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 Filmele Cercului de Foclor de la Universitatea din Timişoara menţionate în acest catalog 

sunt documente vizuale ale cercetărilor făcute de membrii acestui cerc din 1965 până astăzi. Ele 

întregesc prin imagini trecute pe peliculă faptele de cultură populară consemnate în scris sau 

înregistrate pe benzi de magnetofon. 

 Faţă de notarea lineară scrisă şi înregistrată a mărturiilor informatorilor, ele ne dau o 

imagine mai amplă a realităţii. Prin ele se pot urmări nu numia cele spuse de oameni, ci şi 

mişcările, gesturile şi expresiile lor în timpul culegerilor de date. Făcute în Banat, filmele 

vorbesc, aş socoti, aproape firesc, mai cu seamă despre obiceiurile bănăţenilor. 

 Cercetările ale căror rezultate le completează filmele au fost făcute, la început, prin 

sârguinţa colegului nostru Gabriel Manolescu, apoi, sub conducerea şi îndrumarea eminentului 

nostru coleg Vasile Creţu. Punerea faptelor pe peliculă a fost făcută de doi pasionaţi şi bine 

pregătiţi operatori, răposatul Sandu Dragoş şi Lucian Ionică, care este şi astăzi activ şi tenace în 

acest domeniu la Universitatea din Timişoara. 

 Ca orice consemnare de fapte culturale, filmele pun şi ele aceleaşi probleme pe care le 

pun şi celelalte documente de folclor, etnografie şi, în general, de antropologie culturală.  

Trebuie să ne întrebăm dacă ele redau adevărat realitatea în momentul filmării sau, adesea, 

adaugă acestei realităţi viziunea celor care le-au realizat, oferindu-ne, astfel, o altă 

intenţionalitate decât cea a actorilor filmului. Pun categoric problema unei demarcări de filmele 

despre fenomenele de cultură populară făcute la serbări sau cu intenţii de a susţine anumite 

poziţii. Judecate în această perspectivă complexă, filmele Cercului de Folclor de la Universitatea 

din Timişoara redau, fără îndoială, autentic realitatea faptelor de cultură populară rurală. 

 Grija pentru redarea autentică a realităţii o regăsim în unele bune deprinderi ale 

cercetărilor folclorice şi sociologice ale noastre, unde filmul a fost prezent. În 1925, cînd 
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Constantin Brăiloiu a început culegerea muzicii populare în echipa monografică de la Drăguş a 

Şcolii Sociologice, marea lui grijă a fost nu numai să noteze în scris melodiile şi textele, ci să le 

şi imprime, atunci, pe cilindri de ceară ai fonografului Edison şi să noteze biografia fiecărui 

cântăreţ pe o fişă însoţită de fotografia lui. Era, poate, începutul folosirii unei noi tehnici. Filmul 

a fost, apoi, prezent la toate cercetările monografice ale şcolii Gusti. Fără să fac o istorie a 

evoluţiei filmului etnografic, trebuie să menţionez că aceste bune deprinderi s-au păstrat până 

astăzi la institutele de cercetare şi la muzee. Dar nici una din aceste instituţii nu ne-a pus la 

dispoziţie un catalog al filmelor pe care le posedă. 

 Mă bucur, deci, că face acest lucru Cercul de Folclor din Timişoara prin năzuinţa şi 

dragostea de ordine a colegei noastre Otilia Hedeşan. Mă bucur fiindcă mă gândesc că, poate este 

semnul unui început la sfârşitul căruia, mai curând decât credeam, vom ajunge să avem o bancă 

de date computerizate care să pună la dispoziţia cercetării internaţionale de antropologie 

culturală atât de bogata informaţie documentară din ţara noastră.  

 

1. VRAJA DE DRAGOSTE 

Autori: I.I. Popa, Karol Szelhegyi 

Localitatea: Fârdea – Timiş: 1965 

10 minute; alb-negru; reversibil; sunet mgt. 

 Filmul o prezintă pe Aranka Covaci din Fârdea care, după ce a renunţat să mai practice 

vrăjitoria, acceptă să reconstituie, pentru înregistrare, o serie de acte magice menite ,,să ducă 

iubitul”. 

 Vrăjitoarea ghiceşte în cărţi, apoi, pentru a atrage iubitul, foloseşte nouă pietre din nouă 

văi, trei fire de tămâie şi un fir de busuioc. Pentru a explica eficienţa farmecului, ea solicită 

clientei bani, haine şi un ou, spre a fi date ofrandă diavolului. Vrăjitoarea sparge oul şi introduce 

în el o figurină de ceară pe care o înfăţişează clientei drept o întruchipare a Necuratului. În 

continuare, cele două merg noaptea în pădure unde, dezbrăcate, sapă o groapă în care vor 

introduce toate ofrandele. După ce clienta pleacă, vrăjitoarea îşi însuşeşte hainele şi banii.  
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2. SĂPTĂMÂNA NEBUNILOR 

Autori: Gabriel Manolescu, I.I. Popa 

Imagine: Iacob Cornea, Franz Ipsen, Rudolf Muhl 

Localităţi: Ciclova-Română; Dognecea, Prigor, Rudăria – Caraş-Severin: 1966-1967 

11 minute; alb-negru; reversibil; sunet pe pistă 16 mm 

 Filmul alătură manifestările cele mai reprezentative ale Săptămânii Nebunilor din patru 

sate situate în Banatul de munte. 

 La Ciclova-Română sunt urmăriţi urşii, măşti zoomorfe cu tălăngi la brâu, alergând şi 

dansând pe uliţele satului. 

 La Dognecea sărbătoarea e organizată pe scenariul înmormântării, uliţele satului fiind 

străbătute de ,,convoiul lui Nichita’’, o păpuşşă confecţionată în sat pentru această ocazie, 

însoţită de semne de falice. 

 În Prigor, aspectul surprins este spălatul la râu al mascaţilor, ceremonial care parodiază o 

secvenţă a nunţii. 

 La Rudăria sărbătoarea poartă numele de ,,sărbătoarea măgarului”, datorită simulării unei 

nunţi în cadrul căreia mirii bătrâni, urmaţi de alai, sunt purtaţi prin sat de o căruţă trasă de un 

măgar.  

 

3. BRADULE, BRĂDUŢULE 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Mehadica – Caraş-Severin: 1968 

11 minute; alb-negru; reversibil; sunet mgt. (comentariu în franceză şi italiană) 

 Filmul este realizat pe baza înregistrărilor în ceremonial făcute la înmormântarea lui 

Iosâm Gaita de 30 de ani din Mehadica. În ziua înmormântării, lângă casa mortului se află bradul 

împodobit. În curte, apoi în casă, grupul zoritoarelor ,,strigă Zorile’’. Partea cea mai substanţială 

a peliculei cuprinde drumul spre cimitir al convoiului funerar, organizat astfel: bradul, zoritoarele 

(care cântă Cântecul mare de petrecut), steagurile funerare, preotul, coşciugul, neamurile, 

sătenii. După acoperirea mormântului şi ridicarea bradului, lângă acesta familia dă de pomană 

prosoape pe care se află colaci, lumânâri şi bani.  
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4. OBICEIURI DE NUNTĂ DIN BANAT 

Autori: Gabriel Manolescu, I.I. Popa 

Imagine: Iacob Cornea, G. Rusu, Franz Ipsen 

Localităţi: Chizătău – Timiş; Armeniş – Caraş-Severin: 1968 

19 minute; alb-negru; reversibil; sunet mgt. 

 Filmul înregistrează doar trei momente din ceremonialul nunţii: scoaterea miresei din 

casă, intrarea mirilor în casă după cununie, practicile din dimineaţa de după petrecere. 

 La Chizătău, locul înregistrării primului moment ceremonial, în curtea miresei este 

scoasă, întâi, zestrea acesteia. După ce starostele scoate şi mireasa, se dansează cu steagul 

nupţial. În momentul plecării la cununie se trage cu puşca. 

 La întoarcere, mireasa, urcată pe un scaun, se preface că cerne, apoi aruncă sita peste cap. 

 În dimineaţa de după ospăţ, la poarta casei unde s-a desfăşurat petrecerea ( în Armeniş) 

bărbaţi mascaţi sumar fac dumbe. După ei sosesc, înjugaţi împreună, un mascat-bou şi unul cu 

înfăţişare antropomorfă, purtând un brad împodobit.  

 

5. ROSMARIN – OBICEI POPULAR GERMAN DIN BANAT 

Autori: Gabriel Manolescu, Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Giarmata – Timiş: 1968 

12 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. (comentariu în română şi germană) 

 Un grup de bărbaţi dezgroapă o sticlă de băutură din care gustă fiecare. Pornesc apoi spre 

casa fetei care a pregătit rosmarinul, oferind băutură celor care îi privesc pe la porţi. După ce 

consumă prăjiturile şi vinul oferit de familia fetei, alaiul, cu rosmarinul în frunte, se îndreaptă 

spre locul de dans din parcul satului. Perechile înconjoară întâi acest spaţiu în centrul căruia este 

aşezat un butoi. După ce se dansează puţin, un bărbat, urcat pe butoi, licitează o sticlă de băutură 

care este îngropată spre a asigura desfăşurarea festivităţii în anul următor.  

 

6. SOARE, SOARE... 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Mehadica – Caraş-Severin: 1968-1969 

24 minute; alb-negru; reversibil; sunet mgt. 
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Filmul este continuarea la BRADULE, BRĂDUŢULE, înregistrând principalele 

momente ceremoniale din timpul doliului. 

La întoarcerea din cimitir se oferă o masă de pomană cu bucatele obţinute prin 

sacrificarea celui mai frumos berbec din turmă. A doua zi, un grup de bătrâne urcă în cimitir şi 

,,leagă mortul de casa lui’’. Ele înconjoară mormântul cu câlţi pe care îi ard spunând: ,,Aici ţi-e 

casa, aici ţi-e masa, aici ţi-e izvorul, aici să stai’’. La trei zile de la înmormântare se dau de 

pomană hainele mortului (iar nevasta rosteşte mărturia: ,,Soare, soare, să stai mărturie la ţoale. 

Pe lumea asta să fie a lui Ion, pe lumea cealaltă a lui Iosâm!”) şi se face slobozirea apei. Cu 

această ocazie, se dă drumul pe apă unui colac cu lumânare şi unei scândurele de care sunt lipite 

patru lumănâri aprinse. Între alimentele date de pomană în această zi se află doi colaci speciali: 

unul în forma soarelui, unul în forma lunii. Soţia mortului mai aprinde lumânări la moartea 

primului om care decedează în sat, adică ,,îşi răscumpără bărbatul”. La un an de înmormântare, 

doliul este încheiat printr-un joc de pomană. Trei pomi simbolici, împodobiţi cu turte dulci, sunt 

oferiţi acum la trei bărbaţi din horă (celui ce conduce hora, celui de la mijloc şi utimul).  

 

7. MĂTCUŢELE 

Autori: Gabriel Manolescu, I.I. Popa, Sandu Dragoş 

Localitatea: Valea-Timişului: 1969 

12 minute; alb-negru; reversibil; fără sunet 

 Fete de vârstă apropiată ies în afara satului, unde culeg ramuri din primul arbust înflorit 

primăvara, cornul, împletind, apoi, din ele, o cunună. După ce, două câte două se sărută prin 

aceasta, devenind, pentru întreaga lor existenţă, mătcuţe (echivalentul regional a ceea ce în alte 

locuri se numesc soruţe sau văruici), fetele pecetluiesc această legătură printr-o masă 

ceremonială cu slănină şi ouă, desfăşurată sub supravegherea unei femei.  

 

8. KIRCHWEIN ÎN BACOVA 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Imagine: Iohann Dietrich 

Localitatea: Bacova – Timiş: 1969 

23 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 
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 În dimineaţa duminicii de Kirchwein, fetele şi feciorii, îmbrăcaţi în port tradiţional (fetele 

cu şorţuri neapărat albe), se adună într-un loc stabilit înainte şi, după ce alcătuiesc alaiul, urmaţi 

de fanfară, parcurg următorul itinerar: la casa fetei care a împodobit rosmarinul; la biserică, unde 

se lasă o rămurea de rosmarin preotului; la naşa fetei din prima pereche a alaiului; acasă la fată, 

pentru a lua prânzul; la locul de dans din parcul satului. Petrecerea care are loc lângă înaltul 

stâlp, numit tradiţional pom, în vârful căruia se află o cunună, o pălărie şi o basma, include 

următoarele momente ceremoniale: dansul pe bani al fetei care poartă rosmarinul; coborârea 

pălăriei şi a basmalei aflate în vârful pomului şi tragerea lor la tombolă; licitarea rosmarinului. 

Între acestea se află şi câteva momente ludice: aducerea unui miel între dansatori; aruncarea la 

ţintă cu bile.  

