Pe -
tru a se orga niza, desfăşura şi
susţine pentru o peri oadă mai în -
delungată o astfel de manifes -
tare, este nevoie de mijloace fi -
nanciare cores pun zătoare, mijloa -
ce care au fost asigurate de

„Uniu nea Teatrelor de Amatori din
Voivodina, care a asigurat, an de
an, surse financiare pentru desfă -
şurarea şi dezvoltarea activităţii
teatrale de amatori în cadrul
naţionalităţii noa stre”. Mai târziu,
după cum menţionează autorul
monografiei, „obligaţia finanţării
ma  nifestării a fost preluată de
către Comunitatea cultural-in -
struc tivă a Voivodinei”, iar în
ultimii ani şi de Consiliul Naţional
al Românilor din Voivodina şi alte
instituţii, precum şi unii sponsori.

Prima ediţie a acestei ma -
nifestări teatrale s-a desfăşurat la
Alibunar şi în alte localităţi care
au avut condiţii satisfăcătoare la
cămi nele de cultură pentru pre -
zentarea unui spectacol. Astfel,
cortina s-a ridicat, pentru prima
dată la acestă manifestare tea -
trală,  „dumi nică, 11 martie la Ni -
co linţ. În acea seară s-a prezentat
spectacolul „Măistoriţă la modă”

„ZILELE DE TEATRU ALE ROMÂNILOR DIN VOIVODINA” 1973-2012

PPaa tt rr uu   dd ee cc ee nn ii ii   dd ee   ss pp ee cc tt aa cc oo ll ee   dd ee   tt ee aa tt rr uu
Scrie:
Simeon Lăzăreanu



25 GLASUL  CERBIC IE I

de Jovan Sterija Popović”, în regia
fostei ac tri ţe a Teatrului Popular
Român din Vârşeţ, Ico nia Cuzma-
Živanović. Câştigători ai acestei
pri me ediţii au fost actorii de la
Căminul cultural „Doina” din
Uzdin, care au prezentat specta-
colul “Un individ suspect” de
Branislav Nušić,  în regia lui Todor
Creţu-Toşa.

În acel an au fost prezentate 9
spectacole la adulţi şi 7 spec -
tacole de către secţiile de teatru
ale elevilor din şcolile noastre ele -
men tare.

Constatăm că pe parcurul a
celor 39 de ediţii au fost prezen-
tate 334 de spectacole (mono -
drame, teatru poetic, piese într-
un act, piesă în mai multe acte).
De asemenea, remarcăm că uzdi-
nenii au prezentat cele mai multe
şi diversificate spectacole – 57 la
număr, urmează Satu Nou cu 40,
Nicolinţ cu 30,  Straja şi Seleuş cu
29, Coşteiul cu 28 de spectacole
şi aşa mai departe.

Primul Comitet de organizare al
„Zilelor de Teatru ale românilor
din Voivodina” a fost alcătuit din
următorii membri: Păun Ghina,
preşedinte, Vjekoslav Cvetković,
Gheorghe Ru  ian, Iosif Surducean-
Geagea, Solomon Mioc, Ioviţă
Dalea şi Ionel Ţera, iar în primul
juriu al fost aleşi Iulian Rista
Bugariu, Nicolae Polverejan şi
Luka Dotlić.

Până la apariţia monografiei
„Zilelor...”, „Fas cinaţia scenei” de
Miodrag Miloş, texte ample
despre manifestarea noastră au
fost publicate în revista „Lumina”
(materialele pre zentate la masa
rotundă de la Fântâna fetei, din
1987) în numerele 4 (Ioan Baba,
Milutin Karišik, Nicolae Polve -
rejan) şi 5-6/1987 (Mă rioara Baba
Vojinović, Teodor Munteanu, Ioan
Baba, Miodrag Miloş, Aurel Bojin
şi Vasile Barbu), precum şi un
studiu amplu, semnat de Nicolae
Polverejan publicat în „Contri -
bunţii la istoria culturală a ro -
mânilor din Voivodina”. 

Cronici pe marginea specta-
colelor, precum şi a ediţiilor au
fost publicate în săptămânalul

„Libertatea” şi revista „Lumina”,
cât şi în re vista „Pozorište” (în
limba sârbă) de la Muzeul de isto-
rie al  Voivodinei. Cotidianul „Dne -
v nik” din Novi Sad, cât şi săp -
tămânalul „Pančevac“ au consem-
nat evenimentul teatral al mino -
rită ţii noastre. Începând cu acest
număr, săptă mâ nalul nos tru va
evoca pe parcurs, până la în ce -
perea ediţiei din acest an, nume
de regizori, de actori, de oameni
care au contribuit la organizarea
manifestării, chiar unele  spec -
tacole. Sperăm să se organizeze
şi vreo ma să rotundă întretimp
despre rolul, rezul ta tele şi starea
actuală a teatrului de amatori de
la noi.  v
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Nicolae Polverejan (1911-
1995). Dramaturg şi jurnalis. Năs -
cut la Checia (România) unde-şi
fa ce şcoala generală, iar şcoala
de învăţători o face la Arad. Îşi
începe ca riera didactică în 1942 la

Toracu Mic, unde a reorganizat şi
condus corul bărbătesc, punând

totodată şi bazele formaţiilor de
dansuri din To rac, iar mai târziu şi
din Vârşeţ. Du pă terminarea
războiului se mută la Vârşeţ unde
este încadrat în an sam lul teatrului
românesc profe sio nist de acolo ca
actor şi regizor. 

Du pă desfinţarea Teatrului Po -
pular Ro mânesc, trece ca ziarist
la Postul de radio Novi Sad,
Redacţia pro gramului în limba
română. Cola bo rea ză şi pe pagi -
nile săptămânalului „Liberta tea”
încă din anul 1948, cât şi în re -
vista „Lumina”, cu traduceri, pro -
ză umoristică şi critică de teatru.
Ca om de teatru, Nicoale Pol vere -
jan a realizat un număr mare de
ro luri, atât în cadrul  Tea trului
Popular Românesc, cât şi ulterior
în piesele montate la Vâr şeţ în
cadrul SCA „Petru Albu”, până la
înfiinţarea „Zi lelor de Teatru ale
Românilor din Voi vodina”. Odată
cu înfiinţarea „Zi lelor...”, Nic.

Polverejan îşi asumă mai multe
sarcini în viaţa noastră culturală –
ţine cursuri de iniţiere în tainele
actoriei, regiei, montează specta-
cole în satele noastre, par ticipă cu
pasiune la toate manifes tările
teatrale, scrie cronici teatrale,
texte de sinteză din activitatea
noastră teatrală. Ca regizor a
montat peste 20 de spectacole,
atât la Teatrul Popular Românesc,
cât şi ulterior, la trupele de teatru
din satele noastre care au parici-
pat la „Zilele de Teatru ale Ro -
mânilor din Voivodina”. Genera -
ţiile mai în vâr stă îl ţin minte în
ro lul nemuritor al soldatului
Şvejk, în spectacolul pre zentat de
Teatrul Popular Româ nesc din
Vârşeţ.

Iconia Cuzma-Živanović (1931-
2001). Actriţă a Teartului Popular
Ro  mânesc din Vârşeţ unde inter -
pre   tează mai multe roluri princi-
pale în spectacolele montate de la
acest teatru în regia lui Ion Isaia

şi Ni co lae Polverejan.  Conform
presei vre mii, a dat rorluri foarte
bune în Tita nic vals, Mirandolina,
Micii bur ghezi, Muşcata din
fereastră, Popa Cira şi Popa Spira,
Familia rea, Si re na, dar mai ale în
Intrigă şi iubire (La dy Milford) şi
O scisoare pier dută (Zoe). După
stingerea acestui teatru, se sta -
bileşte la Nicolinţ, unde lucrează

Cei care au marcat viaţa teatrală a românilor
din Voivodina

A
nul acesta se împlinesc
patruzeci de ani de la
înfiinţarea manifestării

teatrale a românilor de pe aceste
meleaguri, manifestare cunos -
cută sub denumirea de „Zilele de
Teatru ale Româniulor din Voi -
vodina”. O perioadă de patru de -
cenii de activi tate teatrală des -
făşurată pe scenele din satele
noastre înseamnă foarte mult
pentru noi. Când spunem foarte
mult, mă gândesc la mai multe
aspecte pe care le implică pre -
gătirea unui spectacol. În primul
rând este vorba de cultivarea,
însuşirea şi păstrarea limbii ro -
mâne literare. Apoi, datorită pre -
gătirii per soanelor care montează
un spectacol, un număr de oa -
meni, cu mai multă sau cu mai
puţină pre gătire, care participă în
spectacol, învaţă şi des co peră ce
este teatrul, ce este arta scenică,

ce este puterea de transpunere a
unui neiniţiat în rolul pe care
trebuie să-l interpreteze. Din clipa
când oameni cu diverse procu -
paţii (agricultori, meseriaşi, das -
căli, studenţi, elevi, etc.), şi cu o
diferită pregătire şco lară, dar toţi
cu dorinţa de a urca pe scenă,
pun piciorul pe scenă sub lumina
reflectoarelor, au făcut deja pri -
mul pas spre descoperirea unei
lumi, a unui orizont nebănuit de
ei până atunci, care îi obligă să
lucreze cu cuvintele, cu limba, cu
mişcarea, cu su ne tele şi lumina,
cu sufletul, în defnitiv. Iar ca toa -
te acestea să se întâmple într-o
zodie fericită am zice, şi spec -
tatorii să vadă aceasta, este
nevoie de oameni cu har. Acum
când ne pregătim să sărbă to rim
cea de-a XL-a ediţie a „Zilelor de
Teatru ale Ro mâ nilor din Voivo -
dina” e bine să ne amintim de
unii dintre aceia care au trăit pen -
tru scenă şi pentru crearea acelei
iluzii pe care ne-o oferă specta-
colul de teatru.

