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Cuvântul autoarei

Fiecare din noi suntem legaþi puternic prin fire nevãzute, dar
simþite de vatra natalã, de locurile, oamenii, obiceiurile de acasã,
pe care le purtãm în inimã ca pe un tezaur scump pe toate
drumurile vieþii.De aici necesitatea cunoaºterii directe a
elementelor de istorie localã, locuri de artã, monumente de artã,
folclorul, meºteºugurile de ieri ºi de azi-toate o frescã a muncii
oamenilor, a luptei lor pentru o viaþã mai bunã.

Am vãzut lumina zilei într-o frumoasã zi de primãvarã, la 21
mai 1965, în localitatea Birchiº, copilãrind ºi trãind pânã în prezent
în Ostrov, sat aparþinãtor comunei Birchiº.

Destinul a vrut ca sã rãmân în localitatea în care m-am nãscut,
desfãºurându-mi activitatea de cadru didactic la ªcoala Generalã
Birchiº.Consider cã una dintre nobilele preocupãri ale unui
învãþãtor este aceea de a face cunoscutã copiilor istoria localã.Ori
acest lucru nu este posibil dacã învãþãtorul nu îºi iubeºte îndeajuns
locul natal.

Admiraþia ºi dragostea ce o port locului în care m-am nãscut ºi
a copiilor pe care îi educ de 24 de ani au constituit un imbold
puternic în cãutarea ºi studiul unor documente, în cãutarea în teren
în vederea întocmirii unei schiþe monografice a localitãþii Birchiº.

Schiþa monograficã se referã la o perioadã a existenþei
Birchiºului ºi lasã cale deschisã celor ce vor sã aprofundeze
anumite aspecte ale evoluþiei în timp a acestei localitãþi.

Înv. Domnica Florescu
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Cuvânt înainte

 Trãind într-o lume a globalizãrii, într-un spaþiu pe care-l
împãrþim unii cu alþii ºi trebuie sã admitem regulile majoritãþii
drepturile ºi libertãþile ne sunt hotãrâte de cãtre cei cu care
convieþuim într-un spaþiu comun. Ca indivizi posedãm însã ºi zone,
spaþii, lucruri care ne aparþin în mod exclusiv ºi integral. În toate
acestea suntem liberi, suntem noi înºine ºi ca urmare ne
manifestãm conform propriilor dorinþe. O astfel de zonã „privatã”
a vieþii, care ne aparþine ºi exclusiv ºi integral este satul în care
ne-am nãscut, am fãcut primii paºi, am trãit primele experienþe ale
vieþii.

 De aceea acum când ne întoarcem în spaþiul Europei, când
cadrul de viaþã ni se modificã radical, a prezenta satul românesc în
toatã complexitatea lui, este o iniþiativã lãudabilã mai ales când ea
porneºte de la cineva care ºi-a petrecut viaþa în mãreþia lui.

 Deºi „am vãzut lumina zilei”, cum spune autoarea în „Cuvânt
înainte” la aceastã monografie, sunã atât de comun, cuvintele ne
stârnesc curiozitatea a ceea ce va urma, pentru cã întrezãrim, citind
dincolo de ele cã urmeazã o prezentare încãrcatã de admiraþie ºi
dragoste a unui loc mirific, încãrcat de istorie, de obiceiuri
strãmoºeºti ºi a ceea ce atât de rar se mai întâmplã în ziua de azi,
dorinþa de a conserva realizãrile unei comunitãþi rurale româneºti.
Ori tocmai acest lucru îl realizeazã autoarea în scurta monografie
a localitãþii Birchiº.

 Situatã pe malul stâng al Mureºului, lângã poalele colinelor
ce fac parte din Dealurile Lipovei, localitatea Birchiº, atestatã
documentar din anul 1596 este încãrcatã nu numai de istorie, dupã
cum evidenþiazã autoarea, ci ºi de o intensã activitate culturalã
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care îºi are rãdãcini într-una din primele ºcoli româneºti din aceste
pãrþi. Corul, teatrul, dansurile locale, cântecele populare, toate la
un loc, ilustreazã cã localitatea este situatã într-o zonã
multiculturalã, unde se interfereazã cultura bãnãþeanã cu cea de
la nord de Mureº. Aceleaºi interferenþe se regãsesc ºi în portul
popular din localitate; el este nu numai impresionant din punct de
vedere artistic ci ºi diferenþiat în funcþie de vârstã, anotimp, sex ºi
diferite ocazii.

 Dincolo de influenþele austriace, regãsite în unele articole
de vestimentaþie, obiceiurile din localitate sunt româneºti. Ele ne
sunt descrise de autoare cu o deosebitã mãiestrie, ceea ce ne
face, citind lucrarea, sã simþim atmosfera încãrcatã de sãrbãtoare,
fie cã este vorba de tradiþionalele „nedei”, fie de strãvechiul obicei
al ºezãtorilor sau al umblatului cu dubele.

 Nu lipsit de importanþã pentru întregirea monografiei este
capitolul care se referã la ocupaþiile locuitorilor. Renumiþi agricultori,
îndeosebi crescãtori de vite ºi porcine, în trecut, þãranii din Birchiº
se ocupau ºi cu olãritul. Prefacerile din lumea satului românesc au
determinat însã dispariþia acestuia din urmã. Bãtrânilor satelor,
pãstrãtorii multor datini ºi informaþii preþioase nu le-a mai rãmas azi
decât „nostalgia vaselor de lut”.

 Cu toate acestea, pentru cãlãtorul care poposeºte în mica
localitate de pe Mureº, se reliefeazã ºi acum, o aºezare cu soluri
fertile, înconjuratã de pãduri ºi pãºuni, ai cãrei locuitori harnici
pãstreazã tradiþiile strãmoºeºti ºi le transmit cu dãruire urmaºilor
lor. O modalitate de a se cunoaºte ce a fost satul românesc
odinioarã, acum în vremea globalizãrii, este ºi aceea de a aºterne
pe hârtie câte ceva despre frumoasa lume a satului românesc.

Prof. Maria Pãdurean
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Preface

 Nous vivons dans l’ère de la globalisation, dans un espace
que nous partageons les uns avec les autres, où nous devons sup-
porter des règles majoritaires, des droits et des libertés qui nous
sont imposés par ceux avec lesquels nous cohabitons dans un
espace commun. En tant qu’individus nous possédons toutefois
des zones, des lieux, des choses qui nous appartiennent en
exclusivité et totalement. Ici nous sommes libres, nous sommes
nous-mêmes et en fin de compte nous y apparaissons avec nos
propres volontés. Cette zone «privée» de notre vie qui nous
appartient en exclusivité, est le village dans lequel nous sommes
nés, dans lequel nous avons fait nos premiers pas, dans lequel
nous avons vécu les premières expériences sociales.

 Ainsi, aujourd’hui que nous intégrons l’union européenne,
quand le cadre de vie se modifie radicalement, présenter le vil-
lage roumain dans toute sa complexité est une initiative louable,
surtout lorsque cela vient d’une personne qui y a passé la ma-
jeure partie de sa vie.

 Quoique, «j’ai vu la lumière du jour», comme l’écrit l’auteur
dans «sa préface» à cette monographie, sonne de manière si com-
mune, les mots préservent toute notre curiosité pour ce qui suivra,
pour ce que nous lirons, nous percevons au delà du vocabulaire
une présentation chargée d’admiration, d’amour, pour les tradi-
tions anciennes et pour ce qui plus rarement existe encore
aujourd’hui, le souhait de conserver les réalisations d’une
communauté rurale roumaine. De fait, c’est ce que réussit l’auteur
dans cette courte monographie sur la localité Birchis.

 Située sur la rive gauche de la rivière Mures, au pied des
collines qui appartiennent aux Monts de Lipova, la localité Birchis,
attestée dans les annales depuis l’an 1596 est chargée non
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seulement d’histoire, comme le met en évidence l’auteur, mais
aussi d’une intense activité culturelle qui trouve ses racines par
la création de l’une des premières écoles roumaines de cette zone.
Chorales, théâtres, danses locales, chants populaires, tout en un
même lieux, illustre bien que la localité est située dans une zone
multiculturelle, où interfèrent les cultures du Banat et celles du
Nord de la Mures. Ce mélange se retrouve dans le costume
traditionnel du village ; il n’est pas seulement impressionnant du
point de vue artistique, mais change aussi en fonction de l’âge,
des saisons, du sexe et des diverse occasions.

 Au delà des influences autrichiennes, retrouvées dans certaines
pièces du costume, les habitudes de la localité sont roumaines. Elles
nous sont décrites par l’auteur avec une grande maîtrise, ce qui nous
amène, en lisant l’ouvrage, à sentir une atmosphère chargée de
festivités, soit traditionnelles «nedeie», soit ancestrales comme les
«veillées» ou les «défilés» avec tambours.

 Ne manque pas non plus d’intérêt, dans la monographie, le
chapitre sur les activités des habitants. Agriculteurs réputés, habiles
éleveurs d’ovins et de porcs, les paysans de Birchis s’occupaient
aussi de poterie. Les changements dans l’univers des villageois
roumains ont amené à sa disparition. Aux anciens du village, gardiens
de maintes traditions et informations précieuses, ne reste aujourd’hui
que «la nostalgie des pots de terre».

 Et malgré tout cela, pour le voyageur qui s’arrête dans la pe-
tite localité des bords de la Mures, se dessine toujours une
bourgade aux sols fertiles, entourée de forêts et de prairies, dont
les occupants, travailleurs, gardent les traditions anciennes pour
les transmettre généreusement à leur descendance. Un moyen
de faire connaître ce qu’était jadis le village roumain, maintenant
au centre de la globalisation, est certainement de coucher sur le
papier quelques’ unes des beautés de ce village roumain.

 Prof. Maria Padurean
 Traducãtor: A. Hamm
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Foreword

Living in a world of globalization, in a space that we share with
each other and in which we must accept the rules of the majority,
our rights and liberties are decided upon by those with whom we
live in this common space. As individuals, however, we do posses
spaces, places and things that belong to us exclusively and com-
pletely. In theem we are free, we can be ourselves and as such we
behave according to our own desires. Such a “private” area of our
life, which utterly and exclusively belongs to us, is the village where
we were born, where we took the first steps, the village in which
we lived life’s very first experiences.

Because of this, now when we are integrating in the European
space, when our life’s background is completely changed, to
present the Romanian village in its utmost complexity is an initia-
tive worthy of praise especially when it comes from someone who
spent her life enjoying its greatness.

Although “I first saw the light of day”, as the author says in the
Foreword to this monograph, sounds so prosaic, the words awake
our curiosity for what is to come, because we foresee, we read
beyond these words that what follows is a presentation filled with
admiration and love of a wonderful place, filled with history, an-
cient customs and something that can so rarely be found nowa-
days, the wish to preserve the achievements of a rural Romanian
community. Well, this exactly is accomplished by the author in
this short monograph of the village of Birchiº.

Lying on the left shore of the river Mureº, near the foot of
some of the hills that form Hills of Lipova, the village of Birchiº,
documentarily attested in the year 1596 is filled not only with his-
tory, as the author clearly points out, but also with an intense
cultural activity which has its roots in one of the first Romanian
schools in these parts. The choir, the theatre, the local dance
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groups, the traditional songs, all of these illustrate the fact that
the village is situated in a multicultural area, where the culture of
Banat and that of the land north of Mureº blend together. The
same blending can be found in the traditional costumes from the
village; these are not impressive only from an artistic point of view,
but also thanks to their variety according to age, season, sex and
different occasions.

Except for the Austrian influences found in some of the ar-
ticles of clothing, the customs in the village are Romanian. They
are described by the author with outstanding skill, which makes
us, while reading the paper, feel the atmosphere filled with cel-
ebration, whether we read about the traditional “nedeie” 1 , or about
the ancient custom of the “ºezãtoare”2  or of the drum beating
throughout the village.

Not lacking importance for the completion of the monograph
is the chapter that refers to the occupations of the inhabitants.
Renowned agriculturists, especially raisers of cattle and pigs, in
the past, the peasants of Birchiº were also involved in pottery.
The changes in the world of the Romanian village caused the dis-
appearance of the latter. The old people from the villages, the
keepers of many traditions and precious information, are left to-
day only with the “nostalgia of the clay pots”.

Nevertheless, for the traveler who stops in the small village
on the Mures, comes in view even now a settlement with fertile
soils, surrounded by woods and pastures, a settlement whose
hardworking inhabitants still keep their ancestors’ traditions and
devoutly pass them on to their children and grandchildren. A way
of knowing what the Romanian village used to be once, now in the
age of globalization, is that of putting down on paper small pieces
of its beautiful world.