 

9. MĂTURATUL 

Autori: Doina Comloşan, Gabriel Manolescu, I.I. Popa, Sandu Dragoş 

Localitatea: Sâmbăteni -  Arad: 1969 

12 minute; alb-negru; reversibil; sunet mgt. 

 În a doua zi de Crăciun, ceata de flăcăi reface, în sens invers, drumul pe care îl 

efectuează, cu o zi înainte, la colindat. Flăcăi mascaţi, însoţiţi de muzică, pătrund în casele cu 

fete mari, unde masca-moş revarsă pe podele boabe de grâu şi fân, iar ceilalţi, între care se 

disting măştile mire şi mireasă, se grăbesc să le ,,măture’’ (adune). Acelaşi rit se reia noaptea de 

către grupuri de oameni căsătoriţi care pătrund, însă, doar în curţi şi în grajdurile vitelor.  

 

10. JOCURI CU MĂŞTI 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Sunet: Ioan Hustig 

Localităţi: Lăpuşnic, Slatina-Timiş – Caraş-Severin:1970 

22 minute; alb-negru şi color; negativ şi reversibil; sunet pe 16 mm; (comentariu în 

engleză) 

Fimul prezintă manifestătile din primele două zile ale Săptămânii Nebunilor la Lăpuşnic 

şi Slatina-Timiş. 
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O pereche de măşti antropomorfe cu semne falice (una dintre ele în travesti) merg la 

fiecare casă, unde dansează şi, în final, mimează actul sexual. În acelaşi timp, pe străzi aleargă 

grupuri de măşti berbec şi urs, care ating privitorii cu blăniţe de iepure. (La Lăpuşnic, cele două 

tipuri de măşti au fost înlocuite cu costume de Arlechin). În casele prin care trec, mascaţilor li se 

oferă în dar ouă şi slănină. În cele din urmă, oamenii se adună în mijlocul satului, unde se 

desfăşoară dansul. Aici sosesc căruţa ce duce mirii bătrâni, însoţiţi de alai şi carul ce duce un fals 

mort, agitând semne facile. Noaptea, la Căminul Cultural se desfăşoară o petrecere în care dansul 

celor mai variate categorii de măşti este întrerupt de un moment ceremonial major: aducerea 

carului funerar în care află carnavalul (făşancul) urmată de înlocuirea acestuia cu un leagăn-

jucărie în care se află o păpuşă cu o sticlă de alcool alături. 

 

11. PRACTICI RITUALE LA SEMĂNAT 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Macovişte – Caraş-Severin: 1970 

8 minute; alb-negru; negativ şi reversibil; sunet mgt. 

În dimineaţa începerii semănatului, bărbaţii din casă îmbracă haină nouă şi se îndreaptă 

spre râu, unde vor căuta un loc în care apa trece peste trei pietre aşezate paralel, ca să se spele. 

Întorşi în curte, ei asistă la ceremonia silenţioasă a pregătirii pentru semănat pe pământ, le 

stropeşte cu apă, apoi, ţinând în mână trei lumănări aprinse şi o ulcică de lut în care se află 

tăciuni din vatra casei şi tămâie, le înconjoară de trei ori. După ce în jurul seminţelor au fost 

aşezate în formă de cerc surcele cărora li se dă foc, acestea sunt gata pentru semănat. Ni se arată, 

în continuare, începerea propriu-zisă a semănatului.   

 

12. JOCURI ŞVĂBEŞTI DE CARNAVAL 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Bacova – Timiş: 1970 

19 minute; alb-negru; negativ; fără comentariu 

 Pe străzile satului aleargă oameni mascaţi, cei mai mulţi cu măşti convenţionale. Între 

aceştia se disting omul de paie şi ciobanul călare pe măgar. Măştile se grupează în alai, având în 

frunte două perechi de păpuşi în costume tradiţionale care se rotesc în permanenţă. După ce 
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străbat uliţele satului, mascaţii se îndreaptă spre hotar, unde mai mulţi călăreţi simulează o 

întrecere. Seara, la Căminul Cultural are loc petrecerea mascaţilor.  

 

13. NUNTA ŞVABILOR 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş, W. Konschitzki 

Localitatea: Bacova – Timiş: 1970 

29 minute; alb-negru; negativ; fără comentariu 

În dimineaţa nunţii, invitaţilor li se aşează, în semn de recunoaştere, o floare în piept. 

Aceştia iau împreună o masă (fruştuc) compusă din: ţuică, şniţel, cornuri, cafea, vin. Apoi la casa 

mirelui şi a miresei se desfăşoară două momente similare: fiecare nuntaş intră în camera 

mirelui/miresei şi îl/o felicită, iar acesta/aceasta, la rîndul său, îşi ia rămas bun de la familie şi 

prieteni. Alaiul porneşte spre biserică, unde se va consuma cununia religioasă. Ospăţul propriu-

zis se desfăşoară la Căminul Cultural. După ,,parada torturilor” şi împărţirea tortului miresei 

tuturor nuntaşilor, petrecerea este întreţinută de câteva momente de amuzament: un bărbat 

travestit în miresă dansează cu adevăraţii miri; un grup de bărbaţi încearcă să fure din daruri, 

pentru a le licita, mai apoi; se aruncă în sus o pernă ale cărei pene se împrăştie în cele din urmă; 

mirii dansează în cerc împreună cu copiii cărora le vor oferi dulciuri; un grup de mascaţi, jucând 

cărţi şi bătând din ciocane, sosesc cu căruţa în faţa mirilor, pretinzându-le daruri. Spre dimineaţă 

are loc învelitul miresei.  

 

14. TRACHTENFEST 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Variaş – Timiş: 1970 

10 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt.  

 În prima duminică de după sărbătorile de iarnă, la Variaş se desfăşoară parada portului 

popular şvăbesc din Banat. Prima pereche din coloană este una de bătrâni, care poartă un 

rosmarin. Urmează, apoi, o sută douăzeci de perechi în port popular, unele purtând unelte 

agricole. Serbarea propriu-zisă începe prin dansul cu panglici în jurul rosmarinului, moment 

urmat de licitarea simbolică a acestuia.  

 

15. CĂLUŞARII DIN ROMOS 
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Autori: I.I. Popa, Sandu Dragoş 

Localitatea: Romos – Hunedoara: 1971 

14 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

În noaptea de Crăciun, în curtea unui gospodar, ceata de flăcăi, însoţiţi de măşti 

(antropomorfe şi o mască-cerb) dansează: Căluşul, Căluşul-Roată, Romana, Banu-Mărăcine, A 

Boului. Apoi căluşarii sunt primiţi în casă unde, după ce li se oferă daruri în bani şi băutură, 

cântă o colindă de fată mare şi una de băiat.  

 

16. STRIGAREA PESTE SAT 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Sunet: Ioan Hustig 

Loclaităţi: borlova, Marga – Caraş-Severin: 1971 

9 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

În ziua de Lăsatul Secului, la Borlova, respectiv de Joimari, la Marga, ceata de flăcăi 

aprinde mari focuri pe dealuri din preajma satului. Cu această ocazie flăcăii strigă anumite 

lucruri care satirizează actele ce încalcă normele de convieţuire ale comunităţii.  

 

17. ALAIUL CU MĂŞTI LA SÂRBII DIN MOLDOVA VECHE 

Autori: Ilie Birău, Ioan Dietrich 

Localitatea: Moldova-Veche – Caraş-Severin: 1971 

9 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

În seara dinaintea începerii făşancului, numită în Moldova-Veche seara împăcărilor, finii 

şi naşii servesc, împreună, o cină, la încheierea căreia se sărută ceremonial. Partea cea mai amplă 

a filmului urmăreşte manifestările mascaţilor pe străzi, identificând, între măştile convenţionale, 

principalele figuri tradiţionale: ciobanii, mirele şi mireasa (în travesti), o mască cornută. Un 

moment de maximă atracţie surprins este simularea (ludică) a Finalei Campionatului Mondial de 

Box, câştigate de Cassius Clay.  

 

18. PÂINEA CEREMONIALĂ ŞI CULTUL STRĂMOŞILOR 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 
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Localitatea: Mehadica – Caraş-Severin: 1971 

7 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

 Sunt continuate filmările din 1968 (BRADULE, BRĂDUŢULE) şi din 1969 (SOARE, 

SOARE) făcute în familia lui Iosâm Gaita, după decesul acestuia. 

În ziua de Joimari femeia pregăteşte colaci pentru pomană. Ea pleacă spre cimitir de cu 

noapte, ducând într-o traistă colaci şi lumânări, iar în mâini nuieluşe de alun (care nu au fost 

puse pe pământ de când au fost culese) şi tămâie. Apoi dă de pomană colacii peste mormânt. 

 

19. UN STRĂVECHI SAT ROMÂNESC, MEHADICA 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Mehadica – Caraş-Severin: 1971 

15 minute; alb-negru şi color; negativ şi reversibil; fără sunet 

Filmul consemnează elementele principale ale civilizaţiei rurale (casele, morile de apă, 

obiectele casnice din lemn, unelte tradiţionale, piese de îmbrăcăminte, mobilier, ţesăturile 

decorative, obiectele cu valoare ceremonială) precum şi comportamentele umane esenţiale 

(plecarea la muncă, spălatul rufelor la râu, prânzul familial, dansul comunitar).  

 

20. MĂSURATUL OILOR 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Sunet: Ion Hustig 

Localitatea: Zăvoi – Caraş-Severin: 1971 

10 minute; alb-negru; reversibil; sunet mgt. 

Pentru stabilirea partajului laptelui şi a produselor din lapte obţinute de la întreaga turmă, 

în ziua alcătuirii acesteia, (la Sângeorz) când s-au făcut înregistrările, se petrec următoarele: 

fiecare gospodar îşi mulge oile în stână; baciul măsoară laptele în vreme ce ajutoarele sale 

notează cantităţile într-un carnet care înlocuieşte răbojul de odinioară; gospodarul ale cărui oi au 

dat cel mai mult lapte este ridicat în sus de trei ori de ceilalţi proprietari. Măsurătoarea este 

consfinţită printr-un prânz ceremonial al tuturor familiilor care au adus oile în respectiva turmă. 

 

21. CĂLUŞUL ARGEŞEAN 

Autori: Gheorghe Vrabie, Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 
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Sunet: Ion Hustig 

Localitatea: Mărghia – Argeş: 1971 

21 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. (comentariu în italiană) 

 Feciorii care fac parte din ceata de căluşari se adună în mijlocul satului şi, însoţiţi de 

muzicanţi, pleacă la casa unui bătrân care, după ce îşi pune o mască antropomorfă, le oferă 

steagul cetei. Conduşi de bătrânul mascat, căluşarii trec pe la casele sătenilor, unde dansează. 

Dansul propriu-zis este întrerupt de câteva momente distractive; peste un bolnav închipuit, 

întins la pământ, se aruncă o găleată cu apă; unul din căluşari mimează actul naşterii, de sub 

costumul său fiind scoasă la iveală o păpuşă (cumpărată din comerţ). Filmul surprinde, însă, şi 

două acte magice: căluşarii sar peste un bolnav întins la pământ; un dansator mimează actul 

sexual la marginea lanului de porumb.  

 

22. DUBAŞII DIN GODINEŞTI 

Autori: Gabriel Manolescu, I. I. Popa, Sandu Dragoş 

Localitatea: Godineşti – Gorj: 1971 

8 minute; alb-negru; reversibil 

Ceata de colindători, îmbrăcaţi în port tradiţional, străbate satul. La una din familii 

colindătorii cântă, după cererea gazdei, Colinda ciobanului, ritmând melodia prin bătaia dubelor. 

Li se odaruri: colac, carne, ţuică. După ce dansează puţin, colindătorii pleacă spre alte case.  

 

23. PRAZNICUL 

  Autori: Vasile Creţu, Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş, Gheorghe Teodose 

 Localitatea: Macovişte – Caraş-Severin: 1972 

 11 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

 Casa familiei Ion şi Elena Radomir are praznicul la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril (8 

noiembrie). Cu o zi înainte, bărbatul cel mai tânăr din casă trece pe la neamuri şi le invită la 

,,prânzul împreună”. În ziua praznicului femeia tânără din casă aranjează două mese: una pentru 

bărbaţi, cealaltă pentru femei. În mijlocul mesei bărbaţilor aşează trei colaci (suprapuşi) şi, 

deasupra lor, o farfurie de grâu în care e înfiptă o lumânare. Bătrâna casei aprinde lumânarea, 
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apoi meneşte (rosteşte numele strămoşilor invitaţi, astfel, simbolic, la prânz) bucatele, 

înconjurându-le cu tăciuni din vatra casei şi tămâie. După sosirea invitaţilor, masa propriu-zisă 

începe prin ridicarea de trei ori a colacilor şi grâului.  