Scrie:
Simeon Lăzăreanu
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la şcoală, punând bazele secţiei
de teatru de pe lângă Căminul
cultural din Nicolinţ, unde regi -
zează mai multe piese, iar odată
cu înfiinţarea „Zilelor...” Iconia
Cuzma- Živanović urcă din nou pe
scenă lăsând roluri memorabile în
Doamna ministru, Măistoriţă la
modă şi, mai ale, în Gaiţele.

Iosif Surducean-Geagea (1931-
1988). Cadru didactic, actor şi re -
gizor. Şcoala generală o face în
sa  tul natal, Seleuş, iar Şcoala
Nor  mală la Vârşeţ.  Îşi începe ca -
riera didactică la Coştei, apoi con -
tinuă la Voivodinţ, Sân-Mihai,

revenind du pă mai mulţi ani în
satul natal – Se leuş. Lucrează la
şcoală, iar apoi pes te 20 de ani
este directorul Că minului cultural
din localitate. Dan sator, coregraf,
corist, dirijor, iar mai pe urmă
actor şi regizor în trupa de teatru
de pe lângă Căminul cultural din
Seleuş. La Seleuş a semnat regia
la 11 spectacole, dar şi înalte lo -
calităţi – la Sân-Mihai şi Alibunar.
În tinereţe a fost un cores pon -
dent de nădejde al săptă mâ -
nalului “Li ber tatea”. Pentru  acti -
vi tatea sa pe plan cultural i s-au
acordat mai mul te recunoştinţe la
nivel comunal şi provincial

Iulian Rista Bugariu (1932-
1990). Profesor, ziarist, scriitor,
traducător, editor. Şcoala generală
o face în satul său natal Ecica,
apoi Şcoala Normală la Vârşeţ,
Şcoala Superioară de Pedagogie
din Zre nianin. La început ziarist la

Radio Novi Sad, apoi dascăl la
Săr cia, pro fesor la Vârşeţ la Şcoa -
la gene rală Olga Petrov Radişici,
Liceu şi Şcoala Normală, iar din
1965 re dactor la Institutul de
Editare a Ma nualelor din Novi
Sad. În paralel, Iulian Risat Bu -
gariu desfăşoară o activitate zia -
ristică rodnică publi când în săp -
tămânalul “Libertatea”, cât şi în
revista “Lumina”, “Bucuria Copii -
lor”. A participat aproape la toa  te
sesiunile şi simpozioanele ştiinţi -
fice desfăşurate în cadrul et niei
române, iar pasiunea pentru te -
atru îi rămâne până la sfârşitul
vie ţii. Publicul îl păstrează în
memorie pentru rolul Bogoiu din
“Jocul de-a vacanţa”, spectacol pe
care l-a şi regizat. De la înfiin -
ţarea „Zilelor de Teatru ale Româ -
nilor din Voivodina” este mereu în
organele de con ducere ale aces-
tora, precum şi ani în şir membru
nelipsit al juriului.

Iova Dalea (1933-2006). Cadru
didactic, animator cultural, actor
şi regizor. Iova Dalea este o figură
in teresantă şi importantă a vieţii
cul turale şi teatrale a minorităţii
noas tre. La începutul carierei
dascăl la Uzdin, apoi la Deliblata.
După ace ea, director la Căminul
cultural „Doi na” din Uzdin (1968-
1975), apoi di rector de bancă,
până în 1998. Fire întreprin ză -
toare, I. Dalea se mani fes tă în
diverse planuri culturale – cu le -
gător de foclor românesc din Ba -
nat, coregraf ani în şir la Căminul
cultural, organizator al multor
ediţii  ale Festivalului de Folclor,

sportiv pasionat, dar mai ales
actor respectat, care a jucat roluri
principale în 45 de piese montate
pe scena din Uzdin.  Roluri mem-
orabile a realizat în Bravul soldat
Şvejk, alături de Ioţa Vinca, apoi
în Take, Ianke şi Cadâr, pentru
care a primit Medalia de aur  pen-
tru rolul lui Ianke la întrecerile
provinciale. A mai cucerit încă de
3 ori premiul I pentru actorie, dar
talentul său de actor s-a manifes-
tat pe deplin în rolul lui Moş Pătru
din filmul „Tinereţe frântă”. A
regizat mai multe piese la Uzdin şi
Satu Nou şi a jucat în mai multe
filme de lung şi de scurt metraj,
precum şi în multe din episoadele
cu „Ventilă Agraru”, alături de Ioța
Vinca.

Iova Dalea a fost membru fon -
dator al mai multor instituţii cul-
turale româneşti,  decenii în şir
preşedinte al Secţiei de pictură
naivă a Casei de cultură „Doina”
din Uzdin, precum şi organiza-
torul unui număr mare de ex -
poziţii de pictură naivă atât în
ţară, cât şi în străinătate. A fost
membru fondator şi al  Festi va lu -
lui de muzică uşoară „Tinereţea
cântă”, al Fundaţiei Române de
Folclor din Voivodina, precum şi al
Uniunii Teatrelor de Amatori a Ro -
mânilor din Voivodina. 

Ioţa Vinca (1937-2010.). Şcoala
generală o termină în satul natal
– Uzdin. De la vârsta de 15 ani în -
ce pe să joace în spectacolele pre -
zentate de Secţia de teatru de pe
lângă Casa de cultură din Uzdin.



28GLASUL  CERBIC IE I

În cadrul acestei trupe a realizat
peste 40 de roluri, precum şi mai
multe roluri în filme de lung şi de
scurt metraj realizate de TV Novi
Sad, precum şi într-un număr
mare în epi soadele umoristice cu

Ventilă Ag raru. Trebuie menţio nat
faptul că Ioţa Vinca este autorul a
peste 200 de texte umoristice
scrise împreună cu Todor Creţu,
cât şi al unui număr impresionant,
aproape 250 de texte scrise de
unul singur pentru nece si tăţile
Pos tului de radio Novi Sad, Re -
dacţia în limba română, cât şi
pen tru TV Novi Sad, majoritatea
ju  ca te şi regizate de el. De altfel,
în cad rul „Zilelor...” Ioţa Vinca
este cel mai premiat actor, ob -
ţinând nenu mă rate premii, men -
ţiuni, diplome spe ciale atât în
cad rul „Zilelor...”, cât şi la emula -
ţiile provinciale, repu blicane şi
federale. A jucat şi-n spe c tacolele
nouînfinţatului Teatru Ro mânesc
Profesionist de la Vârşeţ şi în fil -
mele „Tinereţe frântă” şi „Omul
din casa pustie”.

Lavinius Dudici (1954-2003).
Actor şi regizor. Şcoala generală o
face în satul natal – Sân-Mihai,
însuşindu-şi apoi meseria de elec-
trician. Pasionat de teatru, în anul
1977 joacă în piesa montată pe
scena Căminului cultural din Sân-
Mihai, Jeff (pentru care obţine
premiul III) Anul următor câştigă
Premiul I pentru rolul lui Tom
Wayer din “Unchiul nostru din
Jamaica”, iar un an mai târziu o
menţiune specială pentru rolul din

„Piatra de sub cap”. În urma aces-
tor succese, este angajat ca actor
profesionist la Teatrul Sterija din
Vârşeţ, unde ră mâne doi ani.
Revine în satul natal unde mai
montează câteva piese, cea mai
importantă fiind “Evan ghe liştii”,
de Alina Mungiu, unde joacă şi
rolul principal. Urmează apoi câ -
te va roluri la trupa din Vârşeţ „Ti -
nerele condeie”. Se stinge din
viaţă în plină putere creatoare.

Traian Minda Cârsta (1950-
1997). Şcoala generală o
urmează în satul natal după care
râmâne aca să, ocupându-se cu
agricultura, fiind un foarte bun
gospodar. Din băcile şcolii este
activ în secţia de teatru de pe

lângă Căminul cultural. Cu
înaintarea în vârstă joacă în toate
spectacolele prezentate de trupa
de teatru a Casei de cultură din
Nicolinţ, dar şi în cele ale
Centrului de Cultură al Comunei

Alibunar. Pentru prestaţia sa pe
scenă a primit un mare număr de
premii şi menţiuni.

