
 14 

U2: ETNOLOGIE                Un paradis: Banatul    

  
 

Lexic 
etnie/i (f) 
provincie/i (f) 
 

Prefixe 
•bilingv, trilingv, 
cvadrilingv 
•euroregiune 
•interetnic, intercultu-
ral, interbelic 
•multicultural 
•neoprotestant 
•postmodern, postbelic 
•recicla (ez) 
 

Sufixe 
•dublu, a dubla (ez) 
•perpetuu, a perpetua (ez) 
•ritual, ritualiza (ez) 
•stradă, stradal 
 

Sinonime 
•propice = favorabil 
•tărâm = pământ 
•şir = serie 
•numeroşi = mulţi 
•făgăduinţă = 
promisiune 
•rai = paradis 
 

Antonime 
citadin ≠ rural 
religios ≠ laic 

 

Cuvinte călătoare 
•avant la lettre (fr) 
•coabita (<fr cohabiter) 
•şpais (reg. < ge Spei-
sekammer) = cămară 
de alimente 
•véres (magh) = 
sângerete 

 

Expresii 
•i s-a spus  
•pământul făgăduinţei  

Prezent în imaginarul colectiv sau individual, mitul Banatului ca paradis 

interetnic este dublat până astăzi de o suită de practici culturale ritualizate, care 

îl perpetuează. I s-a spus deseori acestei provincii
1
 Terra Nova, Mundus Novus, 

Pământul făgăduinţei, Eldorado din pustă, Edenul târziu, Minunata grădină, 

Grădina dulce, Arcadia, Tărâmul Fericiţilor, Raiul pe pământ. Se născuse un 

mit. Oare de ce aici?  

Datele statistice confirmă faptul că în acest teritoriu coabitează peste 

20 de etnii şi grupuri etnice (români, sârbi, germani, maghiari, evrei, ţigani, 

slovaci, croaţi, bulgari, ucraineni, polonezi, italieni, turci, tătari, cehi, greci, 

armeni, francezi, ruşi, arabi), care se manifestă religios în 8 confesiuni (orto-

doxă, romano-catolică, greco-catolică, luteran-evanghelică, reformat-calvinistă, 

iudaică, neoprotestantă, islamică) şi se exprimă în peste 20 de limbi. Sistemul 

de organizare a şcolilor, manualele, ziarele, revistele, almanahurile, teatrele, 

cenaclurile, cafenelele, cluburile, asociaţiile femeilor, asociaţiile culturale pe 

baze profesionale (reuniunile numeroaselor bresle), inscripţionările stradale tri- 

sau cvadrilingve, echipele sportive, dar mai ales suita sărbătorilor laice şi 

religioase au creat în Banat un climat propice nu doar manifestării, de peste 

250 de ani, a unui multiculturalism avant la lettre, ci şi depăşirii limitelor 

acestuia printr-o interculturalitate fertilă. Mulţi autori importanţi au avut rol de 

liant între culturi, prin trilingvismul lor, pentru traducerile dintr-o literatură în 

alta, de pildă pentru participarea comună la propulsarea culturii Banatului 

interbelic: Franyó Zoltán, Franz Liebhard, Ioan Stoia Udrea, Andreas Lillin, 

Méliusz Jozsef, Petru Sfetca, Endre Károly, Wilhelm Stepper Tristis, René 

Fülop Miller.  Şi un lung şir de autori minori, diletanţi, mulţi scriind în dialect, 

avocaţi, ofiţeri, medici, meseriaşi, comercianţi, gospodine şi, fapt unic (cel 

puţin în România), numeroşi ţărani.  

Deloc întâmplător, Banatul este locul în care paradisul e imaginat şi 

trăit ca o feerie culinară.  În şpais (cămara de alimente a bănăţenilor – Speise-

kammer), coabitează geometric şi savant, fără prejudecăţi, cârnaţii şvăbeşti, 

sângeretele unguresc (véres), murăturile sârbilor, telemeaua românilor şi za-

cusca bulgărească. Acelaşi mesaj al convivialităţii îl transmit câteva sărbători 

laice perpetuate în mediul rural sau citadin: sărbătoarea cârnaţilor, sărbătoarea 

plăcintelor, concursul animalelor de ciocolată, concursul tăierii porcului, dar şi 

al fabricării porcişorilor de zahăr ars pentru revelion, concursul guliei (verzei, 

sfeclei, conopidei) uriaşe, carnavalul saltimbancilor, festivalul berii sau al vinului 

etc. Ceea ce conferă o notă distinctă acestor sărbători este transformarea lor în 

competiţii voioase nu doar între bunii gospodari, ci mai ales între gospodarii 

diferitelor etnii. Abia modernitatea târzie, postbelică, recuperează acest 

univers, reciclând în registru ludic, ironic, parodic nu doar atmosfera amintită, 

ci şi textele diletanţilor, caietele de reţete sau anunţurile de mică publicitate. 