 

24. NEDEEA ÎN VALEA BISTREI  

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Valea Bistrei – Caraş-Severin: 1972 

12 minute; alb-Negru; negativ; sunet mgt. 

 Bătrâna casei aşează, într-un coş, pâine, prăjitură şi băutură. Acestea, ca şi găina vie pe 

care o ţine în mână, vor fi date de pomană la mormintele strămoşilor în dimineaţa de nedee, când 

familia, însoţită de muzicanţi, merge în cimitir şi boceşte. Neamurile şi invitaţii participă la un 

prânz ceremonial care începe prin rostirea unei rugăciuni de către cel mai în vârstă din 

participanţi. Fiecare mesean aprinde, apoi, o lumânare, în vreme ce bătrâna casei înconjoară 

masa cu o lopăţică pe care se află tăciuni din vatră şi tămâie, menind (rostind numele strămoşilor 

familiei, cărora le e dedicată masa). Imediat după aceasta, tânăra din casă pune seminţe de grâu 

în toate bucatele care urmează să se consume.  

 

25. URŞII 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Ciclova-Română – Caraş-Severin:1973 

10 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

 Câţiva flăcăi din sat (8-10) se adună, în zilele de făşanc, la casa unuia dintre ei şi îşi 

pregătesc costumele-mască de urşi: se învelesc în blăni de oaie; îşi trag pe faţă saci găuriţi la 

ochi şi la nas; se încing cu o curea pe care se află mai multe clopote. Astfel mascaţi se leagă 

între ei cu lanţuri, în formă de stea şi, apoi, aleargă pe străzile satului făcând zgomot. Din loc în 

loc se opresc şi execută un dans ritmat, circular. Oamenii întâlniţi în cale sunt atinşi cu blăniţele 

de iepure pe care mascaţii le ţin în mâini. 

 

26. COLINDATUL – AZI  

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 
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Sunet: Carol Stiassny 

Localitatea: Birchiş – Arad: 1973 

20 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

 La casa vătafului, colindătorii din ceată învaţă repertoriul comunitar recurgând, pe lângă 

exerciţiile în grup, la caietele de colinde. La rândul lor, fetele împodobesc dubele flăcăilor. În 

noaptea de Crăciun, la fiecare casă (filmul înregistrează două situaţii) se desfăşoară următoarele 

momente protocolare: vătaful cetei cere gazdei permisiunea de a colinda; se colindă (în primul 

caz, o colindă de fată mare, în al doilea, una de copil mic); gazda oferă darurile; colindătorii 

dansează cu fetele şi femeile tinere din casă.  

 

27. DUBAŞII DIN AVRAM IANCU 

Autori: I.I. Popa, Ion V. Boldureanu, Gheorghe Tudose 

Localitatea: Avram Iancu – Alba: 1973 

8 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

 După ce s-au gătit şi şi-au pregătit dubele, feciorii pleacă la colindat. Ceata de dubaşi 

(urmaţi de un interpret la vioară cu goarnă) este urmărit în drumul său nocturn prin sat. La casa 

unui gospodar, vătaful cetei cere permisiunea de a colinda. Se colindă în casă. Gazda oferă în 

dar colac, cârnaţi şi bani. Vătaful spune Oraţia la colac, apoi feciorii dansează fetele şi femeile 

care sunt de faţă.  

 

28. MANIFESTĂRI LUDICE CU SUBSTRAT SIMBOLIC 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Mehadica – Caraş-Severin: 1973 

14 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

În după-amiaza dinaintea nopţii de Anul Nou, fata nemăritată din casă apucă între dinţi o 

vergea de la războiul de ţesut şi, ţinând-o astfel, iese în curte unde va aştepta până când va auzi 

un nume de bărbat pe care îl va considera al viitorului soţ. Noaptea, bătrânul casei face 

calendarul de ceapă, adică: taie o ceapă în patru părţi, îi desface foile, alege douăsprezece pe care 

le numeşte după lunile anului, le aşează pe fereastră şi pune cantităţi egale de sare în fiecare. 

După gradul de lichefiere a sării, în dimineaţa următoare se apreciază umiditatea fiecărei luni a 

anului an. În acelaşi timp, bătrâna casei ajută fetele să facă sânvăsii, adică să ghicească 
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înfăţişarea viitorului soţ, punându-le să extragă câte un obiect simbolic ascuns sub una din cele 

douăsprezece farfurii aşezate cu faţa în jos pe masă. În funcţie de obiectul tras (cărbune, păr de 

porumb, pieptene, ban, oglindă, creion etc.) se fac pronosticuri în privinţa celui ursit.  

 

29. OBICEIURI LA NAŞTERE 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Sunet: Carol Stiassny 

Localitatea: Zolt – Timiş: 1974 

10 minute; color; negativ; sunet mgt. 

 În a treia zi la naşterea copilului, moaşa de neam pregăteşte scalda acestuia, introducând 

în apa adusă de la fântână în zorii zilei (înainte ca altcineva să mai fi luat apă de acolo) flori, un 

ou, bani de argint şi cercelul din urechea sa dreaptă. După scaldă, moaşa dă copilul mamei, 

trecându-l printr-un colac de formă circulară, pe care copilul nu trebuie să-l atingă. Colacul a fost 

pregătit în aceeaşi zi. Înainte de a se coace, în interiorul său se aşează trei flori şi se aprind trei 

lumânări pentru cele trei ursitoare ale copilului.   

 Ceremonialul a fost filmat în casa Mariei Zamfirescu, la trei zile după întoarcerea sa de la 

spitalul din Lugoj unde a născut, cu asistenţa medicală de specialitate.  

 

30. JOCURI DE PRIVEGHI 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Pietroasa – Timiş: 1975 

12 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt.  

 Filmul consemnează câteva manifestări carnavaleşti din timpul priveghiului: cu cămaşa 

mortului, bine răsucită, sunt atinşi toţi cei prezenţi; măştile moş şi babă, sosite de afară în 

încăperea mortului, mimează actul sexual; tinerii joacă arşice, iar cei care pierd, se sărută; mai 

mulţi bărbaţi se acoperă cu haine şi scoarţe, întruchipând un cal pe care îl introduc în încăperea 

de priveghi.   

 

31. MIMĂ ŞI DRAMĂ LA COLINDAT 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: pe valea inferioară a Mureşului (?): 1975 
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15 minute; alb-negru; negativ; fără sunet; 

 Ceata de colindători intră cântând şi bătând din dube în casa unui gospodar. Aici sunt 

surprinse trei momente: jocul măştii – cerb care mimează moartea şi reînvierea; dansul în grup al 

feciorilor din ceată; oferirea darurilor (colac şi bani). Ceremonia este reluată, identic, şi la a doua 

casă.  

 

32. CARNAVALUL LA ROMÂNII ŞI SÂRBII DIN CLISURA DUNĂRII 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localităţi: Moldova-Nouă şi alte localităţi (?) de pe Clisura Dunării: 1978 

30 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

 În seara de sâmbătă (din Săptămâna Nebunilor), la Casa de Cultură din Moldova-Nouă se 

desfăşoară o petrecere la care participanţii sunt mascaţi. Camera identifică următoarele măşti: 

babă (care dă în cărţi), mireasă (în travesti), un grup cu costume de ofiţeri fascişti, un bărbat beat 

purtat în roabă precum şi o serie de măşti achiziţionate din comerţ (doctor, babă, cow-boy sau în 

stilul ,,belle-epoque’’). A doua zi dimineaţa spre centrul satului, unde se va dansa în horă, se 

îndreaptă două grupuri de mascaţi. Primul mimează un alai de nuntă care are în frunte un copil în 

faşă, iar cei ce îl compun, purtând măşti convenţionale antropomorfe sau zoomorfe (de exemplu 

un unicorn cu labe de gâscă) lovesc trecătorii cu blăniţe de iepure. Al doilea grup e organizat sub 

forma unui convoi funerar. Se disting o mască ofiţer (cu butelcă şi pipă la brâu) jucând rolul 

preotului, o mască indian şi mai multe măşti cornute. Toate acestea oferă măştii – mort bani, însă 

el îi refuză agitând, din simulacrul de sicriu, semne falice. Filmul se încheie prin prezentarea 

prânzului cu peşte şi mămăligă care mimează pomana mortului.  

 

33. MASCAŢII LA LIUBCOVA 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Liubcova – Caraş-Severin: 1978 

5 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

 Filmul surprinde un grup de mascaţi care mimează un cortegiu funerar. Mortul închipuit 

agită semne falice, iar ceilalţi mascaţi, dintre care se distinge un preot cu chipiu de poliţist şi un 

miner, se străduiesc, cu toţii, să-l atingă.  

 



Page 17 of 49 
 

34. O DIMINEAŢĂ DIN VIAŢA UNEI FAMILII DE PĂSTORI 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Cornereva – Caraş-Severin: 1978 

11 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt.  

 Filmul reţine câteva aspecte din gospădăria lui Constantin Ursulescu: părţile casei 

construite din piatră de râu; obiectele ţesute şi îmbrăcămintea familiei puse la aer; momentele 

mai importante ale îngrijirii turmei (plecarea oilor la păşune, mulsul, măsuratul laptelui). Se 

insistă asupra spălatului rufelor la râu, în voială. Sunt prezentate părţile componente şi modul de 

funcţionare ale acestui mecanism hidraulic popular utilizat pentru spălarea ţesuturilor.  

 

35. SĂLAŞE, VÂRCIOROVA 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Vârciorova – Bolvaşniţa – Caraş-Severin: 1979 

20 minute; alb-negru şi color; negativ şi reversibil; sunet mgt. 

 Filmul urmăreşte două ipostaze ale existenţei comunitare: viaţa cotidiană şi sărbătoarea 

(nedee). E prezentată o zi obişnuită de muncă a unei familii, prin succesiunea următoarelor 

momente: mulsul oilor, dimineaţa; plecarea oilor la stână; plecarea bărbaţilor la câmp; cositul şi 

prăşitul; torsul femeilor; prânzul familial; aducerea fânului în sat cu sania; cumpărăturile. 

Duminica de nedee se desfăşoară în următoarea secvenţialitate: dimineaţa femeile din familie 

merg la cimitir, unde bocesc şi dau de pomană colaci, farfurii cu grâu şi ouă, după-amiaza, în 

port de sărbătoare, sătenii merg la joc.  

 

36. CEREMONIALUL NUNŢII ASTĂZI 

Autori: Vasile Creţu, Sandu Dragoş 

Au colaborat: Ionel Andrieş, Ioan Hustig, Nicolae Munteanu, Damian Diaconescu, Ioan 

T. Morar 

Localitatea: Sacoşu-Mare – Timiş: 1979 

39 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

 La casa lui Romulus Adam, tatăl mirelui, bucătărese şvăboaice pregătesc, în dimineaţa 

nunţii, mâncare din carnea a doi porci şi optzeci de păsări. Tot acum ele aşează masa pentru cei 

patru sute de invitaţi. 
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 Un alai, în faţa căruia e dus steagul nupţial, se îndreaptă spre casa naşului, Nicolae 

Vignea, de la Reşiţa. După ce naşii şi mirii schimbă, ritual, băutură, se îndreaptă, cu toţii, spre 

casa miresei. La casa acesteia are loc un schimb de replici între oamenii mirelui şi ai miresei, 

motivul central al dialogului fiind acela al căutării/vânătorii căprioarei. Apariţia tinerei este 

precedată, ludic, de scoaterea din casă a unei bătrâne şi, apoi, a unei fetiţe şi este, imediat, 

urmată de înfăţişarea zestrei alcătuite din mobilier peste care sunt aşezate obiecte tradiţionale.  

 După cununia religioasă şi hora rituală de la ieşire, nuntaşii se reîntorc la casa mirelui, 

unde au loc mai multe momente ceremoniale: se trage cu puşca; se răstoarnă, în faţa mirilor, o 

găleată cu apă; mireasa cerne grâu, iar apoi aruncă ciurul cu care a cernut precum şi câteva 

seminţe peste cap; tinerii sunt introduşi în casă prinşi într-un jug. 

 Petrecerea nocturnă are loc la Căminul Cultural. Aici, înaintea servirii mesei, se adună 

bani pentru muzicanţii care cântă o anumită melodie, moment numit ,,al curechiului’’. După 

masa propriu-zisă şi oferirea darurilor în bani, bani adunaţi pe o farfurie în care se află grâu, se 

practică mai multe momente carnavaleşti: un nuntaş, găsit beat este adus cu roaba înaintea 

naşului, iar aici i se dă să bea din foarte multe sticle; se dansează ,,piperul’’, în timpul căruia toţi 

nuntaşii sunt atinşi cu o bucată de pânză; se joacă ,,a cu două mirese’’, adică un bărbat şi două 

femei execută un dans de mare virtuozitate.  

 Principalele momente din dimineaţa următoarei zile stau, de asemena, sub semnul 

carnavalescului: mireasa mătură în sala nunţii; în drum spre râu sunt bărbieriţi mai mulţi 

nuntaşi, tineri şi bătrâni.  