Mărioara Baba-Vojnović (1950-
2009). Scriitoare, ziaristă, critic
de teatru. Şcoala generală o
urmează în satul natal, Seleuş,
şcoala medie la Alibunar, iar facul-
tatea la Bu cureşti, la Institutul de
Teatru şi Film, secţia Critică de
teatru şi de film. După absolvirea
facultăţii re vine în ţară şi se
angajează la TV Novi Sad, unde
ani în şir este zia ristă în redacţia
culturală. De ase menea, foarte
repede este cooptată în orgais-

mele de conducere ale „Zilelor de
Teatru...”, fiind în mai mul te
rânduri şi membru sau pre şedinte
al juriului „Zilelor...”. Ani în şir a
urmărit spectacolele de la „Zile...”
prezentându-le pertinent în cadrul
programului cultural al TV Novi
Sad. Trebuie menţionat că mai
bine de un deceniu, Mărioara
Baba a prezentat fiecare ediţie în
revista de specialitate „Pozorište”
care apare în cadrul Muzeului de
Istorie al Voivodinei.

Virginia Marina Guzina (1957-
2011). Regizoare. Şcoala
generală a urmat-o la Vârşeţ
unde a absolvit şi liceul în limba
română. La In stitutul de Teatru şi
Film „I.L. Ca ragiale” din Bucureşti
termină regia. Revenită în ţară,
începe să-şi practice meseria atât
în cadrul mino rităţii române, dar
şi pe plan mai larg, montând
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numeroase piese pentru teatrul
radiofonic (în limba română şi
limba sârbă), montări care s-au
bucurat de cele mai înalte re -
cunoştinţe în domeniu: Grand Prix
Ohrid 1987 şi Grand Prix Fedor
1996.  

De asemenea, este prima re -
gizoare care montează pe marile
scene din România (Craiova
1996/1997). 

În cadrul manifestării noastre
teatrale, „Zilele de Teatru ale
Românilor din Voivodina”, Vir gi na
Marina Guzina montează cu suc-
ces la Alibunar, Coştei, Nicolinţ,
Satu Nou şi Vârşeţ 17 spectacole,
memorabile rămând Matca (Nico -
linţ), Jaques sau supunerea, Deş -
teptarea primăverii, Spiritus-Ani -
ma, Cântăreaţa cheală (Vârşeţ),
Regele Ubu (Satu Nou) şi  Rămas
bun, geniul rău, cruzimea şi
moartea cu încununarea ei (Coş -
tei), spectacole care au câştigat
multe premii. 

S-a stins prematur din viaţă la
sfârşitul anului trecut.  v

Cărți noi

Unul din cele mai vechi
sate românești din acea -
stă parte a Banatului și

nu numai, considerat leagănul
românilor din Serbia – Coșteiul, da -
tând ca prima atestare documen -
tară încă din 1361, și-a găsit în
paginile monografiei scrise de ti -
nerii cronicari Mariana Stratulat și
Marin Gașpăr o dreaptă și docu -
men tată oglindire.

Acest fapt este menționat de
prof. Elena Lelea în ”Cuvânt îna -
inte”, care subliniază mândria și
per petuitatea acestor minunați oa -
meni, care au fost și rămas ”frun -
cea Banatului”, respectiv a româ -
nilor voivodineni: ”Nu întâmplător
în acest sat de codru oamenii au
înființat prima organizație cultu -
rală, primul cor mixt, teatru de
amatori, fanfare, iar școala a avut
un rol deosebit la instruirea și edu -
cația copiilor în limba maternă. De
asemenea, biserica a avut rolul ei.”

Cunoașterea istoriei și culturii în
ansamblu a localităților noastre,
scrie rea ei reprezintă o datorie și
necesitate a noastră, a tuturor
celor care trăim pe aceste locuri bi -
necuvântate de Dumnezeu să ne
fie baștină.

Strădania conaționalilor Mariana
Stratulat și Marin Gașpăr, ca tineri
cronicari și fii ai acestui ținut, un
focar de răspândire al culturii în

rândul etniei noastre, de a înregis-
tra pentru cei care vor veni după
noi lucruri care n-ar trebui date cu
atâta ușurință uitării și popularizate
într-o măsură determinată, repre -
zintă veritabil o comoară.

”Monografia Coșteiului” a apărut
în colecția de monografii la Editura
”Li bertatea” din Panciova, publi -
cată cu sprijinul financiar al Comu -
nității Locale Coștei. 

Cartea înfățișează identitatea și
spiritualitatea unui străvechi sat
românesc sub toate aspectele, sit-
uat la frontiera dintre Serbia și
România. În cele 430 de pagini,
autorii monografiei prezintă într-un
mod original și inedit așezarea
geografică, istoria localității, infra -
structura și viața socio-politică,
aspectele cultural-artistice, Casa
de Cultură, școala, biserica, jubi -
leele, manifestările și vizitele, viața
sportivă, d-ale vieții, portrete,
îndeletniciri, cuvinte și imagini etc.

În paginile cărții bine structu -
rate, sunt descrise în mod lapidar
cele mai importante momente din
istoria de peste 650 de ani a satului
Coștei (repere geografice, incursiu-
ni în istorie, cadrul instituțional,
dramele și realizările coșteienilor și
oameni merituoși). ”Monografia
Coș teiului” e bogat ilustrată cu zeci
de fotografii și, în mare parte, ar
putea constitui un model pentru
viitorii posibili autori din alte lo -
calități ale regiunii, care-și așteaptă
cronicarii, respectiv pentru edițiile
viitoare extinse ale cărții.

Cartea este scrisă într-o limbă
îngrijită și este cea mai solidă și
mai argumentată dintre monogra -
fiile satelor noastre, apărute până
în prezent. 

Autorii Monografiei – documen-
tului istoric (Mariana Stratulat, Ma -
rin Gașpăr și legat de învățământ
Elena Lelea) pun în lumină eveni-
mentele din trecut și prezent din
diverse configurații, contexte și
realități, iar cartea la rândul ei este
o mărturie certă când este vorba
de conviețuirea românilor în acest
spațiu geografic.  v

Monografia Coșteiului

1361 – 2011

Scrie:
Dr. Dorinel Stan
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Elemente de etnografie

Portul popular din Sân-Mihai

Î
n cele ce urmează ne-am propus să descriem
cele mai importante componente ale îm -
brăcămintei fo losite de sâmienți care datează

de la începutul secolului XX până în perioada în care
se folosește îm bră că min tea produsă industrial. Cu
atât mai mult cu cât cos tumația folosită la ma jo -
ritatea coregrafiilor se ba zea ză tocmai pe portul de
altădată.

Pentru a face cunoscut cititorilor portul popular,
vom proceda la o trecere în revistă a acestuia.

PORTUL POPULAR BĂRBĂ TESC  se încadrează în
portul popular din Banat, având o notă specifică
locului, cu ornamentație, ocupând un loc de frunte
în patrimoniul cultural al satului. În pofida vre-
murilor gre le, portul bărbătesc și-a pă strat
elementele de bază până prin anii 1905-1906. Și
anume era de două feluri: de vară și de iarnă.

Portul bărbătesc de iarnă își are specificul său dar
seamănă cu portul din satele românești: Uzdin,
Seleuș, Barițe, Nicolinț, Vladimi rovaț, Ovcea și Glo -
goni. Compo nen tele sale sunt: căci ula, pălăria,
cămașa (scur tă sau lun gă) cu mâ neci largi și guler
mic, prașchie, cio areci, izmene, lungi și làrgi, cojoc
- cojoc scurt din piele, numit ben chieș, duruț, bur-
dic, ciorapi, papuci, boșcă, chi meșancă (de culoare
neagră).

1. Căciula se încadrează în portul de iarnă, fiind
de culoare neagră, țuguiată. La căciulă se observă
unele schimbări în aspectul ținutei. Într-o perioadă
se trece la căciulă rotundă (o influență a portului
sâr besc). De sărbători în căciulă se prin de o pană de
păun. Vara se pur ta pălărie de culo are închisă:
negru, brun și gri. Trebuie accentuat că nu s-a mers
cu capul descoperit. Doar în caz de doliu bărbații
umblau cu capul gol.

2. Prașchia era confecționată din piele de culoare
brun închis și avea o lățime care se estima la 10-15
cm. Era împodobită cu ornamentații de metal alb și
galben. Mo tivele florale cu cercuri acopereau
întreaga suprafață. Prașchia avea cataramă galbenă
cu (ișloci). Fecio rii purtau cele mai frumoase praș -
chii cu ornamente deo se bite, în ti mp ce vârstnicii
aveau prașchii mai obișnuite, fără ornamente. Praș -
chia se purta peste cioareci și izmene. Ea avea
menirea să țină strâns talia la muncă grea, dar și

pentru a accentua elementul estetic, talia zveltă a
feciorilor.

Prașchia era confecționată de meșteșugari din
Vladimi ro vaț și Vârșet. Cei care făceau hamuri la cai,
confecționau și prașchii.

3. Cămașa scurtă era îmbrăcată de bărbați pen-
tru a fi pusă în cioareci. Cămașa lungă cu mâneci lu -
n gi și largi, cu guler mic, se în cheie în față de 3-4
nasturi. Ea era confecționată din pânză de argantin
și țesută din două ițe, plus două tălpițe din bumbac.
Din această pânză se confecționau cămăși de săr -
bătoare și pentru defuncți. Se confecționa bumbac
alb, în fu ior bă tut, bumbac galben pentru cămăși și
izmene de uz casnic și pentru munca țăranilor.
Înălbirea pânzei se făcea cu o pungă de cenușă în
apă și prin spălarea ei în leșie uscată, ca apoi să fie
uscată la soare.