Prof. Maria Pãdurean
Traducãtor: prof. Adina Ignat

1 Parties that take place in the center of the village, filled with music, dancing that
strengthen the relationships between the people in the community

2 Occasional work meetings of the peasants with the purpose to help each other.
During these meetings, the workers sing traditional songs together or share stories
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 Cuvânt înainte

 Monografia comunei Birchiº se constituie într-o contribuþie
valoroasã ºi necesarã autoarei într-un domeniu în care nu oricine
îºi încearcã puterile. Cãci a realiza o cercetare atât de riguroasã ºi
adâncã la faþa locului necesitã pasiune, muncã ºi dragoste. Toate
acestea le deþine autoarea cu prisosinþã.

 Valea Mureºului este o zonã etno-geograficã de mare valoare,
dar puþine monografii au luat în discuþie aceastã vatrã de culturã
tradiþionalã. În afarã de câteva contribuþii sporadice.

 Doamna învãþãtoare Domnica Florescu a pornit cercetarea
încã din vremea când ºi-a început meseria de luminare a pruncilor
de pe aceste meleaguri. E o veche ºi neîncetatã pasiune pe care a
fãcut-o cu uneltele folcloristului pasionat dar ºi ale specialistului
sârguincios.

 Monografia debuteazã cu o prezentare geograficã amãnunþitã.
Cercetarea istoricã ce urmeazã defineºte în timp ºi spaþiu dovezile
materiale ºi spirituale ale localitãþii. Miºcãrile locale ale oamenilor
fac obiectul unui amãnunþit studiu.

 Dar cea mai mare parte a monografiei este afectatã cercetãrii
vieþii culturale ºi spirituale ale comunei Birchiº. ªcoala, corul ,
dansurile (susþinute de un întreg dosar de antologie muzicalã ºi
coregraficã), portul popular, precum ºi obiceiurile ºi tradiþiile lo-
cale sunt „miezul” valoros al lucrãrii. Documentele, fotografiile ºi
textele prezente se constituie într-o contribuþie de excepþie la
cunoaºterea ºi valorificarea zonei. Însã capitolul cu cea mai mare
pondere în lucrare este cel dedicat ocupaþiilor din zonã. Lutul ºi
lemnul fiind cele douã materiale pe care regiunea le oferã din
abundenþã, oamenii ºi-au câºtigat existenþa dar ºi-au ºi rafinat simþul
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estetic prin olãrit ºi prelucrarea lemnului. Dar, din pãcate, se degajã
o notã de nostalgie, în final, cãci multe din aceste ocupaþii au
dispãrut în prezent. Creºterea animalelor ºi mai puþin agricultura
au constituit alte îndeletniciri specifice.

 Referinþele bibliografice vaste ºi interlocutorii numeroºi dau
lucrãrii greutatea ºi seriozitatea unui studiu de specialitate care
va fi sigur apreciat de specialiºtii din domeniu.

 Glosarul final lãmureºte o serie de regionalisme ºi cuvinte
specifice zonei care vor face ca lucrarea sã poatã fi receptatã de
toþi cei interesaþi de viaþa spiritualã ºi materialã a românilor din
partea stângã a Mureºului. Dacã ºi alte zone ale judeþului ar putea
beneficia de contribuþii asemãnãtoare, am putea avea o oglindã
generalã a istoriei sufletului românesc din partea de vest a þãrii.

 Prof. Tudor Dragomir
 Liceul Pedagogic „Dimitrie Þichindeal”
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 Preface

 La «Monographie de Birchiss» est réalisée grâce à la contri-
bution valeureuse et engagée de l’auteur dans un domaine où peu
essayent leurs forces. Entreprendre une recherche si profonde
et si rigoureuse sur place demande une passion, du travail et de
l’amour. Qualités que l’auteur possède à profusion.

 La vallée du Mures est une zone de grande valeur éthno–
géographique, mais peu de monographies se sont penchées sur
ce foyer de culture traditionnelle. A part quelques contributions
sporadiques.

 Notre institutrice Domnica Florescu a entrepris les
recherches encore du temps où elle a commencé sa profession d
‘instruire les petits de cette région. C’est avec les outils du
folkloriste passionné qu’elle s’est appliquée à mettre en oeuvre
une ancienne et infatigable passion .

 La monographie débute par une présentation géographique
précise. La recherche historique qui suit définit en temps et en
espace des preuves matérielles et spirituelles sur la localité. Les
mouvements locaux de la population font l’objet d’une étude
détaillée.

 Mais la plus grande partie de la «monographie» est affectée
aux recherches de la vie culturelle et spirituelle de la commune
Birchis. L’école, les chœurs, les danses (soutenues par un dossier
complet d’ anthologie musicale et chorégraphique), le costume
populaire, ainsi que les us et traditions du lieu sont «l’âme»
précieuse de l’ouvrage. Les documents, les photos, les textes
présents contribuent à la connaissance et la valorisation de la zone.
Enfin le chapitre le plus important est celui dédié aux activités
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locales. L’argile et le bois étant les deux matières premières qu’
offre la région en abondance, les habitants ont en fait leur
subsistance mais ont aussi affiné leur sens artistique par le travail
de la poterie et de la sculpture. Cependant, se dégage une note
de nostalgie, car beaucoup de ces occupations ont aujourd’hui
disparues. L’élevage des animaux et en moindre importance
l’agriculture ont constitué autres activités spécifiques.

 Les références bibliographiques denses et les nombreux
interlocuteurs confèrent à l’ouvrage le poids et la gravité d’une
étude spécialisée qui sera certainement appréciée des profe-
ssionnels dans ce domaine. Le lexique, placé à la fin, traduit une
série de régionalismes et de mots en patois qui permettent que
l’ouvrage soit compris de tous ceux intéressés par la vie spécifique
des roumains habitant la rive gauche de la rivière Mures. Si
d’autres régions du département pouvaient bénéficier d’une telle
contribution, ont pourrait voir en un miroir l’histoire de l’âme
roumaine dans l’ouest de pays.

 Prof. Tudor DRAGOMIR
 Liceul Pedagogic «D. Tichindeal» Arad

 Traducator: A. Hamm
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1. Aºezarea geograficã a comunei Birchiº

Localitatea Birchiº se aflã în partea de sud a judeþului Arad, la o
distanþã de 79 km de municipiul Arad ºi la 45 km de Lipova (oraºul
cel mai apropiat). Ea este aºezatã pe partea stângã a cursului râului
Mureº, la distanþa de 4 km de malul râului. Vatra satului se gãseºte
lângã poalele colinelor ce fac parte din Dealurile Lipovei ºi se întinde
de la pârâul Livezilor pânã la pârâul (fabricii) Doldorei, pe o lungime
de 2 km pe direcþia est – vest. La rãsãrit se învecineazã cu satul
Cãpânaº, care se gãseºte la distanþã de 4 km, spre apus se învecineazã
cu satele Viriºmort ºi Ostrov la distanþa de 1 ºi 2 km, la miazãnoapte
cu Mureºul ºi la miazãzi cu dealurile împãdurite ºi satele Povergina
ºi Bunea Mare, la distanþã de 7-9 km. Dealurile din împrejurimile
comunei sunt acoperite cu pãduri ºi pãºuni. Înspre Mureº, ºesurile
sunt acoperite cu soluri fertile care dau posibilitatea þãranilor
proprietari sã deþinã recolte însemnate.

2. Istoricul localitãþii

Birchiºul este atestat documentar din anul 1596 ºi se gãseºte
pe actualul sãu loc din 1786. Încã din secolul al XVI-lea, pe lunca
Mureºului în actualul hotar al comunei Birchiº existau douã sate,
ºi anume, Jeia ºi Pirciº. Ambele sate erau aºezate pe malul stâng
al râului Mureº, care îºi avea cursul cu 2 km mai aproape de

I.
Schiþa istorico-geograficã a comunei  Birchiº
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miazãzi, pe unde se aflã azi braþul mort al Mureºului, cãruia
locuitorii îi spun „Moltãreþul nou”. Satul Jeia s-a situat în partea de
rãsãrit a actualei aºezãri, iar Pirciº în partea de apus, în locul numit
azi „Dupã sat”, de unde începe „Mureºelul”, fosta albie a Mureºului.1

Din cauza repetatelor inundaþii ale râului Mureº, care au
pricinuit mari pagube locuitorilor, aceste douã sate au fost mutate
din vetrele lor cu 2 km înspre miazãzi, unde este aºezatã astãzi
localitatea Birchiº. Mutarea satelor Jeia ºi Pirciº din vetrele lor,
de lângã malul Mureºului s-a fãcut din dispoziþia împãratului Austriei
– Iosif al II-lea. Terenul pe care s-au mutat satele era al feudalului
Jelinski ºi era acoperit cu pãdure de stejar. Dupã defriºarea pãdurii,
un inginer a fãcut planul comunei, care consta dintr-o stradã
principalã cu lungimea de 2 km ºi ºapte strãzi laterale, transversale,
la distanþe egale de circa 700 m lungime ºi toate cu aceeaºi lãþime,
de circa 45-50 m. Dupã planul conceput de inginerul cadastral
comuna era destinatã sã ajungã un târguºor ºi un centru
administrativ pentru satele din jur, þinând seama de poziþia
geograficã ºi de numãrul populaþiei care, la acea vreme numãra
peste 1700 de suflete.2

Denumirea localitãþii Birchiº, formatã din cele douã sate,
se deduce din limba maghiarã „Maros Berkes”, tradus în
româneºte „Marile bercuri”, cu înþeles de „dumbravã” sau
„pãdurice” ºi transformat în cele din urmã în „Birchiº”.
Menþionez faptul cã ºi în ziua de astãzi locuitorii satului, precum
ºi a localitãþilor din împrejurimi, tineri ºi bãtrâni, folosesc
vechea denumire de „Pirciº”.

Ca argument cã vatra satului a fost pãdure de stejari este
existenþa câtorva exemplare de stejari bãtrâni, care ºi astãzi pot fi
vãzuþi prin multe grãdini ale locuitorilor.

Trecând prin micul sat Viriºmort, astãzi numãrând doar 54 de
persoane, ajungem în localitatea Ostrov. Satul a fost mutat pe
actualul sãu loc în jurul anului 1800, datoritã inundaþiilor repetate
ale râului Mureº. Urmele vechiului sat se pãstreazã la distanþa de
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2 km, înspre Mureº. Are o formã interesantã, determinatã mai
ales de lãþimea celor 2 strãzi alineate perfect.

Din tradiþiile revoluþionare ale localitãþii amintesc participarea
þãranilor la miºcãrile populare din 1918, când aceºtia au asediat
reºedinþa notarialã (azi – clãdirea nr. 5 – actuala ºcoalã).

Dupã un drum de 4 km de Birchiº, ajungem în satul Cãpâlnaº.
Satul a devenit renumit prin producþia de var ale cãrei urme se
vãd la varniþele din hotar.

Interesant este ºi castelul Mocioni – Teleki (azi spitalul de
psihiatrie). Acesta a fost ridicat pe la 1860 ºi restaurat în 1964. El
este aºezat în mijlocul unui parc de 8 ha. Castelul este cel mai
frumos din judeþul Arad, în stilul sãu neoclasic. În acest castel a
petrecut multe zile Alexandru Mocioni (1841 – 1909), preºedintele
Partidului Naþional Român din Banat ºi Criºana (1869) ºi cunoscut
animator cultural.3

3. Urme daco-romane în comuna Birchiº

În urma unor sãpãturi arheologice din 1976, fãcute în hotarul
localitãþii Cãpâlnaº (comuna Birchiº) s-a descoperit o urmã romanã,
ºi anume o întãriturã cu plan pãtrat, cu colþuri rotunjite, cu
dimensiunile 42 x 42 m. Dupã pãrerea cercetãtorului clujean I.H.
Criºan, aceasta ar fi „o micã întãriturã de pãmânt din evul mediu,
dar judecând pe baza amplasãrii caracteristice, cât ºi pe baza
aspectului ei, mergând pânã în cele mai mici amãnunte pare a fi
mai degrabã un burgus roman, decât o fortificaþie din epoca
feudalã”. 4

Tot în urma unor sãpãturi arheologice efectuate la Birchiº au
fost descoperite patru bare de aur, diferite, de la brãþãri de
provenienþã traco-dacice.5
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4. Miºcãri locale

Tradiþiile de luptã ale acestei localitãþi sunt bogate. Ele sunt
legate de o serie de miºcãri locale. Astfel, pãdurea care se gãseºte
în sudul comunei a servit ca loc, de refugiu pentru iobagii români,
în timpul rãzmeriþei de la 1788. Miºcãrile revoluþionare din 1848,
în care au fost cuprinºi români voluntari pentru armata popularã
din pãrþile Birchiºului ºi Cãpâlnaºului, au adus la desfiinþarea
iobãgiei ºi la uºurarea vieþii þãranilor, comuna fiind înzestratã cu
circa 250 ha izlaz în jurul ei.