 

37. VRĂJITOAREA 

Autori: Ion V. Boldureanu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Topolovăţu-Mare – Timiş: 1979 

9 minute; negativ 

 Este înregistrat pe peliculă un interviu cu Maria Ionescu, baba Ruţa cum îi spun 

localnicii, când ea are şaptezeci şi nouă de ani. Relatează cum ,,se face pe parte’’.  

 

38. ORNAMENTICA CHILIMURILOR DIN BANAT 

Autori: Lucian Ionică, Elena Grigorescu 

Coordonator ştiinţific: Vasile Creţu 
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Material din depozitele Muzeului Banatului, secţia Etnografie 

12 minute; color; reversibil; sunet mgt. 

 După ce prezintă principalele modalităţi de structurare a spaţiului ornamental al ţesăturii 

(în străji, ornamente în chenar şi chenar cu câmp central) filmul urmăreşte câteva tipuri de 

motive recurente în chilimurile bănăţene: motive cosmice (semne solare, steaua, râul), arborele 

vieţii (atât ipostaza sa iraniană cât şi în cea elenică), motive zoomorfe (cocorii, grifonul, 

broschiţa, toate, puternic stilizate, precum şi altele redate în manieră naturalistă) şi semne 

antropomorfe.  

 

39. MORĂRITUL TRADIŢIONAL AZI 

Autori: Vasile Creţu, Lucian Ionică 

Localitatea: Rudăria – Caraş-Severin: 1982 

10 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

 Filmul începe cu imaginea câtorva mori de apă de pe valea Rudăriei: Moara de Piatră, 

Moara de la Tunel, Dacicoanea, Trăiloanea, Îndăratnica Bătrână, Îndăratnica Mică. În 

continuare sunt prezentate părţile componente ale mecanismului hidraulic: roata morii 

(orizontală şi verticală), călcâiul şi fusul morii, piatra de moară. Este urmărit modul lor de 

funcţionare.  

 

40. JOIMĂRELELE 

Autori: Vasile Creţu, Lucian Ionică 

Localitatea: Macovişte – Caraş-Severin: 1983 

13 minute; alb-negru; negativ; fără sunet  

În ziua de Joimari Maria Beutură, de şaizeci de ani, face colăcei pe care îi aşează, 

împreună cu o oală cu tăciuni din vatra casei şi câteva lumânări, într-un coş. Cu acesta pe cap, 

pleacă la râu, pe malul căruia aprinde un foc din vreascurile adunate dimprejur. Focul şi coşul 

cu pomană sunt înconjurate de trei ori cu oala cu jăratic. Femeia dă, apoi, colacii şi lumânările 

de pomană şi varsă pe pajiţte câteva găleţi cu apă din râu.  

 

41. USPĂŢUL DE DARURI 

Autori: Vasile Creţu, Lucian Ionică 
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Localitatea: Măgureni – Maramureş: 1983 

8 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt.  

 Lucia Nechita, de treizeci şi opt de ani, reconstituie, pentru filmare, ceremonialul 

,,spălatului mânurilor moaşei”. Ea a pregătit o masă cu colaci, prăjitură şi rachiu, unde a invitat-

o pe moaşa care a ajutat-o să nască, naşii şi câţiva membrii ai familiei. Dintr-un vas nepoata (id 

est Lucia Nechita, care consider că de acum înainte nu va mai avea copii) ia apă cu care o spală, 

simbolic, pe moaşă pe mâini şi pe faţă, spunând: ,,Mă iartă, moaşă, să fiu iertată pe lumea asta 

şi-n celalată!” după ce acest lucru s-a consumat de trei ori, dă mâna moaşei printr-un colac 

circular şi o sărută. Îi oferă pânzeturi, un săpun şi colacul.  

 

42. ÎNDELETNICIREA OLĂRITULUI ASTĂZI 

Autori: Vasile Creţu, Lucian Ionică, Luminiţa Drăguţ 

Localitatea: Jupâneşti – Timiş: 1984-1985 

26 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt. 

 La Jupâneşti ocupaţia tradiţională a olăritului mai este practicată de trei bărbaţi: un ţăran, 

un poştaş şi un vânzător. Producerea vaselor se desfăşoară în următoarele etape: se scoate 

pământul potrivit şi se pregăteşte pentru prelucrare (se frământă, se porţionează, se macină, se 

calcă, se rulează, se împarte din nou, se cerne deasupra lui nisip, apoi se frământă iarăşi); se 

modelează pe roata olarului vasul; se ornamentează; se aşează să se usuce. Nevasta olarului 

pregăteşte culorile cu care va fi ornamentat vasul. Când vasele sunt perfect uscate, olarul le 

aşează cu mare grijă în cuptorul pregătit dinainte. Apoi, cu aceeaşi atenţie, el aşează în carul cu 

fân spre a le duce la târg.  

 

43. BACOVA – 200 

Autor: Lucian Ionică 

Localitatea: Bacova – Timiş: 1986 

10 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

 Feciorii şi fetele din Bacova se îmbracă în port tradiţional şi, cu rosmarinul înaintea 

alaiului, se îndreaptă spre biserica din sat, unde se desfăşoară o slujbă religioasă. După 

încheierea slujbei are loc o ,,paradă a ocupaţiilor şi primilor colonişti”. Alături de oamenii 

îmbrăcaţi în port tradiţional şvăbesc şi românesc se remarcă şi câteva care alegorice pe care sunt 
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expuse fie vechi unelte (plugul de lemn), fie produse industriale de provenienţă germană (maşini 

de spălat, casetofoane). Seara se dansează în locul special amenajat în acest sens din mijlocul 

comunei, după ce feciorii şi fetele au înconjurat întâi, în mod ritual, spaţiul.  

 

44. LUMINIŞTILE 

Autori: Otilia Hedeşan, Lucian Ionică 

Au colaborat: Marius Lazurcă, Maria Mândroane 

Localitatea: Ciclova-Română – Caraş-Severin: 1991 

10 minute; alb-negru; negativ; fără comentariu 

 Elena Mândroane, de şaptezeci şi nouă de ani, pregăteşte, în miercurea dinaintea Paştelor, 

cele necesare pentru a face, la miezul nopţii, luminiştile. După ce termină muncile zilnice (tors, 

hrănitul animalelor), ea culege nuieluşe de alun, frământă şi coace colacii de pomană, pregăteşte 

traista cu care va pleca la cimitir. Înainte de miezul nopţii aprinde în curte trei focuri mici 

(luminişte) pe care le înconjoară de trei ori cu tăciuni din vatra casei şi le meneşte. Porneşte apoi 

spre cimitir unde, lângă crucile morţilor casei, aprinde două luminişte şi, în timp ce acestea ard, 

înconjoară de trei ori mormintele, menind. Dă de pomană colacii unui copil şi unei femei bătrâne.  

 

45.  î.v. CU TREI ÎMPĂRAŢI... 

Autori: I.I. Popa, Sandu Dragoş 

Localitatea: Timişoara/ în studioul Arhivei de Foclor a Universităţii/: 1967 

10 minute; alb-negru; sunet mgt. 

Pelicula, realizată în studio, îl prezintă pe Pavel Bruzdican, de şaptezeci şi cinci de ani, 

din Ictar-Budinţ, unul dintre cei mai talentaţi povestitori cu repertoriu tradiţional înregistraţi în 

deceniul şapte în România, actualizând basmul Cu trei împăraţi. 

 

46. î.v. LUMEA 

Autori: Gabriel Manolescu, I. I. Popa, Sandu Dragoş  

Localitatea: Pâncota – Arad: 1967 

6 minute; negativ; sunet mgt. 

  La Crăciun în casa unui gospodar este primită o ceată de mascaţi care prezintă o piesă de 

teatru popular organizată trisecvenţial: dialogul măştilor Adam şi Eva lângă arborele cunoaşterii 
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(aici, bradul de Crăciun); ispitirea Evei de către Diavol; ,,muşcarea mărului’, interpretată în 

manieră şi cu semnificaţii carnavaleşti. Urătorilor mascaţi li se oferă daruri.  

 

47. î.v. VICLEIMUL 

Autori: Gabriel Manolescu,  Sandu Dragoş 

Localitatea: Chizătău – Timiş: 1968 

5 minute; alb-negru; negativ şi reversibil; sunet mgt. 

 Ceata de flăcăi veniţi să ureze de Crăciun interpretează o piesă de teatru popular pe 

motivul ,,Naşterii Domnului”. Jocul mascaţilor, în registru sobru, este contrapunctat prin 

reluarea fiecărei secveţe, de către marionete, în registru carnavalesc.  

 

48. î.v. CERBUL 

Autor: Gabriel Manolescu 

Imagine: V. Negruţiu 

Localitatea: Chizătău – Timiş: 1968 

6 minute; alb-negru; reversibil; fără sunet 

Este surprins un moment din cadrul sărbătorii Crăciunului, colindatul Irozilor însoţiţi de 

masca cerbului. Cea mai amplă secvenţă prezintă jocul cerbului, executat de un mânuitor de 

excepţie care combină aspectele simbolice (mimarea morţii şi a reînvierii) cu cele pur 

spectaculare.  

 

49. î.v. CĂLUŞUL BĂNĂŢEAN 

Autor: Sandu Dragoş 

Localitatea: ? : 1969 

8 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

Un dansator remarcabil execută figuri de căluş şi figuri ale dansului local de perechi.  

 

50. î.v. SCHWOWEBALL  

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş, Iohan Dietrich 

Localitatea: Bacova – Timiş: 1970 

14 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 
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Mai multe fete împodobesc rosmarinul, apoi fiecare din ele se găteşte în îmbrăcăminte 

tradiţională. Însoţite de căte un fecior, ele se îndreaptă spre Căminul Cultural, unde va avea loc 

balul. După ce feciorii, înşiraţi în coloană, aduc rosmarinul de la casa unde a fost pregătit, balul 

începe prin dansul cu panglici în jurul acestuia.  

 

51. î.v. PORT POPULAR ŞVĂBESC  

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Variaş – Timiş: 1970 

10 minute; alb-negru; negativ; sunet mgt.  

  Imaginile, realizate la sărbătoarea portului popular şvăbesc din Banat (Trachtenfest) care 

are loc în prima duminică de după sărbătorile de iarnă, redau câteva perechi în port popular 

şvăbesc.  

 

52. î.v. CARNAVAL CULT LA BACOVA 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Bacova – Timiş: 1970 

19 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

   La un carnaval organizat de tineretul din sat, pot fi recunoscute măştile comunitare 

tradiţionale: omul de paie, omul de zăpadă, barză, păsărarul, mărul, para, alături de variate măşti 

convenţionale.  

 

53. î.v. CLACA DE PENE 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Pietroasa-Mare – Timiş: 1971 

6 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

  Femei de vârstă medie şi mai tinere ajută gazdei să aleagă pene, aduse de aceasta în 

cameră în oale de lut. În timpul lucrului, femeile cântă şi beau vin. Momentul de distracţie este 

asigurat de aruncarea unei găini pe masa acoperită cu penele curăţite. În final se prânzeşte, 

consumându-se alimente tradiţionale (porumb fiert boabe şi gogoşi) şi moderne (carne, prăjituri).  

 

54. î.v. NUNTA LA VAR 
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Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Var:1971 

32 minute; alb-negru; fără sunet 

În timp ce la casa mirelui se pregătesc bucatele pentru ospăţ, alaiul, cu steagul nupţial pe 

frunte, se îndreaptă spre biserică. Aici, cununia religioasă se desfăşoară doar în faţa unei părţi a 

nuntaşilor, în vreme ce ceilalţi dansează afară. La încheierea ceremoniei religioase, mirele însuşi 

preia conducerea horei, ţinând în mână steagul nupţial. Alaiul se îndreaptă apoi spre casa 

mirelui, unde va avea loc masa, întreruptă de câteva momente ceremoniale: dansul în jurul unei 

găleţi cu apă (al cărui conţinut este, apoi, răspândit de mireasă în cele patru zări), iar mai târziu, 

pieptănatul şi învelitul miresei. 

 A doua zi dimineaţa, mascaţi cu semne facile joacă pe străzile satului, la fântâni şi la râu. 

Mirele şi mireasa se spală şi ei la râu, apoi dansează cu mascaţii. 

 Manifestarea se încheie prin drumul nuntaşilor la cimitir, la mormintele strămoşilor, unde 

bocesc.  

 

55. î.v. MIELUL-GLADNA 

Autor: Sandu Dragoş 

Localitatea: Gladna-Română – Timiş: 1973 

11 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

Ciobanul alege din turmă un miel pe care îl taie, după metoda tradiţională.  