4. Cojocul este o piesă importantă în portul
bărbătesc de iarnă. Se pare că era și cea mai costisi-
toare. Se zice că ar fi costat o avere și nu rareori
ace ia care își pregă teau feciorii de însurat își vin-
deau holdele pentru a le putea confec ționa cojocul,

Scrie:
Rodica Todoran

Măria (Þeruga) Gătăianț cu cei doi copii

(ciupag alb, prusluc, haine de otoman, argătin)
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cu care aveau să se prezinte la jocul din mijlocul
satului. Tot în cojoc, feciorii din sat se pre zen tau la
cununie.

Cojocul se confecționa la coman dă. Clientul dese-
ori dic ta cât de bo gată va fi ornamentația acestuia.
În ceea ce privește culoarea, predomina
cărmăjânul. Motivul floral era mai simplu. Specifice
sunt și oglin zile care s-au aplicat doar la aceia care
aveau mai mulți bani să plă tea scă acest ornament.
Cojocul bărbătesc era mai lung, în timp ce co jocul
fe meiesc, mai scurt. Erau identice, aceeași
lucrătură, aveau acee ași culoare și se deosebeau
doar prin lungime.

Cojoacele din Vladimirovaț erau cu cele mai
multe ornamente din Ba natul iugoslav, pe lângă cele
din Uz din, Barițe. Nicolinț. Cojocul, duruțul și bur-
dicul erau confecționate de cojocarii din Sân-Mihai.

5. Burdicul (pieptaru!) era confecționat din piele
de oaie și era fără mâneci. Era de culoare brun în -
chis, că rămiziu. ornamentat cu me rișoare. În față
avea 5 nasturi de piele. Sub braț încă trei nasturi din
piele, iar pe umărul stâng încă doi. Era scurt până la
brâu. Partea din față este foarte bogat ornamentată
cu piele aplicată și o floare mare pe pie pt și cu flori
mai mici pre sărate pe cealaltă suprafață. Burdicul
sau pieptarul are de cor aplicativ din piele lucioasă.
Mai târziu, prin anul 1940 Vasa și Alexa Gătăianț
(Leca Cecea) le făceau mai ornamentate, aplicând
oglinzi, piele de cu loare roșie sub formă de floare.

6. Ciorecii aparțin portului bărbătesc de iarnă.

Erau confecționați din șubă albă, puțin ornamentați
cu găitane de culoare neagră, în față având orna-
mente sub formă de bu zu nare fără nici o floare.
Erau mo de ști, fără mari ornamente și cu foarte
puține cusături, deo sebindu-se de cio arecii din alte
regiuni și sate ro mânești: Barițe, Seleuș, Vla -
dimirovaț, Uzdin. Cioarecii aveau ace lași model.

La Sân-Mihai ei erau confecționați de Gheorghe
Scum pia (ªerbănescu Didu), iar în 1890, de Ion
Scumpia (Cecea) și de Panta ªă manț (Ico nariu).
Bărbații mai purtau și cioareci așa numiți brigeși.
Primul din sat i-au purtat a lui Muscalu și (Ion
Ardelean) a lu Cucu prin 1906.

Duruțul era tricotat din lână sură, în brun,
cenușiu, negru, cu tivitură (cival) în cărmăjân, fără
nici un ornament. Avea o tivitură roată de guler și în
partea inferioară, precum și la buzu nare într-o
culoare bordo.

7. Papucii prezintă toată dibăcia femeilor din
acest sat. Pre do mină cu lorile: negru, verde,
cărămiziu. În 1960 întâlnim papuci lucrați din pâ n ză
pe o bază neagră. S-au ornamentat cu flori în
diferite culori și s-au lu crat ca la goblen, după un
tipar și mo del anumit. Papucii erau identici și la
femei și la bărbați.

Opregul este piesa de îm bră că minte
caracteristică portului popular femeiesc din Ba nat,
alcătuită din tr-o bucată dreptunghiulară mai lată. Se
țesea la război, prin combinarea mai multor materi-
ale, cum sunt: bumbacul. fi rul de păr de oaie, etc.

Portul bărbătesc și femeiesc din Sân-Mihai

Pătru, Măria și Ion Muncian (1915)
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Femeile ti ne re aveau opreg în bordo, iar cele mai în
vârstă de culoare neagră. Opregul se îmbracă în loc
de boșcă.

8. Sumna (sucna) era din țesătură neagră sau
bordo. Pe ste suc nă, fe me ile mai în vâr stă purtau
opreg negru în loc de boșcă.

9. Pârslucul este un obiect vestimentar la femei.
Era confecționat din șubă sau de vidră în bej, negru
de jelit (doliu) sau pur și simplu în alb. Pâr slucul era
un obiect vestimentar îmbrăcat la joc, la nunți sau
sărbători. Era cu mâneci sau fără.

10. Izmene largi de argătin se purtau vara și se
legau cu brăcinare. Peste izmene bărbații purtau
boșcă lungă până la genunchi, cu o lamă pe mij loc,
unde era trecut numele po sesorului: Stanicu Ion...
Stanicu Sima...

Izmene se făceau la Seleuș și la Sân-Mihai (Panta
Todoran - Gârba vu). Predomina culoa rea albă, culori
mari albastre. Deseori îmbrăcați astfel, fe ciorii
mergeau și la joc. Aveau cămașă lungă și largă,
praș chie bă tută cu ornamentații metalice și 2-3 ca -
 tarame. Boș ca era în albastru în chis, cu flo ricele
albe și o lamă cu nu mele feciorilor care o purtau.
Peste cămașa de arămiz aveau burdic scurt, pălărie,
papuci de lâ nă cu flori, cu vârful lucrat și că ptușit cu
piele și o lucrătură mică din piele, prinsă cu un
nasture. Bărbații purtau și cizme crețe și cizme

drepte (turiac), lucrate de doi meș teșugari pricepuți
din Ierme novți (Pișta și Mișa).

Aceste detalii însemnate le-am aflat de la Sima
Stanciu (Bălu), la vâr sta lui onorabilă de 88 de ani,
care și-a amintit limpede de anii tinereții sa le și
care, cu un lux de amănunte, mi-a povestit multe
lu cruri deosebit de interesante des pre portul din tre-
cut. Mi-a spus, prin tre altele, că în 1890 Moș Moa nă
Cojocariu făcea burdice și pentru femei și pentru
bărbați. Cu această meserie no bilă s-au mai ocupat
și Tima Cebzan (1906), Văsălie Sfera (Poponi) 1912,
Ion Mu n tean (Da bome) 1940, Alexa și Vasa Gătă -
ianț (Leca Cecea). Alte detalii pre ți o ase despre fru-
mosul port de la Sân-Mihai mi le-a furnizat și Gheo -
r ghe Scu mpia (Giugea).

Se pune întrebarea: cum să se mai păstreze
aceste comori pre țioase, această zestre rar întâlnita
a satului Sân-Mihai; acest port strămoșesc autentic
și care sunt modurile de pre ze n tare a acestei inegal-
abile valori? Co s tumul, când e pus pe oa meni, își
manifestă din plin culorile și frumosul. Pentru a nu
dispărea aceste valori de o rară frumusețe, se
impune revitalizarea lui la festivaluri de fol clor,
manifestări corale, serbări, la manifestări culturale,
totdeauna cu tendința de păstrare a acestuia. 

Căci, costumul popular are o mare importanță
istorică, etnografică, este o trecere peste vremuri.
El păstrează memoria portului de altădată, purtat cu
mândrie și de aceea noi, sâ mienții, dorim cu atâta
ardoare să nu-1 dăm uitării niciodată ci să-1
promovăm în coregrafiile noastre.  v

Măria Gătăianț (1917) 
(opreg, dușancă, sumnă de biță)

Petru Țeruga (1895)
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Petru Murgu este născut la
Petrovasâla pe data de 25 martie
1842. Este fiul preotului Avram
Mur gu şi nepotul dascălului Gavrilă
Murgu, personalităţi care au lăsat
urme adânci în viaţa spirituală a
localităţii Petrovăsâla.

„Dinastia” de preoţi şi învăţători
Murgu a marcat o epocă în istoria
acestei localităţi, care a durat
aproape un secol, de la venirea lui
Gavrilă Murgu la Petrovăsâla, în
anul 1829, până la moartea lui
Petru Murgu în anul 1920, influenţa
acestei familii asupra vieţii spiritual-
culturale din sat fiind prezentă şi
mai târziu, atât prin fiu său, Ioan
Murgu, protopop al Panciovei, do -
miciliat în localitatea vecină Satu
Nou, cât şi prin ginerii lui Petru
Mur gu - preoţii Stefan Sperchez şi
Valeriu Filaret Perin.

Din aceeaşi familie de preoţi şi
învăţători Murgu au mai făcut
parte, având serviciu în alte loca -
lităţi, şi Alexandru Murgu, fratele lui
Petru, învăţător la Iabuca, Pavel
Murgu, învăţător la Grebenaţ şi
Dimitrie Murgu.