La 24 septembrie 1860, Andrei Mocioni, membru în senatul
imperial din Viena, depune un memoriu document în care
protesteazã împotriva încorporãrii Banatului în Ungaria ºi cere
menþinerea autonomiei Banatului. Printre masele populare care
au luat parte la marea acþiune de la începutul verii anului 1861 se
numãrã ºi cei din Birchiº ºi Cãpâlnaº.6

În anii premergãtori izbucnirii primului rãzboi mondial, cauze
de ordin economic, social ºi politic au fãcut sã se ascutã atât
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contradicþiile dintre þãrãnime ºi moºierime luate în ansamblul lor,
cât ºi cele dintre aparatul de stat austro – ungar ºi majoritatea
româneascã a judeþului. Astfel, mulþi þãrani, muncitori, învãþãtori,
preoþi din judeþul Arad au fost puºi sub pazã, neavând voie sã
pãrãseascã localitatea ºi trebuind sã se prezinte singuri la postul
de jandarmi. Numai în lunile septembrie -noiembrie 1916 au fost
internaþi în lagãre 32 de þãrani din pãrþile Aradului, sub învinuirea
cã au fãcut «agitaþie» cu ocazia intrãrii trupelor române în
Transilvania, în acelaºi timp este închis, în 1916, învãþãtorul luliu
Marºieu din Birchiº, care a fost dus la Arad, transportat la Seghedin
fãrã sã fie judecat ºi fãrã a se ºti în continuare despre soarta sa.7

De atacurile þãranilor rãsculaþi nu au fost cruþate nici conacele
aparþinând moºierilor români Mocioni. Ziarul „Aradi Kbzlony” înºira
printre conacele devastate de þãranii rãsculaþi ºi pe cel din
Cãpâlnaº. Acelaºi ziar, în numãrul sãu din 13 nov. 1918 amintea de
împãrþirea între rãsculaþi a averii familiei Mocoini. Avocatul George
Dobrin, reprezentantul domeniilor familiei Mocioni relateazã, în
1919, într-o scrisoare trimisã unui coleg, avântul revoluþionarilor
din noiembrie 1918 de pe Valea Mureºului, în felul urmãtor: „Atât
în Cãpâlnaº, cât ºi în Birchiº, în Bulci ºi în Bata ºi Þela s-au întâmplat
lucruri de necrezut ... oamenii de pe întreaga vale a Mureºului
trãiesc în închipuirea cã a încetat orice ordine de drept ºi lor le
sunt permise toate”.8

Din localitatea Birchiº au fost mobilizaþi în primul rãzboi
mondial 345 de persoane dintre care 55 au murit pe front; 450
persoane din Cãpâlnaº, dintre care au murit 84 ºi 151 persoane
din localitatea Ostrov, murind 17. Totodatã s-au înscris 8 voluntari
din Birchiº ºi 9 din Cãpâlnaº. În urma acestui rãzboi, în 1918, pe
lângã împroprietãrirea þãranilor sãraci care au luat parte la rãzboi,
comuna a fost împroprietãritã cu peste 600 ha pãºune, teren ce
aparþinea familiilor Mocioni ºi Betlen.9

Un deosebit rãsunet a stârnit în rândul þãrãnimii de pe
teritoriul judeþului Arad acþiunea iniþiatã de dr. Petru Groza în
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vederea organizãrii Frontului Plugarilor, a cãrei activitate începe
de fapt în 1933. Una dintre primele acþiuni a avut loc la Birchiº, la
25 mai 1935. La aceastã adunare au venit mulþi participanþi ºi din
satele învecinate ca: Valea Mare, Cãpâlnaº, Viriºmort, Ostrov,
Bacãul de Mijloc, Sãvârºin etc. Miron Belea, colaboratorul apropiat
al lui dr. Petru Groza a expus pe larg programul Frontului Plugarilor.
Cu aceastã ocazie s-a constituit ºi puternica organizaþie din Birchiº,
actul de adeziune fiind semnat de 175 sãteni.

Peste douã luni, organizaþia de la Birchiº a fost vizitatã de însuºi
dr. Petru Groza, primit cu încredere ºi entuziasm.10

Un numãr mare de locuitori români din pãrþile Aradului, în
special dintre tineri, în septembrie 1944 au plecat voluntari pe
frontul antihitlerist. Din Birchiº au participat 80 de persoane, care
au luptat pentru eliberarea teritoriului patriei noastre, pe teritoriul
Ungariei ºi Cehoslovaciei. 11
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II.
Viaþa social-culturalã a comunei

În localitatea Birchiº se gãsesc câteva obiective interesante.
ªcoala veche (nr. 141) atestatã în 1881 a fost una din primele ºcoli
româneºti din aceste pãrþi. Biserica ortodoxã românã, construitã
în anii 1811-1812 are o înfãþiºare barocã, în interior se remarcã
iconostasul sculptat în lemn pe la 1848. De asemenea s-a pãstrat
aici ºi o colecþie de icoane, majoritatea provenite din secolul al
XVIII-lea.

1. Scurt  istoric al ºcolii

ªcoala a funcþionat fãrã local propriu între anii 1789-1828 având
ca prim învãþator pe Solomon Iosifovici. Prima ºcoalã ziditã în noul
sat la 1828 a servit ca lãcaº de luminã 106 ani, când în 1934 a fost
demolatã ºi, din materialul bun s-a clãdit chiar pe acelaºi loc în
„plaþul bisericii”, astãzi servind de Cãmin Cultural. În 1875 s-a
zidit al doilea local de ºcoalã care existã ºi azi sub denumirea de
„ºcoala veche”.

Actuala ºcoalã a fost construitã în anul 1934, în dreapta
bisericii,fiind denumitã atunci „ªcoala Primarã Alexandru Mocioni”,
iar primele documente despre ºcoalã dateazã  din anul 1929. Aceste
date sunt confirmate de multiplele proiecte de construcþie existente
în arhiva ºcolii.În anul 1975 i s-a alãturat construcþiei existente o
construcþie nouã prin aportul pãrinþilor ºi al altor oameni din
localitate. În anul ºcolar 1824-1825 la ªcoala Birchiº, din districtul
Caransebeº, a funcþionat ca învãþãtor Mihai Ungur. Erau 145 de
copii(85 de bãieþi ºi 60 de fete) dintre care 59 frecventau ºcoala
(49 de bãieþi ºi 10 fete).
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Învãþãtorul Ion Mihailovici avea 13 ani de serviciu în 1844.Di-
rector ºcolar era Partenie Iasimovici. ªcoala avea un efectiv de 67
de elevi. Baza materialã a ºcolii era asiguratã de cei 1578 de
locuitori din sat.Învãþãtorul ºi-a continuat activitatea în localitate.
În anul ºcolar 1845-1846 cursurile ºcolare au fost frecventate de
76 de copii.

La data de 1 noiembrie 1866 ªcoala Birchiº aparþinea de
Inspectoratul Lipova. Învãþãtorul Ion Mihailovici avea 115 elevi
(81 de bãieþi ºi 34 de fete) care frecventau ºcoala din 191 recenzaþi.12

2. Biserica

Pe vatra veche a satului, la locul numit “Balta bisericii, a existat
o bisericã de lemn cu hramul” Sf. Arhangheli. Spre sfârºitul secolului
al XVIII-lea, mutându-se vatra satului, în anul 1786 a fost mutatã ºi
biserica, pentru care au fost cheltuiþi 32 de florini. Biserica avea
picturã interioarã, dar nu se cunoaºte numele pictorului.

În anul 1811, în Birchiº a fost construitã o bisericã de piatrã cu
hramul „Naºterea Maicii Domnului”. Iconostasul bisericii, lucrat ar-

tistic, dateazã de la mijlocul secolului al
XIX-lea. Biserica avea ºi o colecþie valo-
roasã de icoane,  unele provenind din
secolul al XVIII-lea.Dupã construirea
bisericii actuale, cea veche de lemn a fost
vândutã în anul 1818 satului Breazova
(judeþul Timiº), recunoscându-i-se
calitatea de monument de artã.Ulterior
a fost demolatã.

În satul Viriºmort (comuna Birchiº)
a existat o bisericã din lemn în jurul
anului 1700.La 28 aprilie 1853, consis-
torul de la Timiºoara iniþiase o colectãBiserica din Birchiº
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pentru construirea unei noi biserici la Viriºmort, deoarece cea
veche a avut mult de suferit, atât în timpul revoluþiei din 1848/
1849, cât ºi prin revãrsãrile Mureºului din anii 1850 ºi 1851.

În anul 1855 a fost construitã o nouã bisericã , tot din lemn, cu
hramul „Naºterea Maicii Domnului”. Bolta era semicircularã, din
scândurã de brad ºi acoperitã cu ºindrilã, interiorul era lipit cu
pãmânt ºi vãruit, iar vatra din pãmânt bãtut.Deasupra pronausului
avea un turn din lemn. A fost sfinþitã la 8 septembrie 1855 de
protopopul Ioan Þãranu al Lipovei. Ea a fost demolatã de mai bine
de trei decenii.

În satul Ostrov (comuna Birchiº) a existat o bisericã din
lemn încã din secolul al XVIII-lea.În anul 1836, protopopul Vasile
Caracioni sfinþea biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Paras-
chiva”. În anul 1888 credincioºii intenþionau sã-ºi construiascã
o bisericã nouã. În anul 1890 este construitã actuala bisericã
de zid cu hramul celei vechi.13

3. Corul din Birchiº

În apropierea vechii primãrii se gãsesc noile edificii social
– culturale ale comunei, dintre care exceleazã cãminul cultural.
În localul cãminului cultural sunt valorificate renumitele tradiþii
folclorice locale. De un mare prestigiu se bucura, pânã nu
demult, corul mixt din localitate. Despre vechimea corului gãsim
o însemnare în scrierea chirilicã pe un penticostas din anul
1805, care ne aratã urmãtoarele: „Ion Sârbu, Mihailovici,
Solomon, Nicolaie etc... au cântat în coriu”. Desigur cã formaþia
coralã din Birchiº a apãrut mai târziu, când acest gen de
activitate artisticã de masã a cunoscut o puternicã înflorire prin
pãrþile locului.14

Primul dirijor a fost învãþãtorul Nicolaie Vugu, al cãrui cor
numãrã în jurul anului 1880, 30 – 40 de membri. Învãþãtorul Ignatie
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Bugarin, þãranul Alexandru Bâlcu, învãþãtorul Silviu Petruþoniu
(1912-1930), Dumitru Sârbu (1932-1971), Gãitãnaru Pandele, fost
director al ºcolii din localitate, au sporit repertoriul ºi prestigiul
acestei vechi formaþii, au contribuit la permanentizarea corului
de-a lungul anilor, pregãtindu-l cu migalã ºi pricepere.

Prin repertoriul sãu de cântece patriotice, cântece de masã,
doine, cântece populare, corul a completat viaþa spiritualã a
comunei ºi a acestor þinuturi cu sentimente, idei, nãzuinþe scumpe,
în lupta dusã pentru eliberarea socialã ºi naþionalã.

În perioada de dupã unire, corul din Birchiº s-a prezentat la
numeroase concursuri, festivaluri, serbãri, la Lugoj, Timiºoara,
Reºiþa, unde deþine: premii, diplome, cupe ºi alte trofee.

În 1935 la un concurs judeþean din Severin, corul numit în
acel timp „Lira” obþine premiul I din partea Asociaþiei Corurilor ºi
Fanfarelor din Banat. În 1936 la Timiºoara participând la serbãrile
jubiliare ale cântecului românesc, primeºte Diploma comemorativã
de colaborare ºi Cupa de argint, iar în 1937 este distins cu un
premiu special la Concursul de coruri din Lugoj.

În anul 1946 formaþia coralã participã, începând cu concursurile
din plasa Birchiº, unde obþine premiul I ºi apoi la primul concurs
artistic republican pentru amatori – din 1950-1951 – la aproape
toate întrecerile corale, constituind o dovadã ºi un frumos exemplu
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de dãruire pentru artã, pentru muzicã al coriºtilor, al cântãreþilor
entuziaºti din comunã, care au pãstrat ani de-a rândul tradiþia coralã
a înaintaºilor. El susþine numai între anii 1948-1967 un numãr de
peste 180 de spectacole.
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Corul din Birchiº a fost prezent la toate festivalurile ºi concur-
surile, remarcându-se prin personalitatea sa distinctã, prin
frumuseþea costumelor populare, prin continuitatea activitãþii
artistice pe o treaptã înaltã.