 

56. î.v. MARMAŢIA 

Autor: Sandu Dragoş 

Localitatea: ?: 1974 

10 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

 Ceata de colindători este primită la casa gazdei. Înregistrarea prezintă doar momentul 

jocului măştii cerb.  

 

57. î.v. PORTUL POPULAR DE DUMINICĂ LA PIETROASA 

Autori: Gabriel Manolescu, Sandu Dragoş 

Localitatea: Pietroasa – Timiş: 1975 
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6 minute; alb-negru; reversibil; fără sunet 

 Imaginile redau etapele gătelii tradiţionale a capului la tinerele fete: pieptănatul, 

împletirea părului, aşezarea podoabelor, aranjarea specială a părului pe frunte.  

 

58. î.v. OLARUL-JUPÂNEŞTI 

Autor: Sandu Dragoş 

Localitatea: Jupâneşti – Timiş: 1975 

5 minute; color; reversibil; fără sunet 

Sunt prezentate etapele prelucrării lutului pe roata olarului şi apoi momentul introducerii 

vaselor în cuptorul special al meşteşugarului.  

 

59. î.v. OBICEIURI LA IGNAT 

Autor: Sandu Dragoş 

Localitatea: ? : 1976 

20 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

   La începutul perioadei sărbătorilor de iarnă, în ziua de Ignat, în gospodăriile tradiţionale 

se taie porcul. Este înregistrată succesiunea operaţiilor practice de pregătire a alimentelor: 

înjunghierea, pârjolitul, despicarea animalului, prepararea sortimentelor de hrană tradiţională.   

 

60. î.v. ÎNMORMÂNTARE – CORNEREVA 

Autor: Ştefan Tiţa 

Localitatea: Cornereva – Caraş-Severin: 1977 

9 minute; alb-negru; negativ; fără sunet 

Deşi realizată în una din localităţile cele mai reprezentative în privinţa repertoriului 

funerar din întregul Banat, materialul, filmat de un amator, interesează doar pentru câteva cadre 

care fixează unele momente mai spectaculoase ale obiceiului: aducerea bradului în sat; 

împodobirea bradului funerar; bocitul; manifestările la cimitir din a doua zi după înmormântare.  

 

61. î.v. OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ LA CHERGHEŞ 

Autori: Otilia Hedeşan, Lucian Ionică 

Sunet: Nicuşor Andreas 
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Localitatea: Chergheş (Hunedoara); 8-10 martie 1993 

S.V.H.S. 3 ore 

Patru ţărani din Chergheş (Viorica Avram – 57 de ani, Geo a lu Ciştac – 85 de ani, 

Valeria Vasiu – 73 de ani şi George Vasiu – 74 de ani) povestesc despre ceremoniile de la 

începutul primăverii, în special despre Sfinţi (9 martie) şi Sântoader (sărbătoare cu dată mobilă, 

plasată în prima sâmbătă din Postul Paştelui).  

La 9 martie (de Sfinţi), dis-de-dimineaţa, bărbatul aprinde în curtea casei un foc 

(bolbotaie) peste care sare toată familia, ca să fie ferită de şerpi şi purici în anotimpul cald care 

se apropie. Imediat după aceea, femeile pregătesc sfinţii – nişte mici turte rotunde ornamentate 

cu un beţişor crestat de alun – pe care îi vor cosuma mai apoi în amintirea strămoşilor neamului. 

  În dimineaţa de Sântoader, femeile fac brăduleţi, colaci de post cu forma antropomorfă. 

Cei mai mulţi din aceştia vor fi consumaţi în casă, de pomană. Unul dintre ei este luat, însă, de 

femeia din casă care urcă în munte să culeagă popilnic şi lăsat acolo, drept ofrandă. (Textul rostit 

cu această ocazie explică, practic, sensul acestui gest: ,,Popilnice, popilnice/Eu îţi dau pită cu 

sare,/Tu să-mi creşti cosiţa mare!/Eu îţi dau pită cu nuci,/Tu să-mi creşti chicile lungi!”) în aceea 

zi fetele (dar şi femeile) se spală pe cap cu popilnic, ca să le crească părul frumos şi să fie 

sănătoase şi prospere tot anul.  

 

62. î.v. MOŞ TOADER PLEŞU 

Autori: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Seceani – Timiş: 29 iunie 1993 

20 minute; color, VHS 

  Moş Toader Pleşu rememorează drumul său, din timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial, până la Odesa. După o prezentare generală a oamenilor pe care a avut, astfel, ocazia să-

i cunoască (nemţii, pe de o parte, ucrainienii şi ruşii, pe de alta), povesteşte cum era să moară în 

război. Povestitorul are o pronunţie extrem de defectuoasă, dar pasajul este perfect inteligibil 

graţie gesturilor şi mimicii sale).  

 

63. î.v. UN LĂUTAR DE TRANZIŢIE – BORIS GEAMBRU 

Autor: Otilia Hedeşan 
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Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Geanova (Valea Timocului), Serbia: 26 august 1993 

1 oră şi 40 minute; color, VHS 

  Boris Geambru povesteşte cum a învăţat să cânte şi cum, mai apoi, a reuşit să-şi adapteze 

repertoriul publicului variat pe care l-a avut (românii din zonă, sârbii din ex-Yugoslavia, românii 

plecaţi la muncă în Austria, diferite grupuri de austrieci sau italieni). Lăutarul, poliglot (poate 

cânta în româneşte, sârbeşte şi macedoneană) discută condiţiile în care preia un text dintr-o limbă 

pentru a-l traduce în alta, oferind câteva criterii de circulaţie a cântecului epic şi liric. Fiecare din 

piesele înregistrate este urmată de o detaliere a contextelor ssle de perfomare ca şi de câteva 

parafraze semantice. Au fost înregistrate următoarele titluri: 

a. hora ,,Ca la uşa cortului” 

b. hora ,,Ungureana” 

c. melodie ,,ca cum o cântă românii” 

d. Când îmi vine mândra-n gând... 

e. Leagănă-te, vârf de brad... 

f. Tot mi-a spus a mea mândruţă... 

g. Ciocârlie – Lie 

h. Vine doru de la vale... 

i. Blăstămată să fie Australia (variantă în româneşte şi în macedoneană) 

j. Mă dusei în lumea albă... 

k. Balada cucului 

l. Cântec macedonean de înmormântare 

m. Dumnezeu să-l bată care o descoperit pe America (în sârbeşte) 

n. Străinătatea şi ţările unde ne ducem la muncă, pustii să rămână (în 

macedoneană) 

 

64. î.v. HORA PRORUPTĂ 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Bucova-Osnicea (Valea Timocului) Serbia: 27 august 1993 
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11 minute; color; VHS 

Trei dansatori din Osnicea, Vlada Petrovici de şaizeci şi cinci de ani, Milan Lupşici de 

şaizeci şi şapte de ani şi Sinişa Stanimirovici de treizeci şi trei de ani execută hora proruptă. 

Imaginile sunt structurate în succesiunea: filmare în timp real, detalii (pe mişcările picioarelor), 

reluarea detaliilor cu încetinitorul. Cei trei dansatori relatează cum au învăţat să danseze. 

Dialogul cu ei este greu, din cauza cunoaşterii extrem de aproximative a limbii române.  

 

65. î.v. BĂTRÂNEAŢA 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Slatina-Bor (Valea Timocului) Serbia: 28 august 1993 

14 minute; color, VHS 

Înregistrarea urmăreşte, în două ipostaze, dansul Bătrâneaţa: prezentat în festival, deci 

pentru un public numeros şi dansat de membrii unei singure familii. La această a doua 

înregistrare participă: moş Pătru, Iovanichici şe şaptezeci şi trei de ani. Brana Cârcioabă de 

treizeci şi şapte de ani, Daniela Cârcioabă de şaptezeci de ani, Liubişa Petrovici de patruzeci de 

ani, Daniela Petrovici de şaptesprezece ani şi Jelko Buzici de douăzeci şi cinci de ani. Moş 

Pătru povesteşte cum a învăţat el şi cum se învăţa, în general, în tinereţele sale, dansul.  

 

66. ROMÂNI LA SUD DE DUNĂRE 

Autori: Otilia Hedeşan, Onuţ Danciu 

Localităţi: Geanova, Slatina-Bor, Bucova-Osnicea (Valea Timocului) Serbia: august 1993 

15 minute; color; SVHS 

Documentar produs pentru difuzare în reţeaua de televiziune 

   În intenţia de a semnala unui public larg şi puţin informat existenţa şi specificul unei 

unităţi etnografice esenţial româneşti, Valea Timocului (zona din teritoriul jugoslav dintre 

Morava, Timoc şi Dunăre), sunt prezentate secvenţe reprezentative din repertorile câtorva 

performeri de excepţie: Draghi Cârcioabă, Boris Geambru, Ghiţă a lu Veţa lu Marcu – lăutari, 

maica Sveta Buluţan – bocitoare, precum şi dansatorii din Slatina-Bor şi Osnicea.   
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67. î.v. CULTUL STRĂMOŞILOR LA BUCOVA 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Bucova-Osnicea (Valea Timocului) Serbia: 27 august 1993 

55 minute; color; VHS 

  Maica Sveta Buluţan de şaizeci şi şapte de ani prezintă momentele şi practicile esenţiale 

ale cultului strămoşilor, în următoarea succesiune: pomana din ziua funeraliilor (insistând asupra 

importanţei primei pâini care se face, numită pâinea/colacul de căpătân, o pâine pe care sunt 

aşezate şase semne: soarele, luna, dreptatea, strâmbătatea, scara şi foarfecele şi care, cu această 

ocazie, trebuie să se consume în întregime); periodicitatea şi denumirile celorlalte pomeni (sara, 

săptămâna, patruzeci de zile, jumătate de an, un an, pomana albă); ritul verbal performat cu 

ocazia dării de pomană - ,,mărturia’; practicile actualizate la desele anormale (de exemplu, la 

,,moartea în negură“, adică fără lumânare); slobozirea apei la principalele sărbători; o serie de 

întâmplări cu tentă legendară despre relaţiilor dintre lumea noastră şi lumea de dincolo. În final, 

maica Sveta se cântă după tatăl ei.   

 

68. SLOBOZITUL APEI 

Autori: Otilia Hedeşan, Onuţ Danciu 

Localitatea: Bucova-Osnicea (Valea Timocului) Serbia: 27 august 1993 

4 minute; color; VHS (traducere în franceză: Mariana Pitar; în engleză: Claudia 

Doroholschi, Roxana Popa, Dorin Urban; subtitrare electronică, Luminiţa Neagu) 

  În seara dinaintea Sântămăriei Maria (pe stil vechi) maica Sveta Buluţan şi nora ei, Zora 

Marincovici ,,slobod apă’’ pentru morţii casei. Bătrâna înconjoară cu tămâie un mic spaţiu aflat 

lângă un pârăiaş de pe pământul stăpânit de familie, rostind ,,Să fie ogaşu tămâneat!”. Câtă 

vreme cele două nepoate varsă căni cu apă peste câte un şervet alb rostind ,,Apa din pa’ar să fie-a 

lu moş!’’, femeile numesc colacii, în sensul că aşează pe un ,,măsăiel’’ colacii rotunzi în mijlocul 

cărora sunt aşezate prune şi rostesc următorul dialog: ,,- Colacu ăsta să fie-a lu Soare!/ - Să fie, 

bodaproste!/ - Colacu ăsta să fie-a lu Lună!/ - Să fie, bodaproste!/ - Colacu ăsta să fie-a lu 

Dumnezău!/ - Să fie, bodaproste!/ - Ăsta, a lu mama lu Dumnezău!/ - Bodaproste!/ - Colacu ăsta 

să fie-a lu Arangel!/ - Să fie, bodaproste!/ - Colacu ăsta să fie a tău, Zoră, că ai fost mărturie!”. 

Pomana propriu-zisă, un colac în formă de cruce frântă, numit ,,colacu de bât’’ şi un baston 
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împodobit cu ,,chită’’ de flori - ,,Să-şi brănească apa, să-şi păzască apa...’’ – este oferit celor 

două fete de către bătrână după ce, în prealabil, rosteşte ,,mărturia’’: ,,Tu, Soare frăţioare, şi tu 

Lună, sor bună, şi tu, Iovane, Sveti Iovane, şi cu Dumnezeu şi cu Maica Măria, să fiţi mărturie 

voi cum slobozim apa tatii pe ogaşu ăsta! Să fii, zoră? / -Să fiu!” 