Petru Murgu termină şcoala
primară în satul natal, gimnaziul la
Timişoara, iar teologia la Vârşeţ, la
despărţământul român. După ab -
sol virea teologiei, este hirotonit
diacon la 16/28 mai, iar în preot la
17/29 mai 1869. Se angajează la
Petrovăsâla, unde devine capelan
pe lângă tatăl său Avram, în perioa-
da anilor 1869−1872. Din însăr -
cinarea Consistoriului diecezan de
la Caransebeş este numit adminis-
trator parohial în comuna vecină
Alibunar, pentru parohia română
nou-înfiinţată de acolo. Datorită
marilor sale merite pentru organi-
zarea parohiei române din Alibunar,
în anul 1881 primeşte brâu roşu.

În luna decembrie 1887, după
moartea tatălui său, preot la Pe -
trovăsâla, la cererea sa Petru Mur -
gu primeşte parohia întâi din satul
natal, ocupând postul tatălui său
trecut în nefiinţă. Cunoscut printre
petroviceni sub numele de „popa

Pătru”, a dat o mare contribuţie la
dezvoltarea vieţii confesionale şi
culturale la Petrovăsâla. Propunea
religia în cele patru clase comunale
de băieţi şi în cele două clase de
stat, în fiecare clasă câte două ore
săptămânal.

Spre deosebire de alţi preoţi
petroviceni din această perioadă
(Ioanichie Neagoe, Constantin Di -
mian), Petru Murgu este mai puţin
interesat de afacerile politice, nefi-
ind astfel prezent într−o măsură
mai mare în viaţa politică a lo -
calităţii sau a românilor din Mo -
narhia dualistă. Vorbea bine patru
limbi: româna, sârba, latina şi
germana.

Adevărat „părinte al istoriei
petrovicene”, Petru Murgu a lăsat o
seamă de texte de o mare valoare
istorică, găsite în arhiva parohială,
care conţin date preţioase despre
localitatea Petrovăsâla, a adunat şi
copiat documente vechi etc.

Printre manuscrisele sale, un loc
deosebit îl ocupă „Inventariumulu
biserici greco−orientale române din
confiniulu satu a comunei romane
Petru−Vasila”, găsit în Arhiva pa -
rohială, în care, printre altele, se
găsesc însemnări de o importanţă
deosebită pentru cunoaşterea celei
mai vechi istorii a localităţii Pe -
trovăsâla, care „poate fi de folos
pentru posteritate, notându-se toa -
te evenimentele şi împrejurările
faţă cu biserica, şcoala şi cu po -
porul român”, după cum se ex -
primă însuşi autorul. Aici sunt
enumeraţi toţi preoţii şi învăţătorii
care au funcţionat în acest sat până
în primele decenii ale secolului al
XX−lea, sunt transcrise cele mai
importante documente referitoare
la biserică, sunt enumerate toate
protocoalele existente în arhiva
parohială, este descrisă mişcarea
demografică a populaţiei de la în -
fiinţarea satului până la 1908. La
fel, este descrisă întreaga avere a
bisericii, fiind date şi alte informaţii
extrem de importante pentru isto-
ria bisericii şi a satului.

Putem spune că acest manu-
scris al lui Petru Murgu, pe care l−a
scris şi l-a completat timp de câte-
va decenii, este prima încercare de

istorie a Petrovăsâlei – prima cro -
nică a acestui sat, de care s−a
servit şi învăţătorul Nicolae Penţa la
scrierea cunoscutei sale „Mono -
grafii a comunei Román-Petre (Pe -
tro vosello) 1808−1908”. De acest
text ne-am folosit şi noi în lucrările
referitoare la trecutul localităţii
Petrovăsâla: „Petroviceni de altă -
dată 1808−1941”, „Vladimirovaţ –
pagini de istorie culturală”, „Bise -
rica din Vladimirovaţ” şi „Şcoala din
Vladimirovaţ”, şi în alte lucrări mai
mici publicate în diferite locuri.

Preotul Murgu a completat man-
uscrisul început în anul 1866 timp
de mai multe decenii, ceea ce se
poate vedea atât din însuşi con -
ţinutul textului, cât şi din ortografia
pe care a folosit-o.

Trecerea de la o ortografie la
alta a limbii române folosită în
Banat în ultimele decenii ale sec-
olului al XIX-lea şi în primele
decenii ale secolului al XX-lea este
dovada cea mai clară a lungimii
perioadei de timp în care a fost
scris acest manuscris. În multe
locuri chiar, au rămas necompletate
anumite date (în primul rând ani),
pe care probabil autorul nu le-a
cunoscut în momentul în care a
scris textul respectiv, lăsând loc gol
cu scopul de a completa aceste
date atunci când va ajunge la ele.
Ultimele informaţii din text se
referă la anul 1911, ceea ce ar
putea fi o dovadă că autorul a
încetat după acest an de a mai
completa cronica sa.  v

Scrie:
Dr. Mircea Măran
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M
eglenoromânii sunt o comuni tate mică.
Spre deosebire de aro mâni (sau ţinţari),
reprezintă un „grup etnic” relativ nou în

Voivodina, colonizaţi după cel de-al Doilea Răz boi
Mondial. În trecut la noi me gle noromânii nu au fost
cercetaţi de specialişti. Nu au fost publicate stu dii
etnologice, sociologice, lin gvis tice, şi nici alte date
care ar pu tea servi ca punct de plecare pentru
cercetările viitoare. 

Acest articol despre megleno români este
rezultatul cercetărilor de teren ale Centrului ”In
Media Res” în satele Gudurica (Comu na Vârşeţ),
Iabuca, Starčevo şi Ka ča re vo (Comuna Panciova), în
ca drul cărora s-au purtat convorbiri – istorie orală –
cu apartenenţii aces tei comunităţi,  ascunse, prin
evo carea amintirilor din viaţa lor de după colonizare
în localităţile amin tite. 

Despre meglenoromâni există o bibliografie
exhaustivă. Studii des pre meglenoromâni au scris
cerce tătorii G. Weigand, I. J. Vinifrit, K. Jirička, K.
Noe, N. Iorga, T. Kal, P. Ata nasov, Th. Capidan, M.
Mario ţeanu.

Meglenoromânii, care fac parte din romanitatea
balcanică,  vorbesc unul dintre dialectele istorice ale
limbii române – dialectul megleno român. Ei trăiesc
în regiunea Meg lenului, după care au primit numele,
la Salonic (Grecia), Djevdjelija, Skopje şi  în alte
localităţi din Repu blica Macedonia  şi în Grecia, unde
sunt o „comunitate etnică ascunsă”. În Republica
Macedonia sunt numiţi valahi, ca şi aromânii.
Comunităţi mai mici de meglenoromâni trăiesc şi la
Taşkent, Varşovia, Bu da pesta, Jambol... La sfârşitul
se colului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-

lea, meglenoromânii de la sate aveau  şcoală şi
biserică în limba română, garantate prin Confe rinţa
de Pace de la Bucureşti din 1913. Totuşi, după
Conferinţa de Pa ce de la Versailles, şcolile româ neşti
şi bisericile din unele părţi ale Macedoniei care au
aparţinut Ser biei şi-au pierdut autonomia, astfel că
în locul limbii române a fost introdusă limba sârbă.
După Primul Război Mondial au fost formate statele
balcanice şi delimitate fron tie rele, astfel că multe
sate po pu late de meglenoromâni au aparţinut
Greciei, iar o altă parte din ele, printre care şi satul
Huma,  Rega tului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,
mai târziu celei de-a doua Iugo slavie. Frontiera a
împărţit în două părţi regiunea Meglenului, iar   po -
pu laţia romanică a ajuns sub influenţa sârbă şi
greacă. 

Dezmembrarea Iugoslaviei a con dus  la formarea
Republicii Ma cedonia, astfel că după anii ‘90 ai sec-
olului al XX-lea  satele din re giunea Meglenului au
devenit parte dintr-un stat nou.   

MMeegglleennoorroommâânnii ii
din Banatul de Sud

Printre numeroasele comunităţi etnice din Banat care trăiesc de secole întregi în această
parte a Europei (zonă specifică după faptul că aici s-au aşezat apartenenţi ai diferitor etnii),
se numără şi cele „ascunse”.  Aceste comunităţi etni ce au fost cercetate de un număr mic de
specialişti şi majoritatea locuitorilor  nu ştiu nimic despre ele. Prin procesul de democratizare

a acestei părţi a continentului european au fost introduse noi stan darde referitoare la
păstrarea patri moniului comunităţilor etnice, adop tarea regulilor juridice cu privire la

protecţia comunităţilor etnice, purtarea unui dialog intercultural  în mediile multietnice.
Multilingvismul a devenit ,,simbolul central al Europei“ şi de aceea au fost iniţiate varii

activităţi care au avut ca scop păstrarea limbilor pe cale de dispariţie şi promovarea comuni -
tăţilor etnice mai mici.