În cadrul asociaþiei corale se fãceau ºi alte manifestãri
culturale ca: teatru, dansuri locale, taraf cu diferite instrumente ºi
soliºti de muzicã popularã.15

4. Dansurile populare din Birchiº

Dansurile populare se remarcã prin frumuseþe, ritm ºi
varietate. Coregraful Viorel Nistor a descris în una din cãrþile sale
„Folclor coregrafic” (vol. II) principalele jocuri de pe malul stâng
al vãii Mureºului. Acestea au fost culese de la câþiva interlocutori
(tineri ºi bãtrâni): Ioan Lupulescu, Victor Ruja, Ioan Murãrescu,
Dorina Secoºan, Ioan Forgaci, Simion Cibian,Dumitru Ioþcu, Ileana
Gaºpar, Gheorhe Bold, Nicolae Biro (vioarã) ºi Ioan Biro (saxafon).

Localitãþile din comuna Birchiº dispun de un folclor coregrafic
ce se desprinde din zona Banatului, continuând mesajul acesteia
ºi transmiþând dincolo de Mureº o parte din valorile acestei creaþii,
achiziþie a timpului istoric.
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Jocurile din Birchiº culese de la unii informatori vârstnici sunt
mai numeroase în comparaþie cu alte subzone, dar în acelaºi timp
ni se înfãþiºeazã cu un text coregrafic mai redus. Ciclul de trei
jocuri principale, „Ardeleana”, „Învârtita” („De doi”) ºi „Pe picior”
este completat de „ªireghea”, „Sfãditã”, „Mãzãrichea”, „Cãþeaua”,
„Ciocãnitã”, „Hora mare” etc., acestea din urmã preferându-se mai
cu seamã pe la nunþi, botezuri sau rugi (nedei).

„Ardeleana” ºi „Învârtita” birchiºeanã (dupã spusele unor
vârstnici) se fãcea în ºir sau rând dupã care toþi din salã se
împrãºtiau ºi se învârteau care mai de care mai frumos. (Am auzit
la unii expresia: „Pe vremuri la joc s-or înºirat în rând o grãmadã”).
„Ardeleana” cu paºi plimbaþi la dreapta ºi la stânga sau sãriþi peste
picior, sau „Mãzãrichea” cu paºi mãrunþi ori „Ciocãnitã” nici nu se
puteau juca decât mai multe perechi alãturate. Jocul „Sireghea”,
având în frunte un „conducãtor” de joc, alãturi de cele mai bune
perechi, se face în cerc cu deplasarea spre dreapta, cercul
rãmânând întotdeauna neînchis cu unele dintre perechi rãmase la
mijloc. Aceºtia, necunoscând jocul, se limiteazã a face doar paºi
pe loc sau uºoare învârtiri.

Jocurile din Birchiº au fost transpuse scenic cu formaþia localã
de vârstnici, tineri ºi copii, fiind o realizare deosebitã în care se
regãseau toate aceste broderii coregrafice care sunt pe cale de
dispariþie. Cu 27 de ani în urmã, coregraful bãnãþean Ciprian Cipu
a realizat un spectacol de datini ºi obiceiuri tradiþionale de viaþã ºi
muncã în care jocurile locale au întregit caracterul emoþional al
întregii desfãºurãri.

Formaþiile de dansuri populare din localitãþile Birchiº ºi
Cãpâlnaº, instruite de învãþãtorii Iliana Gaºpar, soþii Eugenia ºi
Zeno Moldovan, Ileana Semian ºi Ioan Sorinca au obþinut
numeroase aprecieri din partea spectatorilor ºi specialiºtilor.

Frumuseþea deosebitã a portului popular din aceastã zonã
împletitã armonios cu o mãiestrie interpretativã deosebitã, au fãcut
cunoscute aceste douã localitãþi ca fiind în fruntea celor ce valorificã
bogãþia cântecului ºi jocului strãbun.16

Unele figurile de joc sunt însoþite de strigãturi. Aceste
strigãturi se ziceau ºi la jocul satului în timp ce se fãceau figurile
de joc.
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STRIGÃTURI LA JOC

Dragu-mi-i cu cine joc
Cã miroase-a busuioc.
Dragu-mi-i cu cine sãr
Cã miroase-a cãlãpãr.

Astã fatã joacã bine
ªi mã-nvaþã ºi pã mine.
Astã fatã ºti juca
C-o-nvãþat-o maicã-sa.

Suce fata pã sub mânã
Sã nu uite-o sãptãmânã.
Suce fata de trei ori
C-are ochii negriºori.

Dansuri populare de la Birchiº – 1991

Redau mai jos schemele coregrafice ºi partiturile muzicale al
jocurilor populare din Birchiº scrise de coregraful Viorel Nistor.



30

Domnica Florescu



31

Birchiº – schiþã monograficã



32

Domnica Florescu



33

Birchiº – schiþã monograficã



34

Domnica Florescu



35

Birchiº – schiþã monograficã



36

Domnica Florescu



37

Birchiº – schiþã monograficã



38

Domnica Florescu



39

Birchiº – schiþã monograficã



40

Domnica Florescu



41

Birchiº – schiþã monograficã



42

Domnica Florescu



43

Birchiº – schiþã monograficã



44

Domnica Florescu



45

Birchiº – schiþã monograficã



46

Domnica Florescu



47

Birchiº – schiþã monograficã



48

Domnica Florescu



49

Birchiº – schiþã monograficã



50

Domnica Florescu



51

Birchiº – schiþã monograficã



52

Domnica Florescu



53

Birchiº – schiþã monograficã



54

Domnica Florescu



55

Birchiº – schiþã monograficã



56

Domnica Florescu



57

Birchiº – schiþã monograficã



58

Domnica Florescu

5. Portul popular din localitate

Portul popular din comuna Birchiº este unul dintre cele mai izbutite
din punct de vedere artistic. În el se reflectã mãiestria artisticã a
acestor oameni ºi diferã dupã vârstã, anotimp, sex ºi diferite ocazii.

Costumul femeiesc din Birchiº se bazeazã pe jocul suprafeþelor
de alb ºi negru, care îi conferã o mare sobrietate. Ornamentele
sunt dispuse în partea de jos a poalelor ºi mai ales pe mânecile
spãcelului sub forma specificã de „pui tablã” compacte. De
asemenea pe mâneci ºi pe poale se întâlnesc ºiruri verticale cu
gãurele cusute cu arãmiz alb, motiv numit „cheia”. Cipca (dantela)
croºetatã manual cu diferite modele florale este aplicatã la mâneci
ºi în partea de jos a poalelor. Peste spãcel femeile purtau laibãr
cusut pe „somot” (catifea neagrã) cu arãmiz galben.

Peste poale se aºazã cãtrânþa cu fir ºi mãrgele. Ea este o
variantã a celei bãnãþene executatã însã pe somot ºi cu motive
florale stilizate. Este prezent ºi opregul cu „peticul” (partea supe-
rioarã) cu mult fir metalic auriu ºi ciucuri roºii, care atârnã în jos.

Peste poale se mai întâlnesc „laþi”
cu fir – unul aºezat în faþã, iar celãlalt
în spate. Ansamblul costumului
este completat de salba cu bani,
care împodobeºte capul. Deci,
principala podoabã capilarã a fetelor
în preajma mãritiºului erau „banii pe
cap”. Se aplicau pe o pânzã trei –
patru rânduri de monede de argint,
printre ele mãrgele de sticlã,
„pene” (flori) din târg ºi-n faþã
„zulufi” (cocori din pãr) prinºi cu
agrafe din os. Se leagã la spate cu
panglici. Pãrul era însã împletit într-o
„cicã” (coadã) lãsatã liber pe spate,Port popular de varã – Birchiº
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peste care se puneau bani prinºi la fel pe o pânzã. Nevestele tinere
purtau un an de zile dupã cãsãtorie „balþul” (basma din mãtase sau
caºmir), care era cumpãrat de cãtre mire din târgurile din apropiere.
Sub balþ purtau pãrul legat sub „ceapþã”. Ca podoabe, femeile purtau
la gât bani din aur, numãrul lor fiind diferiþi dupã condiþia materialã
a purtãtoarei.17

O piesã specificã folositã în portul femeiesc de iarnã este
„coþobaica” – o hainã din lânã mai scurtã, care acoperã bustul,
ornamentatã cu mult ºinior, iar la guler cu „mâþã” (o încreþiturã de
lânã neagrã). Tot iarna, peste costum, femeile purtau un palton
confecþionat din stofã de lânã, þesutã în casã, numitã ºubã, de
culoare albã. Ceea ce o deosebeºte de celelalte ºube din zonã
este croiul „în clinuri” ºi decorul cu „ºinior”, de aici denumirea de
„ºubã ºinioritã”. În picioare purtau opinci cu obiele de lânã sau
ghete cu ciorapi de lânã confecþionaþi de femei în serile de iarnã.18

Costumul bãrbãtesc din Birchiº este în întregime alb cu
ornamente puþine, executate în arãmizi. Este confecþionat din
pânzã albã de cânepã þesutã în rãzboi. El este alcãtuit din cãmaºã
cu „pumnari” (manºetã) brodatã manual cu motive florale  la guler,

Bani pe cap – Birchiº



60

Domnica Florescu

piept ºi mâneci. Gulerul este mic ºi rotund, cu o cusãturã specificã
sub formã de „potcoavã”. Acelaºi motiv coboarã pe piept, unde se
gãsesc „bumbi” (nasturi) mici ºi deºi. Pantalonii sau izmenele sunt
confecþionaþi din aceeaºi pânzã, cu aceleaºi modele ºi sunt cãlcaþi
„în pãturi” (plisaþi). Albul cãmãºii contrasteazã cu negrul
ornamentelor de pe laibãr, care este o altã piesã de tip bãnãþean,
dar de dimensiuni mai mici. Laiberele de Birchiº sunt frumos
împodobite. Ele sunt lucrate din stofã de lânã albã („habã”) pe
care se aplicã un ºnur negru cu diferite modele. Pe lângã haba albã
se mai întrebuinþa „haba vânãtã”, denumitã de cãtre localnici
culoarea „gheneral”, deoarece amintea pe cea a uniformei
generalilor austrieci.19

Dacã portul de varã manifestã o seamã de particularitãþi de la sat
la sat, îmbrãcãmintea de iarnã este generalã în tot cuprinsul zonei. Se
poartã cioareci, cojoc cu „zbici”, ºube cu ºinioare negre, uneori ºi
albastre. ªuba are o eleganþã remarcabilã datoritã croiului mai strâmt
care urmãreºte mularea pe corp ºi supleþea liniei. Pe lângã ºube
bãrbaþii mai purtau ºi aºazisele „coþobãici”. Coþobaica este
confecþionatã din acelaºi material ca ºi ºuba, doar cã este cu mult mai
scurtã. Ornamentica, cromatica ºi croiul conferã acestei piese o
eleganþã deosebitã. La Birchiº se mai întâlneºte „burca verde cu glugã”
sau „cãbãniþa” – o combinaþie de ºubã cu piesa arhaicã „gluga”. Croiul
acestei piese a fost preluat de la mantalele grãnicereºti, dar materia
primã – pãnura – precum ºi terminologia sunt româneºti. Pantalonii
numiþi cioareci, sunt strânºi pe picior, confecþionaþi din stofã de lânã
albã cu ºnur negru aplicat vertical pe partea interioarã. În picioare
purtau opinci cu obiele de lânã sau cisme negre de box (piele).

6. Obiceiurile ºi tradiþiile comunei Birchiº

„Creaþiile folclorice sunt pietre scumpe în sânul poporului ºi
prin urmare este o sfântã datorie de a le cânta ºi a le feri de noianul
timpului ºi uitarei ...”20

Creaþie poeticã multisecularã, folclorul românesc reprezintã
în arta poporului român un capitol de o mare bogãþie, varietate,
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vitalitate ºi de un înalt rafinament estetic. Împreunã cu etnografia,
folclorul concurã la definirea spiritualitãþii poporului român.