 

69. î.v. LĂUTARII DIN BUCOVA 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Bucova-Osnicea (Valea Timocului) Serbia: 27-28 august 1993 

3 ore; color; VHS 

  Ghiţă a lu Veţa lu Marcu, de şaizeci de ani, povesteşte, pe scurt, cum a învăţat să cânte şi 

apoi să actualizează, în faţa unui public (format din localnici şi din ce în ce mai numeros pe 

măsură ce sătenii au aflat de efectuarea înregistrării) următoarele balade: 

a. Prunculiţa 

b. Strig-o fată din cetate 

c. La umbră de gârnişoară 

d. Sus la munte vântu bate 

e. Ilencuţa, fată mare 

f. Ancuţa 

g. Ăl copil Doileac 

Nepotul său, Boban Iancovici, de şaptesprezece ani, relatează cât de important a fost 

pentru el faptul că bunicul este lăutar şi cântă la acordeon: 

h. Pădurice verde 

i. Bătrâna  

j. O altă horă 

k. Vlaina 

 

 

70. î.v. DESPRE CÂNTECUL COMERCIAL 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 
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Localitatea: Timişoara: 27 noiembrie 1993 

21 minute; color; VHS 

Zoran Sibinovici, autor de versuri pentru cântece comerciale cu melos de esenţă populară 

românească explică în ce fel acest gen, aparent kitsch, are, în condiţiile concrete ale Văii 

Timocului, rolul de a menţine interesul pentru textul în limba română, în ciuda opţiunii quasi-

generale a tineretului pentru muzica electronizată, de factură sârbească. Vărul său, Branco 

Sibinovici, acordeonist al cărui repertoriu conţine aproape exclusiv un asemenea gen de muzică, 

interpretează următoarele piese: 

a. ,,ca în România’’  

b. Şlivarănească 

c. ,,dans care n-are nume’’ 

d. Din bătrâni 

e. Când ne despărţim (,,Când pleacă naşu de la nuntă, nu e nuntă fără asta’’); 

f. Năcăjit îi omu, Doamne... 

 

71. î.v. NUNTĂ LA SLATINA – BOR 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Slatina – Bor (Valea Timocului) – Serbia: 11-13 decembrie 1993 

 3 ore şi 14 min; color; VHS 

  Sunt înregistrate, în ordine desfăşurării lor (şi în timp real) principalele momente 

ceremoniale ale nunţii lui Deian Cârcioabă şi anume: 

Sâmbătă după-amiază: 11 decembrie 

a. La casa mirelui, neamurile acestuia pregătesc alimentele (sarmale, piftii, prăjituri) 

pentru ospăţul de duminică şi cele pentru ,,masa de ascultători’’, adică pentru cina pe 

care vor servi-o împreună, seara, cei chemaţi de familia mirelui pentru a ajuta, a doua 

zi, la desfăşurarea nunţii. (Se găteşte, pentru această ocazie, şuşmuş, o mâncare 

specială din maţe de porc). 

b. Fetele (rude şi prietene cu mirele) pregătesc cinci cununi din flori, trei pe care le vor 

pune la uşile casei, una la poartă şi una la casa de cultură, unde va avea loc ospăţul. 
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Prima cunună este începută de fata cea mai tânără din grup care foloseşte, în acest 

scop, o ,,chită’’ de flori albe. 

c. Sâmbătă seara, la casa mirelui are loc ,,masa de ascultători’’. Se mănâncă şuşmuş şi 

fiecare dintre cei de faţă află ce va trebui să facă el a doua zi. 

d. În numele familiei mirelui, un prieten, Liubişa Petrovici, pleacă la naşi pentru a-i 

invita, a doua zi, la nuntă. La casa naşilor are loc, între acest mesager şi naşi, o 

discuţie îndelungată în care replicile ceremoniale, de tipul ,,Io sînt un strin şi cătai de 

conac!” sunt amestecate cu discuţii despre recoltă, pace şi război, unitatea familiei şi 

durabiliateta relaţiei spirituale a năşiei. Apoi se oferă naşilor darurile din partea 

mirelui: o turtă, o sticlă de ţuică şi una de vin; o găină friptă; un os şi codiţa porcului. 

e. La casa mirelui (a lu mlodojenie) Liubişa Petrovici aduce darurile naşilor: vin, o 

jumătate de pâine, o jumătate de găină friptă, ,,lopăciţa’’ cu carne şi o floare, pentru 

mire. 

Duminică: 12 decembrie 

f. Dimineaţa se împodobesc uşile casei şi poarta, punându-se cununi. La fereastra casei 

mirelui se aşează o păpuşă îmbrăcată în mireasă. 

g. Familia mirelui porneşte cu dans şi cu steagul sârbesc fluturând înspre casa naşilor, 

apoi, împreună cu aceştia, la casa miresei (a goviei) de la Ciocănari. 

h. La poarta miresei, alaiul mirelui este oprit, iar pentru a fi primit, totuşi, în curte, 

mirele şi prietenii lui trag cu puşca în mărul atârnat deasupra porţii.  

i. În casa miresei socrul mare, şi apoi, soacra mare formulează, ceremonial, scopul 

sosirii lor: ,,Oamenii ăştia, ai noştri, au scăpat o vulpe pe-aici...De-aceea venirăm 

aici./.../ Da’ noi de ce-am venit aici? N-am venit să omorâm lume!’’ Întrucât socrul 

mic, muntenegrean, cere să i se traducă ceea ce se spune, tocmeala miresei se 

desfăşoară, în continuare în sârbeşte. Din camera unde se află mireasa sunt aduşi, pe 

rând: o femeie în vârstă, un băiat îmbrăcat în mireasa şi, după replica soacrei mari 

,,Ginerele vrea s-o plătească, numai s-o vadă!’’, mireasa. După ce tinerii se sărută, 

mirele mimează că îşi ridică soţia, dar prietenii lui îi fură pantoful. Mirele spune ,,N-o 

iau fără papuc!’’, iar socrul mare ,,N-o lua desculţă!’’ şi tocmeala reîncepe.  

j. În curtea miresei se dansează o horă la care participă doar mirii, naşii şi rudele foarte 

apropiate. 
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k. Rudele miresei scot obiectele date zestre şi alimentele pe care le vor duce la ospăţ: 

tortul miresei, un porc fript. 

l. Pe fondul muzical al unui cântec de jale (De despărţire...) şi în timp ce prietenii 

mirilor trag, din nou, cu puştile în sus, ,,se scoate hora din obor’’. Hora este, acum, 

condusă de mireasă care, imediat după ieşirea pe poartă, sparge o sticlă cu şampanie 

de peretele casei. 

m. La casa mirelui mireasa este întâmpinată de soacra mare şi de alte femei din neam. Ea 

este pusă să urce pe o măsuţă acoperită cu o cămaşă albă a socrului. Tinând deasupra 

capului o sită în care se află nuci şi un caier de lână, iar deasupra un colac, se 

învârteşte de trei ori şi, apoi, aruncă nucile, bucăţi din colac şi lână peste cap, iar sita 

peste casă. 

n. La încheierea cununiei religioase, preotul închină cu nuntaşii. Soacra mare, naşa şi 

cumnata soacrei mari aprind lumânări pe care le anumesc pentru cei morţi. 

o. La casa de cultură se desfăşoară ospăţul, lipsit de momente ceremoniale importante. 

Camera urmăreşte desfăşurarea dansului (în succesiunea: panoramic, detalii pe 

gesturi) şi reacţiile celorlaţi nuntaşi la felul în care se dansează.  

 

72. î.v. DOMNUL VAN 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Slatina – Bor (Valea Timocului) Serbia: 13 decembrie 1993 

40 min.; VHS; color 

Vanea Miloicovici, de şaizeci şi patru de ani, enumeră şi descrie principalele sărbători şi 

practici cotidiene care au drept scop pomenirea strămoşilor, insistând asupra pomenilor 

postfunerare şi a Sângiorzului. Afirmând ,,cînd am năsădit moşia, am năsădit şi asta să făcem şi 

aveam o credeare în noi că asta ne ţâne’’, el relatează, în continuare, cum îţi administrează 

averea (pămânnturile, animalele, uneltele şi maşinile agricole).  

 

 

73. î.v. MOŞU PĂTRU 

Autor: Otilia Hedeşan 
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Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Slatina – Bor (Valea Timocului) Serbia: 13 decembrie 1993 

50 min., VHS, color 

   Moşu Pătru Iovanichici, de şaptezeci şi trei de ani, enumeră şi caracterizează sumar 

principalele momente de peste an marcate de interdicţia de a lucra. El argumentează 

valabilitatea acestor interdicţii prin fapte din experienţa personală. În final povesteşte 

momentele cele mai dramtice ale participării sale la Al Doilea Război Mondial.   

 

74. î.v. SLOBODAN A LU BÂZ 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu  

Localitatea: Slatina – Bor (Valea Timocului), Serbia: 13-14 decembrie 1993 

2 ore şi 40 min., VHS, color 

  Slobodan a lu Bâz, de şaizeci şi opt de ani, povesteşte cum a învăţat să cânte, copil fiind, 

atunci când, nefiind auxiliare electronice, ,,nu putea să cânte tot nat, numa’ putea să cânte care 

era dăruit de la Dumnezeu”. Enumeră împrejurările în care mai cântă acum: în familie, de 

Sânvăsâi, la ,,ridicarea copiilor’’, dar şi la spectacole. Interpretează, comentând semnificaţia şi 

contextul de performare, următorul repertoriu: 

a. ,,Doru meu ce-mi vine-n somn/ Nu-l mai are nici un om...” 

b.  ,,Arde-te-aş focu de dos/ C-ai fost mândru şi frumos” 

c. ,,Fire-ai, muică, blăstămată,/ Ce nu m-ai făcut o fată...” 

d. Când se duc copiii la armată 

e. ,,... cum a venit rusu de pistă graniţa voastră şi-a trecut pistă Drina şi-a pierit” 

f. Mănoilea 

g. De tineriş 

h. ,,Mă dusăi în câmp să ar/ şă să pun trifoi” 

i. ,,Ieşi, dăicuţo, la fântână/ Ori cobori până-n grădină...” 

j. ,,Toată lumea odineşte/ Numa naica să ghindeşte...” 

k. Bătrâneaţa (vioară) 

l. Hora pe jos (vioară) 

m. Şetreanca (vioară) 
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n. Bobocica (vioară) 

o. Toboşanca (vioară) 

p. Socâltele (vioară) 

q. Horă românească, care-am ântors-o io cu Draghi (vioară)  

r. Miu Haiducu 

s. Dediu 

t. Ileancuţa, fată mare    

 

75. î.v. BABA BINCA 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Geanova (Valea Timocului) Serbia: 14 decembrie 1993 

28 min.; VHS; color 

Baba Binca povesteşte despre ocupaţiile ei cotidiene, arătând că acestea se desfăşoară 

între drumurile la cimitir, la mormintele strămoşilor şi încercările de a telefona la Viena, pentru a 

vorbi cu nepoţii şi copiii stabiliţi acolo. Ea insistă asupra părerii că nici unul dintre urmaşii 

plecaţi în străinătate nu va mai reveni în sat. Partea a doua a înregistrării este alcătuită din 

imagini ale casei povestitoarei, o casă care are şaptesprezece camere mobilate în manieră şi cu 

obiecte aduse din Occident, dar în care ea locuieşte într-un mic spaţiu de la parter unde a păstrat 

mobilierul şi obiectele casnice tradiţionale.   

 

76. î.v. BABA MARIŢA A LU URUIALĂ 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Geanova (Valea Timocului), Serbia: 14 decembrie 1993 

25 min., VHS, color 

Baba Mariţa, care are nouăzeci şi cinci de ani la data înregistrării, îşi povesteşte viaţa, 

insistând asupra a două aspecte: căsătoria ei pe malul drept al Dunării, cu un român din Serbia 

(Baba Mariţa este originară dintr-un sat de pe malul stâng al Dunării şi, întrebată despre 

sentimentele ei faţă de satul părăsit acum şaptezeci şi unu de ani declară, patetic: ,,Doru-mi vine 
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până mor, da’ ce să mai fac?”) şi călătoria pe care a făcut-o prin Rusia, până la Vladivostok, 

apoi prin China şi prin insulele sud-est asiatice ale Imperiului Britanic, dând detalii despre 

locurile străbătute precum şi despre particularităţile şi ocupaţiile oamenilor.  

 

77. COANA DIDINA 

Autor: Vasile Valentin Laţiu 

Localitatea: Bucureşti: februarie 1994 

12 min.; SVHS; color 

 În Piaţa Amzei din centrul Bucureştiului, coana Didina vinde, de cincisprezece ani, 

seminţe de plante medicinale. Filmul surprinde relaţiile ei cu clienţii (cărora le povesteşte cum 

a pregătit produsele şi cum trebuie să le folosească) şi cu vecinii de negustorie.  

 

78. î.v. SOARE, SOARE...ŞI LECTURILE SALE 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Mehadica – Caraş-Severin: 18-19 iunie 1994 

3 ore 25 min.; SVHS şi VHS; color 

Imaginile consemnează principalele aspecte ale unei cercetări care a vizat studiul în 

diacronie a unui ceremonial tradiţional, slobozirea apei. Terenul selectat a fost Mehadica, satul 

unde, în 1968, Vasile Creţu şi Sandu Dragoş au filmat această practică după moartea lui Iosâm 

Gaita. 