Foileton: Pe urmele românității  I

Scrie:
Svetlana NIKOLIN şi Valentin MIC

Regiunea Meglen este un podiş situat între
vârfurile munţilor Kožuh şi Zina. Aici există păşuni
bune, livezi cu pomi şi sol fertil favorabil producţiei
agricole. Meglenul este cunoscut după culturile
meditera neene care reuşesc foarte bine datorită
condiţiilor climatice. Se cultivă şi multe soiuri de
cereale, bumbac, orez, fructe... Versanţii munţilor
sunt acoperiţi cu păduri şi păşuni care au atras
păstorii nomazi, în primul rând aromâni din
Gramosten, Karakačani, Pomaka. La început şi
meglenoromânii au fost păstori, dar mai târziu s-
au orientat spre alte meserii şi au devenit
agriculturi, meşteşugari, apiculturi, crescători de
viermi de mătase, constructori, iconografi, argin-
tari...  
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În regiunea Meglenului  popu la ţia romanizată s-a
stabilit în 11 sate: Nanta (meglenoromâni de religie
islamică), Osani, Birislav, Huma, Lugunica, Lju -
mnica, Kupa, Tarna ren ka, Borovica, Livezi (po pu -
laţie mixtă, formată din aromâni şi meglenoromâni)
şi Koinsko.

Tede Kal menţionează că satul Nanta era princi-
palul centru co mercial şi că până în prezent s-au
păstrat următoarele sate de megle noromâni în
Grecia: Arhan gelos (Osani), Skra (Ljumnica), Pe -
riklia (Birislaf), Langadia (Lun gunc), Ku pa (Car -
nareka), iar în Re publica Macedonia doar satul Uma
(Huma). 

Meglenoromânii au venit în Ba natul de Sud (în
satele Gudurica, Iabuca şi Kačarevo)  din satul Hu -
ma, care astăzi se află în imediata apropiere a fron-
tierei greco-macedonene.

Gustav Weigand, poposind la Huma în anul 1890,
a notat urmă toarele: „...satul are 70 de case, dar
pentru că în unele case locuiesc împreună şi două-
trei familii, nu mărul lor total poate fi şi de 700 de
locuitori”.         

Satul Huma a fost cunoscut după preafrumoasa
biserică Sf. Atanasie (Sfântul Tanas) şi după icoa -
nele pictate de cunoscuţi iconografi din diferite
regiuni ale Balca nilor. Satul se afla în proprietatea
localnicilor, iar biserica s-a menţinut din donaţiile lor.
Huma avea  şi o altă biserică închinată Fecioarei Ma -
ria (STAVINERI), în care la începutul secolului al XX-
lea oficia slujba în limba română preotul Papa
Atanas.

Toate satele cu meglenoromâni  au avut sfinţi
protectori. Patronul Humei era Sf. Pante leimon, iar
fiecare familie avea un sfânt protector al  casei. 

Situaţia grea din anii ’20 ai secolului al XX-lea  i-
au determinat  pe mulţi meglenoromâni să emi-
greze. Multe familii s-au stabilit în Ro mânia, în

Dobrogea, iar megle noro mânii de religie islamică
din Nanta au plecat în Turcia. După izbucnirea celui
de-al Doilea Război Mondial  meglenoromânii  au
emigrat în alte state din Balcani, Europa şi pe alte
continente.          

Fiind locuitori ai unui sat de graniţă (în perioada
1946-1949 în Grecia s-a purtat  război civil, aşa că
majoritatea satelor cu megle noromâni au fost dev-
astate în timpul conflictului), majoritatea popu laţiei
meglenoromâne, şi de partea greacă, şi de partea
iugoslavă, a emigrat în statele vecine sau în regiuni
mai prospere din Iugoslavia de atunci, cum era
Voivodina.       

După încetarea conflictelor, o parte dintre
emigranţi s-au întors în satele lor din Macedonia şi
din Grecia. Această soartă au avut-o şi locuitorii sat-
ului Huma.

Unele familii din Huma  au fost colonizaţi la
Iabuca (Jabuka, Apfel dorf, Torontalalmas), în
apropiere de Panciova. Meglenoromânii au fost
alungaţi de aici după cel de-al Doilea Război Mondial
de germani. În casele şi pe pământul lor s-au sta-
bilit, în câteva valuri, 571 de familii de macedoneni
venite din Kri va Palanka (Macedonia).  Toate famili-
ile de meglenoromâni provin din satul Huma. Ele au
fost colonizate aici în anii 1945 şi 1946. Câteva
familii de meglenoromâni s-au mutat, în acelaşi an,
la Kačarevo (Francfeld, Ferencfalava, Kljajiće vo),
Comuna Panciova, dar  majoritatea au plecat la  Gu -
durica (Kud ritz), de la poalele Carpaţilor, în Co muna
Vârşeţ, stabilindu-se în ca sele părăsite ale ger-
manilor.

Cercetând listele, este imposibil să aflăm  dacă
noii colonişti au fost meglenoromâni sau

Makedonska ulica din Gudurica (lângă Vârşeţ) – cu cei mai

mulţi locuitori meglenoromâni din Huma
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macedoneni, fiindcă toate nu me le de familie au
sufixul macedonean  „ski”.  

Nici datele recensă mân tului po pulaţiei nu sunt
rele vante, din cauză că ,,aproape toţi coloniştii din
sud s-au declarat  ma cedoneni, un procent mai mic
au fost  înregistraţi ca sârbi ori au fost trecuţi la  ca -
tegoria „ceilalţi” din cauza rubricii nedefinite de pe
listele de recen sământ la care puteau fi înregistraţi
apar te nenţii comunităţilor mai mici”. Situaţia politică
de după război a determinat populaţie cum se va
declara.  

Despre existenţa meglenoro mâ nilor în acest sat
putem  afla doar din convorbirile  cu persoanele
des pre care se ştie cu siguranţă că aparţin acestei
comunităţi etnice (pe baza afirmaţiilor personale că
sunt vala hi) şi datele pe care le obţinem de la ei
despre familiile cu care au venit împreună din
Huma. Toate familiile au fost rudenii, naşi şi fini,
vecini sau prieteni. Locuitorii ca re au venit din
Huma se cuno şteau, după cum afirmă cei  rămaşi în
viaţă (în vârstă de 70 sau 80 de ani).  Urmaşii lor, a
doua şi a treia generaţie care s-au născut după sta-
bilirea lor în Banat, nu ştiu aproape nimic despre
„valahi” şi originea lor ori au aflat, du pă cum afirmă,
,,de la bunicul şi bunica”, ,,Îmi amintesc că am auzit
undeva”, ,,Nu ştiu cine mi-a spus asta”. Datele pe
care le-am obţinut de la prima generaţie de megle -
noro mâni veniţi din Huma pot fi considerate rele-
vante. 

GUDURICA  I

(Convorbire purtată în 10 iunie 2010, la Gudurica,
între doi meg le noromâni: tatăl - Proše Proševski,
născut în 1936 la Huma, şi fiul său, Milan Proševski
(care a consemnat aceste date) – născut în anul
1959, căsătorit cu Vesna, de etnie sârbă, cu care
are trei copii – fiicele Neda şi Milica şi fiul Lazar, care
poartă numele bunicului din  satul Starčevo de
lângă Panciova).

PROŠE PROŠEVSKI: „Locuitorii satului Huma au
plecat în 1945 şi 1946. Un grup mai mic a plecat la
Iabuca în 1945, iar două familii la Kačarevo. 

La Iabuca s-a stabilit unchiul meu Nikola (Milan
Proševski: fra te le cel mare al bunicului), adică tatăl
lui Proša. Bunicul a avut şase fraţi şi o soră, iar ei s-
au numit: Nikola, Todor, Mihajlo, Avram (a murit în
1941, după ce a explodat o mină), Jovan şi Zlata.
Toţi sunt copiii lui  Proša şi ai Katarinei.

După aceea, Proša a obţinut numele de familie
NIKOLA, după tatăl lui. 

Numele nostru de familie  a fost schimbat, aşa
cum s-au schimbat şi ţările în care am trăit. 

În timpul Primului Război Balca nic, Huma a fost
eliberată de  turci şi familia noastră a primit numele
de familie NIKOLIĆ, dat de autorităţile sârbe. Mai
târziu, odată cu venirea bulgarilor (toate cărţile
bisericeşti din Huma au fost arse în acea perioadă),

a fost schimbat din nou în NIKOLOV, în timp ce fiii
lui Mi haj lo au primit numele de familie  PROŠEV,
după numele bunicului Proša.

Jovan, fratele bunicului, a trăit în Ser menin, ca
ginere în casă, la familia soţiei sale, şi nu a fost colo -
nizat. Ceilalţi fraţi şi surorile bunicului au plecat. La
Gudurica au venit Mihajlo şi Zlata. Sora tatălui meu,
Zlata, căsătorită TOČOV, şi soţul ei Tane s-au întors
din Gudurica la Djevdjelija în anul 1954. La Iabuca
s-au stabilit Nikola şi Todorka. Todorka s-a stabilit la
Djevdjelija, dar la scurt timp s-a îmbolnăvit şi a
murit.  Nikola a rămas în sat. El a avut şase copii cu
numele  Proša, Tane, Jovan, Katarina, Božin şi
Avram. Toţi s-au născut la Huma. La  Iabuca a
rămas doar fiul lui Nikola, Proša, născut în 1923. Mai
târziu s-a mutat la Panciova, unde trăieşte şi astăzi.
Are doi fii, Dragan şi Nikola, născuţi în Iabuca.  