Filonul creaþiei artistice din arta popularã a fost transmis
din generaþie în generaþie pânã în zilele noastre. Este cunoscut
faptul cã prin topirea celor douã spiritualitãþi daco – romane
într-una singurã, s-a nãscut una din cele mai frumoase
manifestãri ale culturii vechi populare, ritualul nunþii, prilej de
petrecere ºi bucurie. Nunta este o adevãratã sãrbãtoare în viaþa
satului, unde se întâlneºte cântecul unor vestiþi lãutari, unde
se spun glume, se aud multe strigãturi, care au rolul de a crea
bunã dispoziþie, dar ºi de a corecta unele defecte ale oamenilor.
Astfel lenea este satirizatã în urmãtoarea strigãturã: „Asta-i fata
jucãuºã / Cu gunoiul dupã uºã / Când te uiþi la ea în tindã / Vezi
gunoiul pânã-n grindã”.

La nuntã se cântã un cântec trist miresei dar deosebit de
frumos, deoarece mireasa îºi pãrãseºte familia, pe cei dragi
(mamã, tatã, fraþi, surori) pornind pe drumul necunoscut al vieþii
cu alesul inimii. În „Cântecul miresei” se întâlneºte un lait –
motiv care se repetã dupã fiecare vers al cântecului, „lenaºândai,
am fecioarã”.21

Astfel am cules de la Aurelia Preda acest cântec minunat ,
care îmi spunea cã el se cânta pe vremuri , când nunta þinea douã

Nuntã la Ostrov, 1962
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zile. El se cânta în trei momente ale nunþii:când se mergea la
bisericã, când se striga darul naºului pentru miri ºi la tãiatul crengii.

 „Doleºii” sunt persoanele care invitã oamenii la nuntã, iar
„givãrul” este persoana care se ocupã de bunul mers al nunþii. Ei
au o þinutã specialã. Doleºii au câte un prosop pe un umãr cusut
cu motive florale sau þesut în rãzboi, iar givãrul are douã prosoape
aºezate pe ambii umeri în formã de cruce.

 „Uspãtonii”(invitaþii) miresei se adunã la mireasã acasã, iar
invitaþii mirelui se adunã la mire acasã. Mirele împreunã cu invitaþii
sãi pornesc spre casa miresei, unde sunt aºteptaþi de invitaþii sãi.

 Givãrul este cel care cere ca mireasa sã iasã din casã ºi sã
vinã la” ciubãr” (un vas mare din lemn cu apã ºi un buchet de
busuioc). Înaintea apariþiei miresei, vin pe rând douã fete, pe care
mirele nu le acceptã. Când apare mireasa se aºeazã lângã mire în
faþa ciubãrului, ia buchetul de busuioc din ciubãr ºi stropeºte în
aer în semnul crucii, apoi pe fiecare invitat în parte. Primul care
iese la ciubãr este mirele, apoi naºii, rudele, apoi restul invitaþilor.
Fiecare invitat lasã bani lângã ciubãr. Dupã ce ultimul invitat a fost
stropit cu busuiocul, givãrul ºi mireasa iau ciubãrul ºi golesc apa
la rãdãcina unui pom tânãr din grãdinã. Se duc împreunã în casã ºi
se cântã cântecul miresei:

 Ienaºândai am fecioarã
 Hai mirei cu bucurie
 Sã luaþi sfânta cununie
 Sã va fie pe vecie
 Ienaºândai am fecioarã
 Ienaºândai am fecioarã.

Naºul spune „Tatãl nostru” dupã care spune cuvintele:
„Dumnezeu sã ne ajute în calea în care am plecat”. Se merge la
bisericã. Naºul o conduce pe mireasã, iar naºa pe mire. Lumânãrile
sunt duse de un bãiat ºi o fatã(o pereche de tineri necãsãtoriþi).

 Are loc sfânta cununie, dupã care se merge la mireasã acasã,
unde se serveºte o gustare ºi se danseazã pânã la miezul nopþii.
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La miezul nopþii se strigã „cinstele” miresei, adicã se dau darurile
miresei. Prima datã cinsteºte naºul. Darul naºului se dã însoþit de
cântecul miresei:

 Ãsta-i darul naºilor
 În cinstea mireilor
 Ienaºândai am cumãtru
 Ienaºândai am cumãtru
 Sus în vârful cinstei ei
 Scris îi dorul miresei.
 Ienaºândai am cumãtru
 Ienaºândai am cumãtru.
 Iar la poala cinstei lui
 Scris îi dorul mirelui.
 Ienaºãndai am cumãtru
 Ienaºândai am cumãtru.

Mirii primesc daruri ºi bani de la pãrinþi, rude ºi restul invitaþilor.
Doi „uspãtoni”strigã „cinstile”, adicã spun cu voce tare darurile
primite ºi din partea cui sunt. Dupã ce ultimul invitat i-a „cinstit”
pe miri urmeazã jocul miresei(„pe groºâþã). Invitaþii miresei o
danseazã numai pe mireasã. Pe vremuri, invitaþii miresei aduceau
prãjituri ºi þuicã la nuntã, pe care le serveau dupã jocul miresei.

 Doleºii mirelui luau mireasa ºi plecau la el acasã cu ea. Acolo
se tãia creanga. Adicã, duceau mireasa pânã la mãr , în grãdinã ºi o
legau la ochi cu „balþul”. Mirele taie crengi din mãr pe care le
aºeazã în ºorþul miresei. El fuge ºi se ascunde, iar mireasa trebuie
sã-l gãseascã.

 La tãiatul crengii în grãdinã se cântã cântecul miresei:
 Ienaºândai am cununã
 Aºa-i rându feciloru
 Ca ºi rându mereloru
 Pânã-s merã micucele
 Stau în creangã cituºãle
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 Când merãle sã mãrescu
 Picã jos ºi putrãzãscu
 La nime nu trãbuiescu.
 Ienaºândai am cununã.

 Dupã ce mireasa ajunge în casã femeile îi schimbã costumul.
Se înlocuiesc „banii de pe cap” de fatã cu cei de nevastã(de femeie
cãsãtoritã).

 La mire acasã se strigã darurile pentru bãiat, se danseazã din
nou mireasa, o scot din nou la ciubãr, dar îmbrãcatã în noul cosum
de nevastã. Nuntaºii se veseleau pânã dimineaþa.

,,Zorile este un cântec trist pe care îl cântã un grup de ºapte
femei atunci când moare o persoanã tânãrã. El este cântat în zori,
afarã, în faþa geamului camerei,unde se aflã persoana rãposatã.
Cele ºapte femei îl cântã aºezate în piciore pe o bancã lungã, cu
faþa spre rãsãrit. El se cântã în funcþie de sexul ºi starea civilã a
persoanei decedate. Este un obicei pierdut în localitatea Birchiº,
dar care se practicã încã în localitatea Ostrov. L-am cules de la
bunica mea-Tamºa Domnica.

Zorile

– Zori, drage-mi surori,
Gi ce-aþi zãbovit
ªi nu aþi zorit
Astãzi gimineaþã
Ca ieri gimineaþã?
– Noi am zãbovit
ªi nu am zorit
Pân-am gispãrþât
Suflet gi la oasã.
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Noi am zãbovit
Pân-am gispãrþât
Frunzâþã gi vie
Soþ gi la soþâie.

Noi am zãbovit
Pân-am gispãrþât
Frunzâþã gi zloti
Soaþã gi la soþ.

Noi am zãbovit
Pân-am gispãrþât
Frunzâþã gi sfinþi
Copii gi pãrinþi.

ªi ce-ntoarce Ioane
Pã mânuþa stângã
Tata tãu ce strigã.
ªi ce-ntoarce Ioane
Pe mânuþa dreaptã
Mama ta ce-aºteaptã.

ªi ia seama Ioane
În cale-ai plecat.
În cale þ-o ieºi
Un câmp verzâºor
ª-o linã fãntânã
Scaun gi hoginã.
Stai ºi hogineºce.
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Stai ºi hogineºce
La pãrinþi gângeºce.

Stai ºi hogineºce
La soþâie gângeºce.

ªi ce roagã Ioane
Gi vecinii tei

Ei þâie sã-þi facã
O cruce gi pãr
ª-o ladã gi mãr
Cu ºapce fereºci.
Pã una sã-þi vinã
Amiros gi flori,
Dor gi la surori.

Pã alta sã-þi vinã
Amiros gi-arginþi
Dor gi la pãrinþi.

Pã una sã-þi vinã
Amiros gi brad
Dor gi la bãrbat,
Amiros gi vie
Dor gi la soþâie.
Amiros gi mere
Dor gi la muiere.

Pã una sã-þi vinã
Amiros gi spini
Dor gi la vecini.
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ªi ce-aºazã Ioane
Stai ºi hogineºce
La toþi ce gângeºce.

Cântec cules de la Tamºa Domnica  87 ani ,Ostrov nr.182 22

Nedeia sau „ruga” este un obicei care se organizeazã odatã pe
an, fiecare sat din jur având o anumitã zi stabilitã, începând din
luna mai (ruga de la Ostrov) pânã în noiembrie, cu prilejul unei
sãrbãtori religioase (hramul bisericii). De exemplu: la Ostrov ruga
se þine la sãrbãtoarea Sfintei Paraschiva, la Birchiº la sãrbãtoarea
Sfintei Maria micã (8 septembrie).

Nedeile sunt manifestãri populare de mare amploare cu o
vechime ce se pierde în negura timpului, la care practicile
tradiþionale, folclorice: portul, cântul ºi jocul popular sunt expresia
unei puternice spiritualitãþi româneºti.

Nedeile sunt legate de cultul vegetaþiei, al viþei de vie, dar
mai cu seamã de viaþa pastoralã, de creºtere a animalelor.

ªezãtoarea, obicei vechi, frecvent întâlnit în localitãþile comunei
Birchiº, desigur, cu mulþi ani în urmã, era un prilej prin care fetele
ºi feciorii, nevestele ºi bãrbaþii îºi etalau calitãþile specifice
þãranului român: hãrnicia, priceperea, frumuseþea portului popu-
lar. Astfel cã, femeile þeseau covoare, coseau „spãcele” (cãmãºi),
torceau fire de lânã pentru confecþionarea costumelor populare,
iar bãrbaþii le ajutau adunând firele de lânã pe „vârtelniþã”, împle-
tind coºuri de nuiele, desfãcând porumbul pentru animale.
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ªEZÃTOARE-STRIGÃTURI

Nevestelor leneºe:

Frunzã verde de cireº
Are badea opt cãmeºi
Douã rupte,patru sparte
Douã nu se þin de spate.

Una-i ruptã ,nu-i cârpitã
Cã nu-i aþa rãsucitã
Cã muierea doarme-n pat
Cu fuior nemeliþat.

Fetelor leneºe:

La fata cea lãudatã
Joacã puricii pã vatrã
ªi ºoarecii pã cuptor
Broaºtele pã râºchitor.

Mã mânã mama la pânzã
Mã suii în pod la brânzã
Mama crede cã eu þes
Eu cu brânzã tot mã-ndes.

Astã fatã sã mãritã
ªi nu ºtie face pitã
C-o fãcut odatã opt
ªi nici una nu s-o copt.

Asta-i fatã de mãrit ,
Peþitorii i-or venit,
Cautã-n ladã nu-i nimic,
Numa’ ºolu cu albele
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ªi unu cu rumenele
ªi gunoiu lângã ele.

„Umblatul cu dubele” sau „Dubaºii” este o datinã strãveche,
care se pãstreazã pânã în zilele noastre ºi o gãsim în mai multe
zone folclorice de pe Valea Mureºului, diferind de la sat la sat.
Echipa de dubaºi colindãtori are în componenþa ei pe cei ce cântã
ºi bat dubele totodatã ºi taraful. Feciorii îmbrãcaþi cu ºube ºi
cioareci, cu cãciuli împodobite cu flori, tricolor ºi panã de fazan,
þinând în mânã dubele, la fel de frumos împodobite ca ºi cãciulile,
se adunã la gazda unde au învãþat colinzile în postul Crãciunului.
De aici, încolonaþi cu cãprarul în frunte ºi muzicanþii (taraful) în
urmã, dubaºii pornesc cu colinzile pe la casele oamenilor. De
obicei, dubaºii mergeau mai întâi la bisericã unde colindau preotului
ºi familiei sale, apoi la primar, la dascãl, iar apoi la fete ºi feciori.
La Ostrov, în faþa dubaºilor, juca „þurca” (capra) – un joc specific,
bãtând ritmic din botul de lemn. O altã persoanã are rolul de a
aduna darurile, primite de la gospodarii satului, dubaºilor: tradi-
þionalul colac de grâu curat / Cum Dumnezeu l-a dat / cârnaþi, þuicã,
bani. Persoana se numeºte „iapã”, denumire care vine de la faptul
cã aceasta duce sacul în spate.