 La 19 iunie 1994 familia lui Gheorghe Grecu a făcut pomana de şase săptămâni de la 

moartea acestuia şi a slobozit apa. Înregistrarea video, făcută în timp real, fixează următoarele 

momente: în după-amiaza zilei de 18 iunie femeile din casă pregătesc alimentele pentru 

pomană; bunica mortului boceşte în curte; în 19 iunie dimineaţa femeile din neam merg la 

cimitir unde înconjoară mormântul cu tămâie şi bocesc; acasă la cel decedat, nevasta acestuia 

dă haine de pomană, iar după ce bărbatul care l-a primit le îmbracă, iese la fântână şi, în timp 

ce-l spală pe faţă pe cel dăruit, invocă soarele ca martor prin formula ,,Soare, soare, să stai 

mărturie la ţoale! Pe lumea asta să fie a lu Ion, pe lumea cealaltă să fie a lu Gheorghe!’’; pe 

malul râului femeile care participă la slobozirea apei întind, pe o faţă de masă, colaci şi vin, 

apoi le înconjoară cu tămâie; nevasta mortului aşează colaci în care sunt înfipte lumânări pe 
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malul râului, după care tămâiază tot acest spaţiu; nevasta, fetele, mama mortului şi, apoi, şi alte 

femei din sat varsă căniţe cu apă pe râu; femeia care conduce tot ceremonialul, Florica lu Periş, 

este ultima care varsă apă, într-o manieră specială: ia un prosop pe care îl înmoaie în apa 

râului, apoi îl trânteşte de o piatră, îl ridică repede şi lasă să se scurgă cât mai multe firicele de 

apă, zicând întotdeauna ,,Câte şuşoară, atâtea izvoară de apă să aibă Gheorghe.’’ Secvenţele 

slobozirii apei au fost urmărite şi fiecare dintre gesturi a fost interpretată de bătrânele Maria 

Baderca, de şaizeci şi şapte de ani şi Maria Vădrariu, de şaizeci şi opt de ani, cunoscute în sat 

pentru competenţa lor în chestiunile ceremonialului funerar şi postfunerar.  

 Al doilea aspect urmărit în cercetarea de la Mehadica a fost acela de a observa care sunt 

reacţiile actanţilor primul film făcut aici, la vizionarea acestuia după un timp atât de îndelungat 

(douăzeci şi şase de ani) de la realizarea sa. Întâi sunt înregistrate trei interviuri: cu Maria 

Gaita, soţia lui Iosâm Gaita (la cimitr – despre condiţiile concrete ale  înmormântării soţului; 

acasă – despre înmormântare, moarte şi obiceiurile performate în aceste împrejurări în general) 

şi cu fiica acestuia, Ruja Raia. Apoi s-a proiectat caseta cu filmul Soare, soare... şi s-au 

înregistrat reacţiile femeilor din familie (soţia, fiica, nepoata) cu ocazia vizionării.   

 

79. î.v . CÂNTĂREŢI DIN TIMOC (1, 2) 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

(1) Localitatea: Timişoara: 7 iulie 1994 

55 min.; VHS; color 

(2) Localitatea: Lugoj: 31 iulie 1994 

2 ore şi 20 min.; VHS; color 

1. Într-o încăpere de cămin studenţesc din Timişoara, în faţa unui public format din 

consăteni veniţi aici la un festival de folclor, Draghi Cârcioabă (din Slatina –Bor, 

Serbia) şi Valeria Mladenova (din Topoloveţ – Bulgaria) cântă o serie de piese locale 

vechi dar şi mai multe cântece româneşti modernizate, învăţate de la radio Novi Sad. 

În fiecare dintre cazuri ei discută semnificaţia textelor şi încearcă să aprecieze care 

este repartiţia zonală a fiecărui subiect.  

a. ,,Făcea-m-aş lighivitoare...” (Valeria Mladenova – Draghi Cârcioaba) 

b. ,,Dă, mândruţă, gura ta...” (Valeria Mladenova – Draghi Cârcioaba) 
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c. ,,Verde viorea...” (Valeria Mladenova) 

d. ,,Când oi zice bob năut/Pleacă Barbu la iubit...” (Valeria Mladenova) 

e. ,,Uite mândra c-o văzui/Şi de-abia o cunoscui” (Draghi Cârcioaba) 

f. Prunculiţa...,,la noi se zice Frunculiţa” (Draghi Cârcioaba) 

g. ,,Ia mai cântă cuce-odată/ Pe ierbuţa răsfirată...” (Draghi Cârcioaba) 

h. ,,Cucule, mare duşman/ Ţi-aş plăti să-mi cânţi un an” (Draghi Cârcioaba) 

i. ,,Săracu naicu, dănacu,/ Unde şi-a mutat conacu...” (Valeria Mladenova) 

j. ,,Frunză verde de bujor/ Vine vreme să mă-nsor” (Draghi Cârcioaba) 

k. Asară la nunta mea (Valeria Mladenova) 

l. ,,Strig-o fată din cetate/ la un voinic din altă parte” (Draghi Cârcioaba) 

2. Draghi Cârcioabă şi Slobodan a lu Bâz (amândoi din Slatina – Bor, Serbia) cântă, cu 

intenţia exprimată de a înregistra, pentru tezaurizare, balade, unele dintre ele 

nemaiactualizate de timp îndelungat. După fiecare cântec, cei doi comentează 

semnificaţia generală a textului şi analizează maniera în care a fost interpretat. 

a. Dinu cu Voichiţa (Slobodan a lu Bâz) 

b. Ieşi, mândruţo, din război (Slobodan a lu Bâz) 

c. De dor (frunză – Lică Nemţul) 

d. Informaţii despre Mănoilea (Draghi Cârcioaba) 

e. Naltu ceriului (Draghi Cârcioaba) 

f. Sânta Maică Vinerea (Slobodan a lu Bâz) 

g. Corbea (povestit) (Draghi Cârcioaba) 

h. Broasca – roască (Slobodan a lu Bâz) 

i. Prunculiţa (Slobodan a lu Bâz) 

j. Moşlean Bătrân (Draghi Cârcioaba) 

k. Gruiţa lu Novac  (Draghi Cârcioaba) 

 

80. CÂNTĂREŢII DE POVEŞTI 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Geanova, Osnicea, Slatina – Bor (Valea Timocului) – Serbia: 1994 
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28 min.; VHS; color 

Montajul este realizat pentru difuzare în mass-media.  

Montajul reia mici fragmente din textele cele mai interesante înregistrate de la lăutarii 

Slobodan a lu Bâz, Draghi Cârcioabă, Ghiţă a lu Veţa lu Marcu, Boris Geambru şi Valeria 

Mladenova. 

 

81. ACEŞTI ROMÂNI ASCUNŞI 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Montaj şi subtitrare electronică: Luminiţa Neagu 

Traducere în limba franceză: Mariana Pitar 

Traducere în limba engleză: Claudia Doroholschi, Roxana Popa, Dorin Orban 

38 min.; SVHS; color 

  Filmul este structurat trisecvenţial urmărind, pe rând: ataşamentul oamenilor din Valea 

Timocului faţă de pământul şi înaintaşii lor şi, implicit, principalele momente de cult al 

strămoşilor; situaţia dramatică a familiilor în care toţi membrii generaţiilor tinere sunt plecaţi la 

muncă în străinătate; relaţiile şi opiniile oamenilor despre ei înşişi şi despre străinii cu care au 

intrat în contact.  

 

82. LA CEA CASĂ MARE... 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Montaj: Luminiţa Neagu, Onuţ Danciu 

Localitatea: Slatina – Bor (Valea Timocului) Serbia: 11-13 decembrie 1993 

35 min.; VHS; color 

Filmul prezintă, în succesiunea lor, principalele momente ale nunţii lui Deian Cârcioabă, 

din Slatina – Bor: pregătirea alimentelor pentru nuntă; împletirea cununilor cu care se 

împodobesc uşile şi poarta casei; invitarea naşilor la nuntă; schimbul de daruri între miri şi naşi; 

drumul familiei mirelui la naşi şi apoi la mireasă; probele la care e supus mirele la poarta 

miresei; tocmeala pentru mireasă; cununia religioasă; ospăţul şi dansul. Montajul selectează 
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aspectele cu cea mai mare încurcătură simbolică din filmarea în timp real a ceremoniilor 

actualizate cu ocazia acestei nunţi. (cf 70î.v.) 

 

83. î.v. ÎNMORMÂNTARE LA PRIGOR 

 Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Onuţ Danciu 

Localitatea: Prigor – Caraş-Severin: 26 martie 1995 

2 ore 19 min.; VHS; color 

  Este înregistrată, în timp real, ultima zi a ,,ţinerii în casă’’ şi înhumarea lui Ilia Rădulea, 

de treizeci şi patru de ani, mort năpraznic din cauza unei maladii congenitale. 

a. Înainte de prânz, în camera unde este aşezat mortul, rudele apropiate şi alte femei din 

sat priveghează şi bocesc. 

b. Mama mortului ,,dă de pomană”: aprinde câteva lumânări mari cu care înconjoară 

sicriul; pune în mâna fiului mort un ştergar, un ban şi o lumânare; aprinde statul şi 

înconjoară cu el sicriul; toate obiectele ce vor fi date de pomană sunt aduse în cameră, 

aşezate în trăişti şi sunt menite (,,De sufletu lui Ilia a meu!”). între timp o rudă a soţiei 

mortului leagă degetul acestuia cu un firicel de lână roşie. 

c. Pe la prânz, în faţa casei apare fanfara care cântă atât cântece de jale cât şi de joc. 

d. Paraclisierul notează, în faţa casei, cine doreşte să-şi ia iertăciune de la ,,sufletul 

călător al lui Ilia”. 

e. Mortul este scos din casă în timp ce intensitatea trăirilor grupului familial aflat în 

preajma lui tentează isterie colectivă. În acelaşi timp, fanfara cântă un cântec de joc. 

f. Convoiul porneşte spre cimitir în următoarea succesiune: fanfara, preotul, carul unde 

este aşezat sicriul (descoperit) mortului şi membrii familiei, ceilalţi participanţi la 

înmormântare. Fără să aibă un loc definit, aflându-se când în preajma preotului, când 

înaintea, când pe lângă carul funerar, merge o bătrână care se sprijină într-un baston, 

are legat pe braţul drept o fâşie de pânză albă şi care duce în spate o traistă cu 

alimente de pomană, iar în mâna o găleată cu apa în care se află o lingură.  

g. Drumul spre cimitir este segmentat de foarte multe opriri (chiar mai dese decât 

colţurile pe lângă care se trece) în timpul cărora preotul ,,ia iertăciune’’ aproape de la 

toţi sătenii. 
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h. Mama mortului este prima care ajunge la cimitir, coboară în groapă şi o ,,mătură’’ cu 

şorţul de câte trei ori la fiecare dintre colţuri bocind. 

i. Preoţii fac o mică slujbă şi ţin predici lângă groapă. Se acoperă sicriul. 

j. După coborârea sicriului, în groapă se aruncă bani. Unul din vecini cere, în mod 

patetic, să se întârzie acoperirea gropii ca să poată face mai multe fotografii. 

k. După ce familia pleacă, groparii potrivesc mormântul şi se spală pe mâini peste 

mormânt cu apa adusă în găleată de bătrâna cu braţul însemnat cu pânză albă. Aceasta 

le dă, tot peste mormânt, de pomană, colacii pe care i-a purtat în traistă. Apoi înfinge 

bastonul în care s-a sprijinit pe parcursul drumului spre cimitir.  

 

84. POZE MIŞCATE DIN TIMOCUL BULGĂRESC 

Autor: Otilia Hedeşan 

Imagine: Daffin Iordanov 

Montaj: Lucian Ionică 

Film realizat cu sprijinul conducerii Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria 

Localitatea: Gomotarţi, Pocraina (Valea Timocului), Bulgaria: 20-23 aprilie 1995 

11 min.; VHS; color 

În dimineaţa zilei de Joimari, în curtea casei sale din Gomotarţi, Miluşca Anghelov, de 

patruzeci şi cinci de ani, aprinde o bolbotaie, adică un mic foc din boji pentru strămoşi. Îl 

înconjoară de trei ori cu oala cu tămâie şi îl anumeşte ,,... pentru răposaţi şi nevăzuţi şi 

necunoscuţi, pentru toţi’’, apoi, pentru aceiaşi, varsă, la rădăcina unui trandafir, apă neîncepută 

şi ,,le împarte bucătura’’, adică face o mică pomană de alimente. Imediat după aceasta, chiar la 

crăpatul de ziuă, ea pleacă ,,în grobişte’’ (cimitir) căci, potrivit tradiţiei, în această zi ,,...morţii 

adastă cu mare bucurie”. Aici ritualul urmează aceleaşi etape: se aprinde o lumânare pentru 

fiecare din morţii cunoscuţi şi se înfinge la căpătâiul mormântului; se înconjoară mormintele 

neamului cu tămâie; se varsă apă peste morţi, socotindu-se că ,,...nu e altă apă pe pământ ca apa 

Joimariului’’. 