Dragan  are doi fii, care acum au aproape 30 de
ani. Ei se numesc Pro ša şi Nikola. Trăiesc la Pan -
ciova. 

Nikola trăieşte în prezent în Statele Unite ale
Americii.

Ceilalţi s-au întors la Djevdjelija.
(M.P. - Milan Proševski):  Cine a mai trăit la

Huma? Au existat aici  apartenenţi ai altor popoare
înainte de plecarea voastră?

„Huma a fost un sat pur valah. Satul Mojin a fost
mixt, Sermenin a fost sat  bulgar, la fel şi Konjsko.
În direcţia Lacului Dojranu au fost sate mixte, iar
cele mai multe sate pur valahe se aflau dincolo de
frontiera grecească.

După războaiele balcanice par tea mare a
pământului aflat în  proprietatea satului  Huma a
aparţinut Greciei. Familia noastră a avut des tul
pământ şi un sălaş, aflat la o depărtare de 9 kilo-
metri, sub sat, în direcţia Djevdjelia, lângă râurile
Konjska şi Sarandarska,  din vale. 

- va urma -

Milan  Proševski (Proša), cunoscut producător de vinuri

din Banatul de Sud
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SOCIETĂȚI CULTURAL-ARTISTICE ROMÂNEȘTI DIN VOIVODINA ÎN PRIMELE DOUĂ DECENII POSTBELICE

SS OO CC II EE TTAATT EE AA   CC UU LLTT UU RR AA LL ĂĂ   ”” UU NN II RR EE AA””   DD II NN   SS EE LL EE UU ȘȘ

Societăți cultural-artistice românești

Corul
Activitatea corală la Seleuș a început odată cu

numirea învățătorului Ilie Bojin, care înființează în
anul 1884 primul cor școlar pe două voci. Primul cor
organizat a fost înființat în anul 1907. În 1910 în
fruntea corului vine fiul lui Ilia Bojin, învățătorul
Victor Bojin. În această perioadă corul numără 35
de membri și cântă atât la biserică, cât și la
sărbătorile din localitate.1 Paralel cu acest cor, la
Seleuș, Traian Bojin, student la teologie, a înființat
un cor al studenților și elevilor.

În anul 1912 învățătorul Victor Bojin înființează
un cor mixt care cântă pe patru voci, compus din 25
de membri. Tot învățătorul Victor Bojin reorga -
nizează corul, împreună cu preotul Gheorghe Șdicu
în anul 1924, format din 19 membri. Din anul 1926,
Victor Bojin se retrage, iar Gheorghe Șdicu este ales
conducător. În perioada interbelică corul activează
ocazional, evoluând și sub bagheta învățătorului
Nicolae Bojin (1930-1934), a țăranului Petru Laza –
Cionvică. Începând cu anul 1937, sub bagheta diri-
jorului Todor Șandru, corul activează cu succes.2

În toamna anului 1938, corul este instruit de
Vichentie Cornea, iar după doi ani de Teodor Șan -
dru. În anul 1942, învățătorul Ion Samoilă orga -
nizează la Seleuș un cor pe trei voci, care des -
fășoară o activitate susținută abia după terminarea
războiului. În primii ani în perioada postbelică, corul
este reorganizat și condus în anul 1946 de Nicolae
Surducean, apoi de Constantin Arhire, numărând
peste 35 de membri activi. Din 1947 corul activează
în cadrul SC ”Unirea”, având dirijor pe Vasile
Ocolișan.3

Cele mai mari succese s-au înregistrat în perioa-
da anilor 1950-1957, sub bagheta învățătorului Ion
Bojin. După retragera lui Ion Bojin, corul rămâne
ceva timp fără dirijor, iar ulterior a fost ales Păun
Popa – Turcu. Treptat se reduce numărul membrilor
și activitatea stagnează. În anul 1958 își întrerupe
activitatea. În următorii ani, se fac încercări dar fără
mare succes.4

În perioada 1947 – 1958 membrii corului din
Seleuș au fost: Iosif Gheorghe – Tăican, Nicolae
Păsulă, Iosif Baba, Trăian Baba – Todor, Păun Baba
– Babici, Păun Popa, Iosif Mândrea – Ceale, Nicolae
Otonoga, Ion Magda, Petru Marina, Păun Popa, Iosif
Ivan, Pau Guțu, Niță Surducean, Moise Baba-Ipu,
Păun Cărăbaș, Stefan Otonoga, Nicolae Cioloca,
Ioniță Baba-Barbiș, Ion Popa, Ioniță Baba-Didiș, Ion

Scrie:
Dr. Dorinel Stan
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Bo jin, Nicolae Surduceanu, Petru Otonoga, Toma
Ru  jan, Tomiță Marina, Ilie Căta, Ion Mândrea, Ion
Mic lea, Nicolae Magda, Trăian Gheorghe-Vilimir și
alții. Din repertoriul corului amintim cântecele; ”Cu
Tito”, ”Lugojana”, ”În poieniță”, ”Ce stai bade” de
Oancea, ”Andalizia” (spaniolă), ”Marșul vânătorilor”
de Weber, ”Pe-al nostru steag”, ”Nu-i, nu-i bădiță,
nu-i”, ”Mândră țară e Banatul” și altele.5

Fanfara
Fanfara din Seleuș s-a înființat în 1937, iar instru-

mentele pentru fanfară au fost procurate în 1936.
Instructori și conducători de fanfară: Todor Șandru,
Nicolae Păsulă (Mărghita), Petru Jurca (Vlăicovăț),
Ioniță Baba-Didiș, Iosif Nica-Bâru, Ion Magda, Ion
Bojin, Păun Popa-Turcu și Păun Baba. În faza
incipientă fanfara număra 29 de instrumentiști.
Fanfara înregistrează o activitate mai fructuasă

după al doilea război mondial când participă la
numeroase serbări în localitate, Alibunar, Banatski
Karlovac, Novi Koziak, Ilangea, Uzdin, Dunele de
Nisip ale Deliblății, Vârșeț, Vlaicovăț, Ovcea, Satu
Nou, Maramorac, Locve, Ianoșic, Sutiesca, Begheiți,
Nicolinț, Doloave, Straja, Coștei etc.6

În perioada postbelică desfășoară o activitate
foarte rodnică, devenind una din cele mai bune fan-
fare din Banat. Fanfara a cântat la nunți, manifestări
culturale, emulații, festivaluri. Un neajuns al con-
ducerii Societății culturale a fost că nu s-au
împrospătat rândurile fanfarei cu cadre noi, ceea ce
a determinat să scadă interesul tinerilor pentru
secția de fanfară.7

În primul deceniu postbelic, membrii fanfarei au
fost: Ioniță Marina, Toma Rujan, Păun Baba-Babici,
Nicolae Popa-Zăca, Ion Mândrea, Ionel Miclea,

Moise Baba, Ion Popa, Iosif Ivan, Pau Guțu, Ion
Magda, Nicolae Otonoga, Petru Marina, Ioniță Baba-
Barbi, Nicolae Cioloca, Păun Popa, Ioniță Baba-
Diniș, Ion Bojin, Petru Otonoga, Iosif Gheorghe-
Tăican, Iosif Baba, Stefan Otonoga, Nicolae Guțu,
Păun Cărăbaș, Iosif Gheorghe, Traian Gheorghe-
Vilimir, Lae Roșu, Trifu Baba, Ion Berlovan, Stefan
Gătăianț, Nicolae Demenescu și alții.

Din bogatul repertoriu amintim: ”Ecoul în munți”,
”Războieni”, Regiment belgian”, Porumbacul”,
”Nunta lui Figaro”, Marșul partizan”, ”Tot pe drum”
de Niculescu, ”Rapsodia sârbească” de A. Cijik,
”Amintirea lui Stevan Mokranjac” și altele.8

Retrăgându-se din calitatea de conducător al
fanfarei Ioniță Baba-Diniș, în locul lui formațiunea
muzicală este instruită de Ion Magda timp de doi ani
(1960-1962), iar ulterior părăsește fanfara devenind
liderul unei secte religioase. Din anul 1962,
conducător devine Păun Popa care instruiește tineri,
participând la evenimente culturale din localitate și
din afara ei.9

Orchestra
În cadrul SC ”Unirea” secția de orchestră a fost

foarte activă. Din cele mai vechi timpuri muzica
bănățeană era răspândită în această localitate unde
existau lăutari prestigioși. Amintim: Ion Durăin,
Trifu Nica, Ion Nica-Bâru și alții. În perioada
postbelică tarafele se transformă în orchestre de
muzică populară. Membrii orchestrei SC ”Unirea” din
Seleuș au fost: Avram Ciripa, Van Dumbravă-Biciu,
Ion Laza-Cionvică, Iosif Marina-Pod, Baba Ion-
Dudă, Iosif Nica-Bâru, Costa Popa, Petru Popa,
Drăguță P. Ciripa, Nicolae Bebi - Păuneascu etc.
Interesant este că în cadrul orchestrei au evoluat și
femei.10

Secția de folclor
Dansurile populare au o tradiție foarte veche în

Seleuș. Primele jocuri au fost ”Călușarul”, ”Bătuta”,
iar mai târziu ”Ardeleana”. În anul 1907 exista o
formație de călușari în cadrul ”Reuniunii de cântări
și citire”. Un lucru interesant la Seleuș îl prezenta
alegerea vătafilor. Evident erau selectați cei mai
buni dansatori și aveau datoria, din generație în
generație, să-și lase urmași. În perioada postbelică,
la inițiativa bătrânilor activiști culturali, în activitatea
culturală s-au inclus și fetele din sat. Dansatorii-
călușari au înregistrat succese frumoase, sub
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conducerea vătafului Iovan Sămăilă-Brăia. Au par-
ticipat la Alibunar, Barițe, Uzdin, Sân-Mihai, apoi la
festivalul de Muzică și Dansuri Populare organizat în
anul 1948 la Alibunar la care cuceresc locul I în
comună, fiind premiați și în anii următori 1949 și
1950.  Secția de folclor în 195011 participă la
Festivalul Uniunii Societăților Culturale din cercul
Alibunar la Banatski Karlovac, la Festivalul Provincial
al Tineretului (Novi Sad).