La Cãpâlnaº dubaºii sunt însoþiþi de „cerb”, care are ºi o baladã
a sa. Oriunde ar avea loc aceastã datinã ea este legatã de sãrbãtorile
de iarnã ºi se desfãºoarã sub formã de colind pe texte de baladã
pãstoreascã, vânãtoreascã, de muncã, de dragoste, pentru fatã de
mãritat ºi fecior de însurat. Echipa de dubaºi din Birchiº poate fi
întâlnitã frecvent în spectacolele cãminelor culturale, reprezentând
judeþul în întrecerile de artiºti amatori, prezentând programe de
televiziune. Umblatul cu dubele se transcrie, ca modalitate de
exprimare ºi în categoria teatrului folcloric. Baladele cântate sau
recitate, melodiile ce le însoþesc au un rafinament artistic unic,
iar costumaþia, recuzita ºi ºubele sunt elemente de decor ce dau
spectacolului o notã de originalitate de necontestat.
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Din dorinþa conservãrii ºi
perpetuãrii acestor datini, de
care, aºa cum spunea Ion Creangã
„se leagã tot trecutul unui popor,
cu datinele strãbune, jocurile,
cimiliturile, proverbele, legendele
ºi cântecele populare, cele pline
de dulceaþã”, am adunat împreunã
cu elevii mei toate colindele
dubaºilor, printre care se numãrã
ºi „D’întorcu sã-ntorcu” care este
o variantã a baladei „Mioriþa”23

Interesant este faptul cã, în
localitatea Ostrov, care face parte
din comuna Birchiº ºi se aflã la o
distanþã relativ micã, (3 km) am
gãsit o altã variantã a acestei
balade.

Dorin Popa – cãprar, 1992

Dubaºi din Birchiº, 1992
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D’întorcu sã-ntorcu

D’întorcu sã-ntorcu
Tri vulturi pã susu
ªî nu-s vulturi mari
Cã-s tri pãcurari.
Doi îs cei mai mari
Ce-s ca viespi ãi mari
D ‘unuþu-i mai micu
Strienel voinicu.
Da ‘ceia mai mari
Ce-s ca viespi ai mari
Ei sã vorobirã
ªî sã gomonirã
Ca sã mi-l omoarã
Pã cela mai micu,
Strienel voinicu.
ªî sã mi-l coboarã
Pã sarã la þarã
La nouã hotarã.
Da’ cela mai micu
Strienel voinicu
El cã mi-s d’aveare
O oaie bãloºare,
Ea lui gi-i spuneare
ªî din cear grãiare:
– Auzi, stãpâne, auzi
Cum sã vorovescu
ªî sã gomonescu
Ceia doi mai mari
Ce-s ca viespi ãi mari
Pã cin’ sã ce-omoarã
ªî sã ce coboarã
Pã sarã la þarã,
La nouã hotarã,
Da cela mai micu
Strienel voinicu
Din cearuri grãiare:
– D’omoarã, m-omoarã,
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ªî sã mã coboarã
Pã sarã la þarã
La nouã hotarã.
Ge-o fi sã m-omoarã
Tu lor cã le spune
Pã min’sã mã-ngroape
În staulul oilor
În zbierul mieilor
ªi mie sã-mi punã
Toporu’ la capu,
Fluiera la brâu,
Lancea la picioare.
Când soare-o lucire,
Toporu-o sclipire,

Lancea-o strãlucire,
Când vântul o bace
Fluiera o zice
ªi-oile s-or strânge
Pe mine m-or plânge
Cu lacrimi gi sânge.
ªî te vesãleºte
‘Dalbu-i pãcurari
Cã noi þ-o-nchinãm
Dalba-i sãnãtate.

În cartea sa Colinde din Þara Zãrandului  coregraful Viorel
Nistor prezintã câteva partituri muzicale ale colindelor din
localitãþile Viriºmort ºi Birchiº ,precum ºi partiturile muzicale ce
însoþesc marºurile dubaºilor din aceste localitãþi. .Aceste colinde
au fost culese de la Ionel ªandru ºi Victor Ruja în anii 1976 ºi
1978.24

Dubaºi din Birchiº, 1992
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D-alei gazdã iest Domn bunu
Florile Dalbe
D-alei gazdã iest Domn bunu

ª-o pus gându º-o gânditu
De el astãzi º-o fãcutu
Masã dalbã de mãtase
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P’inge-am d’umblatu

P’inge-am d’umblatu
Coringe
 P’inge-am d’umblatu

Curtea lui  Pilatu
ª-a lui Domnu’ bunu
Lelea jupâneasã
Slobozâne-n casã
Cã e mult ge-asarã
Gi când stãm p-afarã.
Stelele stelescu
Ghinþî zdrâncãnescu
ªî te veseleºte lelea jupâneasã
Cã noi þ-o-nchinãm
 Dalba-i sãnãtate.
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El s-o lãudatu(bis)
Coringe,coringe

Mirea-i bun bãrbatu
Cã-l va sãgetare
Cerbu-i sus la munte
Dintre mii de ciute.
Cerbu-m d’auzare
Iarba nu-ºi pãºtiare
 Nici apã nu-ºi beare
Maicã-sa-l vedeare
ªî din cear grãiare:
– D-ai cerbuþu meu,
D-ai drãguþu meu
Ce-i pã capul tãu
Gi iarbã nu-þi paºti
Nici apã nu-þi bei?
Cerbu-nþãlegeare
ªî din cear grãiare:
-D’oi mãicuþa meare
El s-o lãudatu
Mirea-i bun bãrbatu
Cã º-o sãgetare
Cerbu-i sus gi munte
Dintre mii de ciute.

Maicã-sa-i grãiare:
– D’oi cerbuþu meu,
D’oi drãguþu meu
D’oi paºte-þ-ai paºte
ªî d’apã þ-ai beare
Maicã-ta-þi pãzire
ªî te-o strãjuire.
Cerbu-m d-auzare
ªî sã slobozare
La livezu-i verzu-i
Cu ierburi întregiuri
La izvoare reciuri
Pânã mi-º pãºtiare
Mirea mi-l pândeare
ªî mi-l sãgetare
Cerbu-n sus sãreare
ªî din cear grãiare:
– D’oi mãicuþa meare
Cum gi mã pãzâºi
Aºa mã d’avuºi
ªî te vesãleºte
Mirea-i bun bãrbatu
Cã noi þ-o-nchinãm
Dalba-i sãnãtace.
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El s-o lãudatu(bis) Nu mi fricã nu
Coringe, coringe Cã io mi-s acu
Dalbu-i pãcurariu Berbecuþi bãluþi
Cã el cã mi-º da Cu ginþi gi argintu
Din dealu-i de munte Coarne-s gi taoru
Atâtea mieluºãle Când tu mi-oi vinire
Câte-s bãluºãle Mare ºî tulbure
Atâþa mieluºãi Berbecii-or sâmþâre
Câþi luceferei Susu mi-or sãrire
La stãiuþu loru Ei s-or strânsãrã
Þãrmuraº gi mare Coarnele-or lucirã
Marea-i grãiare: Oile-or pornirã
– Dalbu-i pãcurariu Pã picior gi munce
Mutã-þi stãiuþu ,mutã-þi În vârfu’ muncelui
Cã io mi-oi venire La stãuþu loru
Mare ºî tulbure ªî ce vesãleºce
Oi þ-oi înecare. Dalbu-i pãcurariu
Dalbu-i pãcurariu Cã noi þ-o-ncinãmu-i
Din cearuri grãiare: Dalba-i sãnãtace.
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D-alei gazdã iest Domn bunu
Florile Dalbe
D-alei gazdã iest Domn bunu

ª-o pus gându º-o gânditu
De el astãzi º-o fãcutu
Masã dalbã de mãtase
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Tot în categoria teatrului folcloric poate fi inclus ºi „Vertepul”,
colind practicat ºi el cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã (Ajunul
Crãciunului). „Vertepul” este de fapt o simbiozã între teatrul de
pãpuºi ºi balada cântatã. Grupul de colindãtori format, numai din
bãieþi umblã din casã în casã, interpretând balade specifice, pe
scena improvizatã evoluând concomitent ºi personajele care
ilustreazã balada. „Vertepul” se mai joacã ºi în zilele noastre la
Ostrov, precum ºi în alte localitãþi de pe Valea Mureºului. La Birchiº
acest obicei a dispãrut cu mulþi ani în urmã.

Întotdeauna colindãtorii primesc mai multe daruri:colac de
grâu, cârnaþi, bãuturã ºi bani. Oraþiile pentru daruri sunt nostime,
glume fãcându-se ºi pe seama celui ce poartã sacul de la o casã la
alta ºi care poartã denumirea de „Iapã”.

VOLTEZAR

– O,iubiþi pãrinþi
Cãutaþi de unde d-voastrã colac,cârnaþi
ªi nouã ne daþi

Vertep – Ostrov, 1992
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Cã ºi noi suntem niºte giacuþi
Umblãm la ºcoalã gisculþi
Ne-a mâncat ruºaþa faþa
ª-a rãmas nasu roºu ca pipearca.
Cãci,de,gazdã mare
N-am cãmeaºã în spinare
Nici nãdragi pã pulpe
Uºor pot pringe o vulpe.

GAªPÃR

– ªî eu sunt un giac
Cât un gânsac.
Câtu-s gi mare
Nu poci mere pã cãrare.
Cu fundu nãdragilor
Fac pârcea vacilor
Cu fundu izmenilor
Fac pârcea viþãlilor
Pã inge nu-i pârce
Nu poci mere înaince.
Mã gângii,mã sococii
Sã mã duc la ºcoalã
Sã învãþ puþânã carce
Doarã popã m-oi face,
Babe la groapã oi trage,
Oi cununa,oi boceza
Bunã platã  oi avea.
Gi-o cununie-o pungã mie,
Gi-un bocez-un sãculeþ,
Gi-o-ngropare o pungã mare,
Gi naºcerea lui Cristos
Sã ne fie gi folos.
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    MELHEOR

– Fugi tu  gi- aici ca un mincinos1
Sã mã primeascã jupânul gazdã ºi pã mine
Cã eu sunt mai fãlos ca cine.
Pã mine capu mã doare,
Nu am cizme în picioare
Gi acasã pânã la ºcoalã s-or dubit
ªî pã tãlpi s-or sfregelit.
Mã gângii,mã sococii
Sã mã duc la porci
Sã mânc cardaboºi.
Porcii or crepat
Cardaboºii s-or gãtat.
Nu-i gi treabã.
Mã gângii,mã sococii
Sã mã duc la capre
Sã mânc puþân lapce.
Caprile or murit
Lapcile s-o sfârºât.
Nu-i gi treabã,
Nu trecurã mulce zâle
Pânã pusã dascãlu mânile pã mine
ªî mã luã sub jordicele
O, vai gi spacile mele!
Care cum ajung
Tãt gi cap mã smulg,
Cã la dascãl nu i milã gi mine
Ca þâganului gi pilã.
Mi-s mic gi staturã
Dar mi-s tare bun gi gurã
ªciu bine cânta
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Dacã 100 gi lei mi-þi da
ªciu bine bea
Cã nu-s gi viþã rea
Cã-s gi viþã bunã
ªciu bea ºî rãchie gi prunã.

PÃTRU ÎMPÃRATU

– Io mi-s Pãtru împãratu
Care umblu ca vântu
Pãstã tãt pãmântu
Cu cãrþâle
Pã la tãice curþâle
Cu scrisorile
Pã la tãice butorile.
Dar gi la împãrãþie
Sunt trimis cu bunã simbrie.
Dar în straiþã n-am nimic
Num-o ciuturã cu vin
Care ºî pã la d-voastrã închin
Când ciutura mi sã goleºce,
Mãieºul mi se gãteºte
Bãui, mã-mbãtai,
Acasã mã dusãi,
Cuptorul spãrsãi,
Cãmeaºa o rupsãi.
Cine se va gãsi
Cuptorul va lipi,
Cãmaºa va cârpi
Bunã gãzdãriþã va fi.
Deci, mã rog de d-voastrã
Sã aveþi grijã ºi gi iapa noastrã
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Cã-i dupã uºã
Umpleþi-i º-a ei guºã
C-on colac ºî c-on cârnaþ
ªî c-o litrã gi vinars
ªî naºterea  lui Cristos
Sã ne fie de folos.