 Partea a doua e înregistrată în după amiaza zilei de Paşte, la Pocraina unde ,,...pe la trei – 

patru iese lumea la ploştad. Vin douzeci – treizeci de inşi care-au avut mort şi dau câte o horă 

de pomană.” Neamurile celor care au pierdut, în timpul în care s-a scurs de la ultimul Paşte, pe 

vreunul din ai lor, vin în piaţă avându-i în frunte pe cei mai bătrâni şi încheind cu copiii, chiar 
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cu cei în cărucior. Femeia/femeile cele mai apropiate de răposat dau de pomană tuturor 

membrilor fanfarei şi celor din neam (dar numai celor de acelaşi sex cu mortul) câte un obiect 

de îmbrăcăminte sau alimente. Între timp neamurile, mai cu seamă cei dintr-o generaţie cu 

decedatul, dansează, delimitând un spaţiu în interiorul căruia cineva, o rudă apropiată (în 

general de aceeaşi vârstă şi de acelaşi sex cu răposatul) ţine ridicat portretul acestuia.  
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INDICE ALFABETIC AL LOCALITĂŢILOR INVESTIGATE 

Armeniş (4 – 1968) 

Avram-Iancu (27 – 1973) 

 

Bacova (8 – 1969; 12 – 1970; 13 – 1970; 43 – 1986; 50î.v. – 1970; 52î.v. – 1970) 

Birchiş (26 – 1973) 

Bolvaşniţa (35 – 1979) 

Borlova (16 – 1971) 

Bucova-Osnicea (63î.v. – 1993; 66î.v. – 1993; 67 – 1993; 68 î.v. – 1993) 

Bucureşti (76 – 1994) 

 

Chizătău (4 -1968; 47î.v. – 1968; 48î.v. 1968) 

Ciclova-Română (2 – 1966/1967; 25 – 1973; 44 – 1991) 

Cornereva (34 -1978; 60 – 1977) 

 

Dognecea (2 – 1966/1967) 

 

Fârdea (1 – 1968) 

 

Geanova (62î.v. – 1993; 74î.v. – 1993; 75î.v. – 1993) 

Giarmata (5 – 1968) 

Gladna-Română (55î.v. – 1973) 

Godineşti (22 -1971) 

Gomotarţi (83 – 1995) 

 

Jupâneşti (42 – 1984/1985; 58î.v. – 1975) 
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Lăpuşnic (10 – 1970) 

Liubcoca (33 - 1978) 

 

Macovişte (11 – 1970; 23 – 1972; 40 – 1983) 

Marga (16 – 1971) 

Măgureni ( 41 – 1983) 

Mărghia (21 – 1971) 

Mehadica (3 – 1968; 6 – 1968/1969; 18 – 1971; 19 -1971; 28  -1973; 77î.v. – 1994) 

Moldova-Nouă (32 – 1978) 

Moldova-Veche (17 – 1971) 

 

Pâncota (46î.v. – 1967) 

Pietroasa (30 – 1975; 53î.v. – 1971; 57 î.v. 1975) 

Pocraina (83 -1995) 

Prigor (2 – 1966/1967; 82î.v. – 1995) 

 

Rudăria (2 – 1966/1967; 39 – 1982) 

Romos (15 – 1971) 

 

Sacoşu-Mare (36 – 1979) 

Sâmbăteni (9 – 1969) 

Seceani (61î.v. – 1993) 

Slatina – Bor (64î.v. – 1993; 70 î.v. – 1993; 71 î.v. – 1993; 72î.v. – 1993; 73î.v. – 1993; 81 – 

1993) 

 

Topolovăţu-Mare (37 – 1979) 

 

Valea Bistrei (24 – 1972) 
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Valea Timişului (7 – 1969) 

Var (54î.v. – 1971) 

Variaş (14 – 1970; 51î.v. – 1970) 

Vârciorova (35 – 1979) 

 

Zăvoi (20 -1971) 

Zolt (29 – 1974)  

 

  INDICE TEMATIC 

 

act magic (1, 6, 11, 21, 28, 37, 60î,v) 

alai (2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 32, 43, 54î.v., 70î.v., 81) 

alimente/ceremonial/ (5, 6, 7, 13, 18, 23, 33, 35, 36,  40, 44, 53î.v., 54î.v., 70.v., 77î.v., 81) 

nuiele de/alun (18, 44) 

Anul Nou (28) 

apă neîncepută (29) 

arborele vieţii (38 - cf chilim) 

arlechini (10) 

 

/mască/babă (10, 30, 32) 

baladă (62î.v., 68î.v., 73î.v., 78î.v.) 

basm (45î.v.) 

bocit (3, 6, 24, 54î.v., 60î.v, 65, 82î.v.) 

bolbotaie (83 – cf. foc) 

brad/funerar/(3, 60î.v., 77î.v.) 

brad/nupţial/(14) 

bucătărie tradiţională (36, 55î.v., 59î.v., 70î.v.) 

 

caiet de colinde (26) 

cal (30 – cf mască) 

calendar de ceapă (28) 

carnaval (2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 25, 32, 33, 43, 50î.v., 52î.v.) 

/manifestări / carnavaleşti (4, 13, 21, 30, 36, 53î.v., 70î.v., 81) 

casă (19, 34, 35, 74î.v., 80) 

căluş (15, 21, 31, 49î.v.) 

cântecul mare de petrecut (3) 

ceată (9, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 31, 47î.v, 56î.v.) 

mască/cerb (15, 19, 31, 48î.v., 56î.v.) 

chenar (38 –cf chilim) 

chilim (38) 

cimitir (3, 6, 18, 24, 35, 44, 54î.v., 83) 
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clacă (53î.v.) 

colac (6, 23, 29, 66î.v., 67, 77î.v., 82î.v., 83) 

colac/de bât (66î.v., 67) 

colac/de căpătâi (66î.v., 77î.v.) 

colindat (15, 22, 26, 27, 31) 

convoiu/funerar/ (3, 33, 60î.v., 82î.v. şi 10, 32 –cf carnaval) 

corn/arbust (7) 

Crăciun (9, 15, 22, 26, 27, 31, 46î.v., 47î.v., 48î.v., 56î.v.) 

cromatică (38, 42) 

cultul strămoşilor (6, 18, 23, 24, 35, 40, 44, 54î.v., 66î.v, 67, 71î.v., 77î.v, 80, 83) 

cunună (7, 8, 70î.v., 81) 

cununie religioasă (13, 36, 54î.v., 70î.v., 81) 

 

dans (4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 35, 36, 43, 49î.v., 50î.v., 54î.v., 63î.v., 

64î.v., 65, 70î.v., 81, 83) 

daruri (10, 13, 15, 22, 26, 27, 31, 36, 41, 46î.v., 70î.v., 81) 

despărţirea miresei (13) 

diavol (1 şi 2, 46 î.v. – cf mască) 

doliu alb (82î.v.) 

dubă/dubaşi (22, 26, 27, 31) 

 

farmec (1, 37) 

făşanc (2, 10, 17, 25, 32, 33) 

figure coregrafice (49î.v.) 

foc (16, 18, 24, 40, 44, 58î.v., 83) 

 

găteala capului (57î.v.) 

 

hora proruptă (63î.v.) 

 

/blană de/iepure (2, 10, 25, 32) 

Ignat (59î.v.) 

Irozi (48î.v.) 

 

înmormântare (3, 30, 60î.v., 66î.v., 77î.v., 82î.v.) 

înmormântarea/carnavalului/ (10) 

întrecere ecvestră (12) 

învelitul miresei (13, 36, 54î.v.) 

 

joc de pomană (6, 66î.v., 77î.v., 83) 

Joimari (16, 18, 40, 44, 83) 

joimărele (40 – cf foc) 

 

Kirchwein (8, 43) 

 

Lăsatul Secului (16) 
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lăutar (62î.v., 65, 68î.v., 69î.v., 73î.v., 78î.v., 79, 80) 

legarea mortului de casa lui (6, 60î.v.) 

licitaţie (5, 8, 14) 

lirică (62î.v., 65, 68î.v., 73î.v., 78î.v., 79) 

luminişte (44 – cf foc) 

/colac/lună (6, 66î.v., 67, 77î.v.) 

 

masă/ceremonială/ (6, 7, 8, 13, 17, 20, 23, 24, 41, 53î.v., 54î.v., 70î.v., 81) 

masă de ascultători (70î.v., 81) 

mască (2, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 46î.v., 47î.v., 48î.v., 52î.v., 54î.v., 

56î.v.) 

/mască/măgar (2) 

mărturie (6, 66î.v., 67, 77î.v.) 

măsuratul laptelui (20, 34, 35) 

măsuratul oilor (20) 

măturat (9) 

menit (23, 24, 44) 

/mască/mire (2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 36, 54î.v.) 

/mască/mireasă (2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 36, 54î.v.) 

moară de apă (19, 39) 

/roata/morii (39) 

/călcâiul/morii (39) 

/fusul/morii (39) 

/piatră/de moară (39) 

moaşă de neam (29, 41) 

mobilier/ţărănesc (19) 

/mască/moş (9, 10, 30, 32) 

mulsul oilor (20, 34, 35) 

 

naştere (29, 41) 

nedee (24, 35) 

nepoată (41) 

/înmormântarea lui/Nichita (2) 

nuntă (4, 13, 36, 54î.v., 70î.v., 81) 

 

obicei de primăvară (2, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 40, 44, 55î.v., 83) 

obiecte casnice/din lemn/ (19) 

ocupaţii tradiţionale (20, 34, 35, 39, 42, 58î.v., 71î.v., 76) 

olărit (42, 58î.v.) 

/roata/olarului (42, 58î.v.) 

/cuptorul/olarului (42, 58î.v.) 

oraţia la colac (27) 

ornamentică (34, 38, 42) 

 

parada torturilor (13, 54î.v.) 

Paşte (83) 
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păstorit (20, 34, 35) 

pom/funerar/ - pl. pomuri (6) 

pomană (3, 6, 18, 24, 40, 44, 66î.v., 67, 77î.v., 82î.v., 83) 

pomană albă (66î.v.) 

port bărbătesc (14, 19, 21, 34, 35, 43, 50î.v., 51î.v.) 

port femeiesc (14, 19, 34, 35, 43, 50î.v., 51î.v., 57î.v.) 

povestea vieţii (61î.v., 72î.v, 75î.v.) 

povestit (45î.v., 61î.v., 71î.v., 72î.v., 74î.v., 75î.v., 78î.v., 79, 80) 

praznic (23) 

prăşit (35) 

priveghi (30) 

 

răboj (20) 

răscumpărarea mortului (6) 

rit puberal (7) 

 rosmarin (5, 8, 14, 43, 50î.v.) 

 

sara (66î.v. – cf pomană) 

sălaş (35) 

săptămâna (66î.v. –cf pomană) 

săptâmâna Nebunilor (2, 25) 

sânvăsii (28) 

/prima/scaldă (29) 

seara împăcărilor (17) 

semănat (11) 

seminţe (11, 23, 24) 

semne falice (2, 10, 21, 25, 30, 32, 33, 54î.v.) 

slobozirea apei (6, 66î.v., 67, 77î.v.) 

/colac/soare (6, 66î.v., 67, 77î.v.) 

spălat ritual (2, 11, 54î.v.) 

spălatul mânurilor moaşei (41) 

spălatul rufelor la râu (19) 

staroste (4) 

stână (20, 35) 

steag/nupţial/(4, 21, 36, 54î.v., 70î.v., 81) 

străji (38 – cf chilim) 

strecuratul laptelui (35) 

strigarea peste sat (16) 

 

tăierea mielului (55î.v.) 

tăierea porcului (59î.v.) 

târg (42, 76) 

teatru de păpuşi (47î.v.) 

teatru popular (46î.v., 47î.v., 48î.v.) 

tocmeala miresei (70î.v., 81) 

tors (35, 44) 
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tortul miresei (13, 54î.v., 70î.v., 81) 

travesti (9, 10, 13, 17, 32) 

trecerea copilului prin colac (29) 

 

ţesături decorative (19, 38) 

 

/mască/urs (2, 25) 

ursitori (29) 

uspăţ de daruri (41) 

 

vătaf/-ul cetei de feciori (26, 27) 

Vicleimul (47î.v.) 

voială (34)  

vrăjitoare (1, 37, 66î.v.) 

 

zestre (4, 36, 70î.v., 81) 

Zori (3, 30) 

zoritoare (3, 30) 

  

   

  

 

   

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 