Dintre călușerii seleușeni amintim: vătaful Brăilă,
Păuță Samailă-Piru, Ion Berlovan-Belca, Petru Fiat,
Trifu Baba, Trăian Gheorghe-Vilimir, Nicolae Roșu,
Stefan Vanu și alții.

Secția de dansatori a SC ”Unirea” din Seleuș în
perioada 1945-1962 a fost alcătuită din următorii
membri: Anuica Bojin, Draga Oprea, Mărioara
Egheduș, Lina Mircea, Liubița Stefan-Vanu Gă tă -
ianțu, Nicolae Păsulă, Ion Gătăianțu-Muciocu, Petru
Fiat, Păuțu Samailă-Piru, Traian Gheorghe-Vilimir,
Traian Marina și alții. Coordonator: Ion Bojin. După
anul 1960 întreaga secție de folclor de pe lângă
Societatea Culturală ”Unirea” a activat doar ocazion-
al nerealizând seccese deosebite.12

Secția de teatru
Viața teatrală la Seleuș a luat ființă în anul 1907

în cadrul ”Reuniunii de cântece și citire”, având în
cadrul ei o secție de teatru care era cea mai activă.
Începuturile teatrale erau modeste. În cadrul secției
de dramă, care număra opt membri, n-au fost
incluse femei, iar rolurile lor au fost interpretate de
bărbați. Mai târziu, femeile se includ în secție, în
primul rând soțiile cadrelor didactice.13 Secția de
teatru în răstimpul anilor 1910-1914 își mărește
numărul membrilor. După eliberare (1945), grupa
de diletanți, înființată la 24 februarie 1945, la
inițiativa Teatrului Popular al Voivodinei, secția pen-
tru teatrele de amatori din Novi Sad, avea peste 20
de membri de naționalitate română și sârbă sub
conducerea învățătorilor Constantin Arhile și Ivan
Raici. La trecerile în revistă a grupurilor de amatori
ținute în 1946 la Alibunar, Seleușul ocupă locul I pe
cerc, iar în anul 1947 a ocupat locul III.14

La îmbunătățirea secției teatrale pe parcurs au
contribuit învățătorii: Doina Ocolișan, Vasile
Ocolișan, Constantin Arhile, Ivan Raici, Persida
Bosioc, Măriuța Sfera etc La începutul anului 1949
Niță Surducean și Ion Rujan au frecventat cursurile
de instructori de la Vârșeț. secția de teatru se
prezintă în 1952 la Serbările Populare ale Românilor
din Voivodina la Vârșeț.15

În primele două decenii postbelice la Seleuș s-au
jucat printre altele următoarele piese: ”Ultima zi a
bazei Moscova”, ”O scrisoare de pe front”, ”O seară
amuzantă” de I. Bocșu, ”Carantina” de C. Negruzii,
”Și dracul se teme” de Nicolae Panait, ”Leana” de E.
Tăzlămanu, ”Tândală și Păcală”, ”Maistor Păpuc” de
I. Pas, ”Căsuța veche” de E. Tăzlămanu, ”Anal -
fabetul” de B. Nușici, ”Pustile doamnei Korar” de

Bert Brenht, ”Mama” de Mile Klaici, ”Rate cu
repetiție”, ”O discuție veselă” de I. Nazorov, ”Tache
și Mache”, ”O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale,
”Naștenca” de A. Cehov, ”Năpasta” de I. L. Cara -
giale, ”Locuința comună” de Dragutin Dobriceanin,
”Însurătoare și măriția”, ”Haplea la stăpân”,
”Musca” de B. Nușici, ”Doi hoți”, ”Max pețitorul”, ”În
pețit”, ”Omul care și-a văzut moartea” și altele.

Tot în această perioadă actori amatori au fost:
Constantin Arhire, Ion Marcovicean, Ion Laza, Du -
șan Paievici, Sima Fira, Păun Laza, Niță Surducean,

Nicolae Magda, Ion Magda, Nicolae Bugilan, Iosif
Graure, Iosif Baba, Moise Mândrea, Todor Baba-
Giugeanu, Păun Sârbu, Maria Miclea, Iovan Sikimici,
Gheorghe Rujan, Ghiță Bojin, Păun Guțu-Aga, Trifu
Baba, Maria Jivan, Lală Marcovicean, Viorica Roșu,
Păuțu Samoilă, Draga Cușcean, Traian Gheorghe-
Vilimir, Chia Baba, Anuica Baba, Iosif Broștan, Petru
Laza-Cionvică, Darinca Guțu, Emil Nitranski, Ion
Berlovan-Belca, Stefan Vamu-Gătăianț, Petru Fiat,
Trifu Otonoga, Draga Baba-Bokici, Draga Samailă-
Caragea, Măria Bojin-Rădac și alții.16 v
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VV ââ rr șș ee țț

Vârșețul este situat la nord-est de Belgrad, pe autostrada internaţională spre România (83 km de la Belgrad și 14 km de la frontieră
cu România). Vârșețul are conexiuni bune rutiere și feroviare cu localitățile din apropiere şi oraşele din această parte a Voivodinei.
Munţii Vârşeţului au o suprafaţă de aproximativ 170km². Peisajul munților este predominant deluros și colinar, iar partea centrală are
caracter de munte. Castelul medieval a fost construit de regele Sigismund al Ungariei la începutul secolului al XV la partea de sus a
dealului cu scopul protejării frontierelor sudice ale statului de constante incursiuni turceşti. Pustiind întreaga regiune, turcii au cucerit
orașul în 1552. În 1716 comandantul oraşului Eugeniu de Savoia a reușit să alunge turcii, ceea ce a deschis o nouă epocă în istoria
oraşului. În oraş se colonizează germanii, care aduc tehnici doi de prelucrat vița de vie, ridicând Vârșețul într-unul dintre centrele prin-
cipale de producţie de vin ale monarhiei habsburgice. Orașul a regresat în timpul Revoluţiei de la 1848, iar cele mai mari schimbări
etnice au avut loc în timpul celui al doilea război mondial.

Din lumea animală în munţii Vârşeţului găsim cerbi, căprioare, porci mistreți, iepuri, pisici sălbatice, vulpi, mar rar lupi, apoi raţă
sălbatică şi gâşte, porumbei, fazani... iar în râuri și canale - știucă, crap, somn și pești mici albi. Flora este extrem de diversă. Pe munţii
Vârşeţului cresc pini, fagi, castan dulce, stejar, iar pârtiile sunt plantate cu viță-de-vie.

Vârșețul are monumente istorice celebre din trecut, de la preistorie până în prezent. Remarcăm un număr de clădiri caracteristice
din secolul al XVIII şi XIX, primăria, o farmacie veche (1783), o clădire în stil baroc "Dva pistolja", casa unde a trăit şi a murit Jovan
Sterija Popović, Casa Episcopala, biserici (Biserica Romano-Catolică este cea mai mare biserică romano-catolică în Serbia, Biserica
Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Română și Capela Sf. Cruci este cea mai veche biserică romano-catolică din Banat, Mănăstirea din
Mesici), parcul orășănesc cu monumentele sale, Muzeul Naţional (fondat în 1882 - cel mai vechi muzeu din Voivodina), iar o
caracteristică aparte și simbolul orașului este cula sau cetatea, cea mai veche în Voivodina. 

Vârșețul este unul dintre cele mai importante centre sportive din Serbia. Amintim baschet, paragliding, șah, handbal... În fiecare
iunie derulează manifestarea culturală ”Coroana vârșețului” iar în septembrie manifestarea ”Balul strugurilor”. În comuna Vârșeț locui-
esc peste 20 de națiuni, printre care și cea română, pentru care Vârșețul a fost și este orașul spiritual și cultural. În oraș există școală
generală și liceu în limba română, Teatru Profesionist Român și S.C.A. ”Luceafărul”.                                              Tereza Gașpăr
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