IROD

– Sã trãiþi boieri cu bine
Sã mã ascultaþi ºî pã mine
Cã acesta ºtie mulce
Dar a lui îs tãice ºuce
El ne mai spune ºî cu coarne
Ca sã ne treacã gi foame.
Eu,mã cregeþî,nu-s flãmând
Dar tãt pita mi-i în gând.
Când mã gângesc ºâ la cârnaþ...
– Cârnaþ!Cârnaþ!
– Tãceþi, cã ºî voi cãpãtaþi!
ª-un dãrãb gi clisã moale...
Vai, cum ne unge la foale!
ªî gi-o litrã gi rãchie
Sã ne fie lãcomie
ªî gi naºterea lui Cristos
Sã ne fie gi folos.

(Colinde culese de la Tamºa Aurel ºi Guþu Adi din Ostrov)25



91

Birchiº – schiþã monograficã

7. Ocupaþiile locuitorilor comunei Birchiº

Între meºteºugurile practicate de milenii de poporul nostru,
olãritul îºi are locul sãu bine definit.

Nãscut din necesitãþi economico-sociale, olãritul s-a perpetuat
neîntrerupt de la apariþia sa ºi pânã în zilele noastre, prin pãstrarea
tradiþiei ºi transmiterea ei din generaþie în generaþie.

Existenþa centrului de olãrit de la Birchiº se bazeazã pe
informaþii culese de la câteva familii de olari, pe studierea vaselor
achiziþionate de la aceste familii, precum ºi pe bibliografia de
specialitate referitoare la acest centru.

Apreciind gradul de angajare a colectivitãþii în practicarea
olãritului se poate observa cã, olarii din Birchiº, deºi numeroºi,
nu constituiau majoritatea covârºitoare a populaþiei bãrbãteºti. Cu
toate acestea în Birchiº s-au modelat oale de când existã aºezarea
pe vatra actualã (sfârºitul secolului al XVIII-lea) meºteºugul
cunoscând o perioadã de înflorire în secolul urmãtor, stagnându-
se la mijlocul secolului al XX-lea.

Ultimul olar din Birchiº a murit în anul 1994, Dehelean
Dumitru (Jicheran -70 ani), care a abandonat olãritul pentru a
îmbrãþiºa o altã meserie, mai rentabilã, aceea de cojocar, meserie
pe care a practicat-o pânã a murit. Alþi olari care au practicat aceastã
meserie într-un trecut nu prea îndepãrtat au fost: Manguþa Victor
(Bîrlan) 73 ani, Giura Dumitru (ªidãl) 67 ani, Pãvicã Alexandru
(Cocan) ºi Cãrãpangea Ion (Nesu), Giura Ionel (Crãciunel) ºi
Manguþa Traian (Bîrlan). 26

Lista olarilor decedaþi, care au practicat toatã viaþa acest
meºteºug este mult mai bogatã. De reþinut sunt numele cele mai
importante: Teodorescu Traian (Chentu) cel mai vestit, care exe-
cuta comenzi pentru familia Mocsony ºi ale cãrui vase circulau de
la Budapesta la Viena, Madoº Dumitru, Giura Dumitru (ªidãl),
Cocan Alexandru, Cãrãpangea Alexandru ºi Traian (Nesu), Tãmaº



92

Domnica Florescu

Alexandru, Margheº Ion (Þompu), Jucu Ion (Mena), Jucu Dumitru,
Ioþcu Dumitru (Hocea), Sîrbu George (Mitru Lenii), Sîrbu Gheorghe
(Teuca), Pera Nicodim, Olariu Livius (al lui lonuþ), Olar Gheorghe,
Jucu Leonte, Dobrei Alexandru (Pãdureþ).27

Studiind în planul satului amplasarea gospodãriilor olarilor în
raport cu centrul civic ºi cu locul de extragere a pãmântului, apare
evidentã concentrarea celor mai multe gospodãrii de olari pe o
singurã stradã: Uliþa cu ªidãl. Aici locuiau: Cocan Alexandru,
Cãrãpangea, Margheº Ion, Traian Teodorescu, Giura Dumitru,
Madoº Dumitru (Manguþa), Dehelean Dumitru, Damºa Ion, Tãmaº
Alexandru, Jucu loan, Jucu Dumitru, Iova Ion. Doar câþiva dintre
olari locuiau pe uliþa cu pãrãul: Pãvicã Alexandru ºi Giura Ionel
sau pe uliþa cu consiliul: Olar Gheorghe, Jurchescu Dumitru.28

Aceºti olari au învãþat meºteºugul olãritului de la Moº Chentu care
era cel mai vestit29. De aici reiese cã nu practicarea aceluiaºi
meºteºug i-a determinat sã se aºeze pe aceeaºi uliþã, ci dimpotrivã,
vecinãtatea cu cel mai priceput olar – Traian Teodorescu – i-a
determinat pe mulþi sã înveþe olãritul. O altã cauzã a practicãrii
olãritului aproape în fiecare casã din Uliþa cu ªidãl ar fi putut fi
distanþa micã faþã de locul de extragere a pãmântului.

Olarii din Birchiº îºi procurau materia primã pentru
confecþionarea vaselor din locuri diferite: pãmântul din care se
produceau numai „oale roºii smãlþuite” îl extrãgeau din pãºunea
satului (care începea din capãtul uliþei cu ªidãl) din galerii sãpate
la adâncime micã 30-40 cm, lutul din care modelau „oale albe
nesmãlþuite” îl aduceau de la Zolt, Jupâneºti, Curtea, Mîtnicul Mic
extrãgându-l de la 1,5 – 3 m.30

Distincþia pe care olarii o fãceau între pãmânt ºi lut se baza pe
culoarea, plasticitatea ºi rezistenþa la foc a celor douã calitãþi de
materie primã (lutul era mai alb, mai uºor de modelat ºi mai
rezistent la foc).

Conduºi de o îndelungatã experienþã, olarii au deprins tehnica
de a aduce materiei prime corecþiile necesare: astfel pãmântul
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din dealul satului nu îl mai amestecau decât cu o cantitate minimã
de nisip, absolut necesarã frãmântãrii cu piciorul, iar pentru
înnobilarea lui se adãugau la 3 pãrþi pãmânt, o parte lut. Acesta în
schimb fiind mai gras se amesteca cu nisip „cât cuprinde” la
frãmântat.31

Pentru ornamentare se folosea lutul alb sau piatra albã de
Crivina, din care se obþinea „albeala”, piatra neagrã de la Pîrneºti
pentru vopseaua numitã „broºcean” ºi pãmânt roºu cu aspect
feruginos extras din deal sau de pe firul pârâului pentru „roºealã”.32

Din locurile de extracþie, materia primã era transportatã cu
cãruþa, dar la nevoie, datã fiind distanþa micã ce trebuia parcursã,
pãmântul din dealul satului putea fi adus cu sacul. Cantitãþile mari
de pãmânt erau depozitate în curte, în locuri special amenajate.
Cantitatea ce urma a fi prelucratã era adusã în atelier înmuiatã
timp de o noapte dupã care era bãtutã cu sapa vreme îndelungatã
pentru uniformizare. Urma tãiatul în felii cu un fragment de coasã,
pentru scoaterea impuritãþilor. Dupã operaþia de purificare se
fãceau „bruºuri” mari care se cufundau în apã „sã primeascã apã”
ºi se lãsau în troacã câteva ore sau o noapte, dupã necesitate apoi
urma cãlcatul cu picioarele pe vatra presãratã cu nisip cernut. Odatã
frãmântat asemenea unui aluat pãmântul sau lutul, fãcut suluri se
aºeza pe un scãunel folosit numai în acest scop ºi se tãia cu o
coardã de „lãutã” în fragmente mai mici, care, puse pe masã se
frãmântau cu mâna. Ultima operaþie era aceea de a forma atâtea
bruºuri, câte forme voia olarul sã execute într-o zi. Aceste
cocoloaºe, aºezate pe laviþa roþii, înainte de a fi supuse modelãrii
erau, pentru ultima oarã, frãmântate în mâini.33

Dacã unele operaþii de preparare a materiei prime se puteau
desfãºura în curte sau în „târnaþ”, modelarea vaselor dupã tehnica
tradiþionalã, se executa numai în atelierul amenajat de regulã în
tinda casei, spaþiu în care olarul îºi avea depuse toate uneltele
necesare precum ºi poliþele suspendate de tavan pentru uscarea
vaselor. Uscarea vaselor care se fãcea iarna în atelier pe poliþe,



94

Domnica Florescu

vara afarã la umbrã sau chiar în pod, dura douã trei zile în funcþie
de starea vremii, dupã care urma arderea, o operaþie importantã
ºi delicatã, cãci de o bunã ardere depindea calitatea vasului.34

Cuptorul de tip tronconic, instalat în curte, sub acoperiº fix,
construit din cãrãmidã lipitã cu pãmânt, prevãzut la bazã cu douã
guri de foc, dreptunghiulare, diametral opuse, avea vatra amenajatã
din cãrãmidã, dispusã astfel încât sã realizeze un canal circular ºi
unul median adânci de grosimea unei cãrãmizi. Dimensiunile unui
cuptor erau: baza de 1,80-1,90 cm; înãlþimea de 1,30 cm; diametrul
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gurii de 1,20 cm ºi capacitatea aproximativ de 300 vase clãdite
dupã reguli învãþate de olari din tatã-n fiu.35

Arderea dura mai multe ore ºi începea în exterior la gurile de
alimentare, cu foc moale la început, înteþit pe mãsurã ce ciaunurile
care acopereau cuptorul se încingeau; focul se introducea apoi în
cuptor pe canalul vetrei ºi se întreþinea pânã când oalele la început
negre, „se spãlau de fum” ºi deveneau roºii. Vasele smãlþuite erau
þinute în foc pânã ieºea pe cioburi „o brumã galbenã”.36

Lemnele folosite la ardere trebuiau sã fie uscate, de esenþã
moale – plop, carpen, tãiate în „þãpligi” subþiri ºi lungi de 70-80 cm
pentru a da „boare tare”.

La Birchiº s-a produs ceramicã uzualã în primul rând, însã unele
forme îndeosebi „blidele” ºi „tãnierele” erau atât de frumos
executate ºi decorate, încât dobândeau ºi o funcþie esteticã.

Din informaþiile pe care le deþinem, rezultã cã în centrul de la
Birchiº s-au lucrat constant formele tradiþionale, cu excepþia unui
singur olar – „maistor Traian Todorescu”, cum singur se numeºte
printr-un decor de brâne aplicat pe un vas (oalã de fiert la vatrã),
aflat în colecþia Muzeului Banatului, paralel cu stilul tradiþional,
se profilase în ultima parte a activitãþii sale ºi pe vase decorative
ºi obiecte de cult. Acest meºter ajunsese la o asemenea perfecþiune
a formei, la un asemenea simþ al proporþiilor ºi al culorii, încât se
detaºa evident de confraþii sãi lucrând în ultimii ani numai pentru
comenzi. Multe din piesele sale se aflã în colecþii particulare, la
muzeele din Bucureºti, Arad, Timiºoara ºi Budapesta.37

Revenind la formele tradiþionale, trebuie amintite vasele de
mare capacitate, care pãstreazã cel mai bine caracteristicile
centrului unde au fost produse. Oalele de fiert la vatrã, foarte mari
(„burfãnoase”), cu o capacitate pânã la 50 I, au o formã aproape
sfericã, puþin alungite la bazã, cu gura largã, buza rãsfrântã ºi
toartele pline aplicate în continuarea buzei sau în unghi.
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Smãlþuite la gurã ºi în interior, cu brun sau verde, sunt
ornamentate cu motive în relief – brâne alveolare cu degetul sau
crestate cu fusul, continuu sau alternativ, în doi, trei sau patru
ºiruri paralele sau asociate cu diferite combinaþii; în meandru sau
zig-zag. Asemenea oale se executau mai mult pe comandã, deoarece
era dificilã atât modelarea lor (din mai multe bucãþi) cât ºi
transportarea pentru vânzare. Specializaþi în acest tip de vase erau
olarii Traian Todorescu ºi Madoº Dumitru. Oalele de fiert de ca-
pacitate mai micã nu sunt ornamentate cu brâne, ci cu dungi
(„vrâste”) ºi linii frânte („colþi”) trasate cu roºu, dispuse pe umerii
vasului.38

La „blidele” ºi „tãnierele” birchiºene (care au adus faima
centrului), deºi registrele decorative sunt reduse, individualitatea
ºi valoarea esteticã a fiecãrui obiect în parte sunt date de marea
varietate cromaticã, variantele dispunerii ornamentului nesupus
unor rigori evident geometrizate (cu toate cã dincolo de neorân-
duiala decorului se simte o geometrie ascunsã). Dupã formã acest
tip de vase poate fi împãrþit în trei categorii:

1) de forma unor jumãtãþi de sferã, cu buza cu colþi;

Oalã pentru sarmale



2) de formã tronconicã cu buza înaltã ºi dreaptã;
3) imitând forma farfuriilor de faianþã.
Dupã dispunerea ornamentului, blidele ºi tãnierele pot fi

încadrate în douã mari categorii:
a) blide în care decorul este dispus pe tot câmpul;
b) cele pe care decorul este dispus central ºi pe bordurã.
În cadrul acestor douã categorii existã multiple variante de

combinaþii. Decorul dispus liber este realizat numai din pete de
culoare (monocrom sau policrom), pe când ornamentele de centru
ºi de bordurã pot fi realizate, fie numai din pete dispuse în ghirlandã
pe bordurã ºi concentrate în interior, fie dintr-o combinaþie de linii
geometrice neîntrerupte ºi frânte pe bordurã ºi pete pe centru,
fie din acelaºi tip de linii frânte ºi circulare aplicate în registre
alternative atât pe bordurã cât ºi pe centru.39

Aceste asociaþii de ornamente sunt susþinute de o cromaticã
vie mergând pe nuanþe de verde, brun, roºu, negru etc. La Birchiº
nu s-a folosit albastrul, iar în ornamenticã nu au apãrut motive
florale reprezentate naturalist de cãtre nici un alt olar, cu excepþia
lui Traian Todorescu.