Romanele postmoderne ale lui Danilo Kis, Herta Müller, Sorin Titel sau Livius 

Ciocârlie o fac în cel mai spectaculos mod cu putinţă. Un roman rămâne încă 

de scris: succesul din anul 2001 al nonagenarului Stefan Rosenauer, celebrul 

cofetar al Banatului interbelic, încununat cu laurii concursului euroregiunii 

DKMT
2
 pentru macheta de ciocolată a Operei din Timişoara şi pentru cele şase 

viori miniaturale din zahăr cu corzi adevărate (dintre care pe una s-a cântat la 

Concertul de Anul Nou de la Viena). 
                                 (După Adriana Babeţi, Dilema, Anul IV, nr.191 - 08 octombrie 2007) 

 

                                                 
1 În cele aproape 30 de istorii consacrate ei, scrise de germani, români, maghiari, sârbi, evrei sau italieni din secolul al XVIII-

lea până astăzi, dar şi în miile de pagini ale notelor de călătorie, în memorii, corespondenţe, jurnale, romane, poeme. 
2 Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (Duna-Körös-Maros-Tisza). 
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I. Activităţi lexicale  
 

1. Formaţi cuvinte noi cu sufixul -ism:  
 

 

multicultural > multiculturalism 

postmodern   > ........................................... 

bilingv          >............................................. 

trilingv          >............................................. 

cvadrilingv   >............................................. 

ortodox        > ............................................ 

2. Formaţi cuvinte noi cu 
sufixele -a/iza (ez):  
dublu     > a dubla (ez) 

ritual      > a ritualiza (ez) 

român    > .................................... 

maghiar > .................................... 

german  > .................................... 

islamic  > .................................... 

 

 

 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

A. Adjective etnice: român, ă, i, e > românesc/ească/eşti 
•În acest teritoriu coabitează peste 20 de etnii şi grupuri etnice: români, sârbi, germani, maghiari, 

evrei, ţigani, slovaci, croaţi, bulgari, ucraineni, polonezi, italieni, turci, tătari, cehi, greci, armeni, 

francezi, ruşi, arabi. 

•În şpais, bănăţenii ţin cârnaţii şvăbeşti, sângeretele unguresc, murăturile sârbeşti, telemeaua 

românească şi zacusca bulgărească. 
 

3. Transformaţi după model:   
telemea făcută de români   > telemea românească 

sângerete făcut de unguri   > ........................................................   

cârnaţi făcuţi de şvabi                > ........................................................ 

zacusca bulgarilor               > ........................................................ 

brânzeturi făcute de francezi               > ........................................................ 

pastele italienilor    > ........................................................ 

mâncăruri ale arabilor               > ........................................................ 

 

     

 

 

B. Adverbe cu formă de adjectiv 
•Romanele postmoderne recuperează (în mod) spectaculos atmosfera sărbătorilor tradiţionale. 

•Peste 20 de etnii şi grupuri etnice se manifestă religios în 8 confesiuni. 

•Deloc întâmplător, Banatul este locul în care paradisul e imaginat şi trăit ca o feerie culinară.  

•În şpais coabitează geometric şi savant: cârnaţii şvăbeşti, sângeretele unguresc, murăturile sârbilor, 

telemeaua românilor şi zacusca bulgărească. 
 

C. Genitivul 
• genitive în serie  
•concursul tăierii porcului, propulsarea culturii Banatului, laurii concursului euroregiunii 

• acordul adjectivelor antepuse şi postpuse 
•reuniunile numeroaselor bresle, gospodarii diferitelor etnii, suita sărbătorilor laice şi religioase 
 

4. Recitiţi textul şi spuneţi care este specificul Banatului: al locuitorilor săi, al vieţii culturale, al 
literaturii sale, al bucătăriei şi al sărbătorilor sale.   
a. Folosiţi formule ca: specificul locuitorilor Banatului; particularităţile vieţii culturale a Banatului; 
obiceiurile locuitorilor Banatului, sărbătorile locuitorilor acestei regiuni... 
b. Evitaţi genitivele în serie, după modelele: 
La concursul tăierii porcului...   > Când se taie porcul, .... 

Specificul locuitorilor Banatului...  > Specificul locuitorilor din Banat... 

Propulsarea culturii Banatului...  > Propulsarea culturii bănăţene... 