Oalã pentru lapte
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Cârcegele de Birchiº pãstreazã ºi ele profilul aproape sferic,
caracteristic centrului. Pornind de la o bazã latã, se dezvoltã
corpul ulciorului, care se strânge mult la gât, terminându-se cu
o gurã bilobatã sau rotundã prevãzutã cu ciur. Pe toarta semicir-
cularã cârceagul poartã o „þâþã”, prin care se bea apa. O variantã
a cârceagului este „bârdacul” de formã asemãnãtoare, dar cu
gâtul drept, circular ºi cu toarte, fãrã „þâþã”. Smãlþuite în
întregime sau parþial, în verde sau brun, sunt decorate prin
stropire cu pete divers colorate, cu linii paralele sau linia în
spiralã (uneori linii punctate).40

În afarã de categoriile menþionate, tipice Birchiºului, amintesc
ºi alte tipuri produse aici: oale de lapte de „1 iþã” sau „2 iþe”, cãni
cu o toartã pentru bãut apã („soluri”), cãnþi (de dus la þarinã ºi
pentru pomeni), capace tronconice cu buton („fegee”), olcuþe de
diferite dimensiuni, vase de flori cu suporturi („soluri” de flori),
castroane fãrã toartã („zupare” ºi „zupãrele”)

De facturã mai nouã sunt: oale de „ºpoiert „ (cu pereþii drepþi,
ca ºi cele metalice), cratiþele („hârbeicile”) vasele pentru fripturã
(„picãtoarele”), puºculiþele („pixe”), strecurãtoarele („ciurare”),
formele de cozonac.41

Olarii din Birchiº îºi vindeau produsele în satul lor, la târguri
ºi pieþe sãptãmânale ºi când aveau nevoie de produse (grâu,
porumb, fructe, þuicã), vindeau ºi „pe sate”, însã mai rar.42

Deoarece Birchiºul era un centru cunoscut, aici nu prea
veneau olari din alte pãrþi sã-ºi desfacã produsele ºi nici
birchiºenii nu mergeau în alte centre de olari, ceea ce înseamnã
cã ariile de desfacere a mãrfurilor erau delimitate de niºte legi
nescrise.

Transportul oalelor se fãcea cu cãruþa cu cai (altãdatã cu boi).
Oalele aºezate în paie erau acoperite cu „lepegee” anume fãcute
din cânepã, legate cu „pãlãmari”.

Birchiºenii asigurau necesarul de produse pe o arie destul de
largã pe toatã valea Mureºului între Lipova ºi Deva. latã cele trei
trasee ale olarilor birchiºeni, refãcute cu ajutorul unor interlocu-
tori:



99

Birchiº – schiþã monograficã

1) Bârzava – Sãvârºin – Petriº – Zam – Dobra – Ilia;
2) Bata – Þela – Dubeºti – Ohaba – Bethausen – Balinþ;
3) Fãget – Lugoj – Timiºoara.43

La Ostrov, localitate situatã nu departe de Birchiº, s-a practicat
olãritul doar de o singurã persoanã. Este vorba de Mage loan, olar din
Birchiº care, cãsãtorindu-se la Ostrov, ºi-a continuat meseria ºi aici.

Cauze obiective ale dezvoltãrii societãþii, ale prefacerilor din
lumea satului românesc au determinat dispariþia multor
meºteºuguri populare tradiþionale, printre care ºi cel al olãritului.
Bãtrânii satelor, pãstrãtorii multor datini ºi informaþii preþioase,
mai au ºi azi în suflet nostalgia vaselor de lut. ªi pe bunã dreptate.
Cãci cine n-a bãut apã rece din ulcior la câmp sub arºiþa dogoritoare
a verii n-a simþit adevãratul gust al apei.

Încã din cele mai vechi timpuri locuitorii comunei Birchiº au
fost ºi sunt desãvârºiþi crescãtori de vite ºi porcine, iar în ultimii
20 de ani au început sã creascã ºi oi. Practicarea pãstoritului a
avut ca urmare dezvoltarea cojocãritului în comunã. Unul dintre
cei mai renumiþi cojocari a fost Dehelean Dumitru, care înainte a
practicat ºi olãritul. Acest meºteºug a dispãrut odatã cu moartea lui.

În trecut fiecare familie de þãrani creºtea ºase – zece capete
cornute, în special vaci pentru lapte. Chiar ºi þãranii sãraci care
lucrau pãmântul în dijmã, creºteau douã – patru vite. Se poate
afirma cã ocupaþia de bazã a locuitorilor din comuna Birchiº a fost
creºterea vitelor ºi numai pe planul al doilea era agricultura. Din
cauza inundaþiilor ºi a altor calamitãþi recoltarea se compromitea
foarte des.

Majoritatea þãranilor de aici aveau ca teren agricol între 3-6 ha
de familie, din care însãmânþau cu plante furajere circa o treime.

Principalele venituri ale locuitorilor comunei Birchiº, precum
ºi a satelor din jur erau realizate din vânzarea vitelor, porcinelor
ºi din vânzarea laptelui. Gospodãria þãrãneascã, care avea 3-4 vaci
cu lapte realiza un venit mai bun ca salarul unui funcþionar.44

Bogãþia fondului forestier a favorizat dezvoltarea unor meºte-
ºuguri legate de prelucrarea lemnului ca: rotãritul, confecþionarea
carelor ºi cãruþelor, confecþionarea împletiturilor din nuiele.
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III.
Glosar

A
Arãmiz = mãtase folositã pentru realizarea cusãturilor

ornamentale

B
Balþ = basma din mãtase sau caºmir care era purtatã de tinerele

neveste
Bârdac = o variantã a cârceagului
Blid = castron
Boare = flacãrã
Brãciri = cingãtoare îngustã specificã costumului femeiesc care

înfãºoarã de mai multe ori mijlocul
Bruº = bulgãre
Bumbi = nasturi
Burca(cãbãniþa) = o combinaþie de ºubã cu piesa arhaicã „gluga”
Burfãnos = mare

C
Cantã = canã
Caºmir = stofã finã de lânã de provenienþã industrialã
Cãtrânþã = piesã de port dreptunghilarã,care îmbracã trupul

femeii de la talie în jos
Cârceag = vas de pãmânt care pãstreazã apa rece în timpul

verii
Ceapþã = acoperitoare de cap cu formã de bonetã, având rolul

de susþinere a coafurii
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Cheie = cusãturã mãruntã cu rol ornamental dispusã la
îmbinarea foilor de material

Cicã (chicã) = coadã împletitã din trei sau mai multe ºuviþe
Cioareci = pantaloni din dimie
Cipcã = dantelã croºetatã
Ciur = strecurãtoare
Clini = bucatã de pânzã sau de stofã folositã ca parte compo-

nentã sau ca adaos la un obiect de îmbrãcãminte
Colþi = linii frânte
Conci = cerc din diferite materiale,pe care se cos cozile

femeilor cãsãtorite
Coþobaicã = hainã din lânã mai scurtã, care acoperã bustul.

F
Fegeu = capac

G
Glugã = piesã de port din dimie

H
Habã = aba
Hârbeicã = cratiþã

I
Iþã(iþe) = fire de aþã de la rãzboiul de þesut
Izmene = pantaloni din cânepã,bumbac

L
Laibãr = vestã fãrã mâneci
Laþi = douã piese specifice costumului femeiesc, confecþionate

dintr-o fâºie de þesãturã
Lautã = vioarã
Lepegeu = cuverturã pentru pat
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M
Maistor = meºter
Mâþã = o încreþiturã de lânã neagrã în jurul gulerului

O
Opreg = piesã specificã costumului femeiesc din Banat,

confecþionatã dintr-o fâºie de þesãturã cu ciucuri

P
Pãlãmari = sfoarã împletitã
Pãnurã = stofã de lânã þesutã în patru iþe;dimie
Pãturi = pliseuri

R
Rugã = nedeie;petrecere popularã câmpeneascã,organizatã de

obicei cu prilejul unei sãrbãtori sau  hram

S
Somot = catifea neagrã
Spãcel  =  cãmaºã care îmbracã bustul femeii;ie.

ª
ªânior  =  gãitan,folosit ca decor la laibere ºi ºube
ªol  =  canã cu toartã pentru bãut apã
ªpoiert = cuptor
ªubã  =  piesã de îmbrãcãminte pentru vreme friguroasã,

confecþionatã din dimie

T
Tãniere = farfurii
Târnaþ = coridor
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V
Vrâste = dungi

Z
Zbici = bici
Zulufi(cocori) = pieptãnãturã formatã din buclarea pãrului pe

frunte;ornament geometric format din combinaþii de cârlige;
Zupare = castroane din pãmânt din care se serveºte supa.
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Postfaþã

Abia în momentul în care cineva a îndrãznit sã prezinte
contribuþia Birchiºului la civilizaþia ºi cultura noastrã s-a observat
cã acest þinut, situat la marginea judeþului Arad, a fost, pe toate
planurile, cu mult mai fertil decât se crede îndeobºte.

Talentele oamenilor acestor locuri s-au valorificat în special în
cadrul creaþiei de tip tradiþional. Dansurile, cântecele, obiceiurile din
Birchiº scot în relief rafinamentul ºi calitatea bãnãþenilor trãitori pe
aceste meleaguri. Deºi timpul, sabie a lui Damocles, ameninþã cu
stricarea rostului, cu dispariþia acestor pitoreºti „îndeletniciri”,
esenþiale în devenirea noastrã ºi în pãstrarea identitãþii naþionale, datã
fiind situarea la rãscruce... de doruri a Birchiºului, îmi permit sã adãst
mãcar o clipã în preajma unei sãrbãtori preapline de vrajã: Crãciunul.
În acest sens voi aminti de „Umblatul cu dubele”, datinã strãveche
care se pãstreazã încã. Dubaºii cântã, bat dubele (superb împodobite),
îi colindã pe oameni. „Colindele sunt pe texte de baladã pãstoreascã,
vânãtoreascã, de muncã, de dragoste...” – ne spune autoarea ºi continuã
cu mândrie: „Baladele cântate sau recitate, melodiile ce le însoþesc
au un rafinament artistic unic, iar costumaþia, recuzita ºi ºubele sunt
elemente de decor ce dau spectacolului o notã de originalitate de
necontestat”. Nu exagereazã deloc.

Întâlnim (încã) în viaþa satelor de pe Valea Mureºului, ºi cu
precãdere în Birchiº, numeroase elemente de culturã arhaicã. E
suficient sã amintim de strigãturi ori de obiceiurile de la botez ºi
de la nuntã, care mai pãstreazã ceva din puritatea ritualã a
începuturilor. Desigur, procesul de evoluþie este foarte viu ºi din
acest motiv multe datini au fost definitiv pierdute.

Aºadar, nu pot decât sã mã bucur cã, în sfârºit, cineva a încercat
sã pãstreze în cãuºul palmelor picãturi din Trecut, bune de bãut în
Viitor, pentru a ne aduce aminte cine suntem. Gestul e curajos ºi
tocmai de aceea va fi posibilã (îm)plinirea lui...

Prof. Carina A. Ienãºel
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Casa olarului Dehelean Dumitru – Birchiº

Uliþa mare– Birchiº
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Cimitirul din Viriºmort

Dubaºi din Ostrov
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Troiþã, Birchiº
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ªcoala Generalã Birchiº
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