Laurii concursului euroregiunii...  > La concursul euroregiunii, laurii... 

Sărbătorile locuitorilor acestei regiuni... > Sărbătorile locuitorilor din această regiune... 
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D. Enumerarea: nu doar... ci şi .../dar şi/dar mai ales  G 2.7. 
• Au loc competiţii voioase nu doar între bunii gospodari, ci mai ales între gospodarii diferitelor etnii. 

• Sistemul de organizare a şcolilor, manualele, ziarele, revistele, almanahurile, teatrele, cenaclurile, 

cafenelele, cluburile, asociaţiile femeilor, asociaţiile culturale pe baze profesionale (reuniunile 

numeroaselor bresle), inscripţionările stradale tri- sau cvadrilingve, echipele sportive, dar mai ales 

suita sărbătorilor laice şi religioase au creat în Banat un climat propice nu doar manifestării, de peste 

250 de ani, a unui multiculturalism avant la lettre, ci şi depăşirii limitelor acestuia printr-o 

interculturalitate fertilă. 
 

5. Înlocuiţi nu doar... ci şi, prin: nu numai... dar şi...; atât... cât şi...; pe lângă... şi....  
a. Sistemul de organizare a şcolilor, manualele, ziarele, revistele, almanahurile, teatrele, cenaclurile, 

cafenelele, cluburile, asociaţiile femeilor, asociaţiile culturale pe baze profesionale (reuniunile 

numeroaselor bresle), inscripţionările stradale tri- sau cvadrilingve, echipele sportive, dar mai ales 

suita sărbătorilor laice şi religioase au creat în Banat un climat propice nu doar manifestării, de peste 

250 de ani, a unui multiculturalism avant la lettre, ci şi depăşirii limitelor acestuia printr-o 

interculturalitate fertilă. 

b. Abia modernitatea târzie, postbelică, recuperează acest univers, reciclând în registru ludic, ironic, 

parodic nu doar atmosfera amintită, ci şi textele diletanţilor, caietele de reţete sau anunţurile de mică 

publicitate. 
 

E. Exemplificarea: de exemplu, de pildă  G 2.6. 
Mulţi autori importanţi au avut rol de liant între culturi, prin trilingvismul lor, pentru traducerile dintr-o 

literatură în alta, de pildă pentru participarea comună la propulsarea culturii Banatului interbelic. 
 

6. Exemplificaţi cu: de exemplu, spre exemplu, de pildă, cum ar fi...  

a. În Banat, au trăit şi trăiesc etnii diferite, ............................................................................................... 

b. În această regiune există multe confesiuni, .......................................................................................... 

c. Multiculturalismul se manifestă, ......................., prin.......................................................................... 

 

7. Citiţi următoarea informaţie referitoare la populaţia Dobrogei:  
 

 

Conform datelor recensământului din 2002, cele două judeţe din partea 

românească a Dobrogei au o populaţie de 971.643 de locuitori. 883.620 

(90,94%) sunt români (inclusiv aromâni). Alte grupuri semnificative sunt: 

27.580 turci, 23.409 tătari, 21.623 lipoveni şi restul greci, ucraineni şi bulgari. 
 

 

a. Ce minorităţi etnice locuiesc în Dobrogea? Folosiţi expresiile nu numai..., ci şi...; atât..., cât şi...; 
pe lângă..., şi... 
b. Căutaţi pe Internet informaţii istorice referitoare la locuitorii Dobrogei.  
 

8. Pe site-ul Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti, am găsit două programe interesante. Dacă 
nu înţelegeţi tot, citiţi cu dicţionarul:   
 

POVESTEA VECINILOR: La taifas cu „ceilalţi”  
Bucureştiul cuprinde diversitatea Europei la ea acasă: aromâni, armeni, bulgari, evrei, francezi, germani, 
greci, italieni, maghiari, români, rromi, turci şi mulţi alţii au dat formă oraşului de ieri şi de azi. Povestea 
vecinilor este povestea dialogului dintre comunităţile culturale din Bucureşti, care ni se vor arăta pe rând 
cu imagine, muzică, dans, teatru, pantomimă, bucătărie specifică, poveşti, dar şi tăceri, la taifas în spaţii 
acoperite dar şi pe stradă.  

 

a. Definiţie pentru „taifas”: G 2.3. 
 

TAIFÁS, taifasuri, s.n. Conversaţie familiară, intimă, pe teme minore; flecăreală, pălăvrăgeală 

plăcută; taifet. – Din ngr. taïfás.  
(http://dictionare.edu.ro/search.php?cuv=TAIF%C3%81S) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turci
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83tari
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lipoveni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Greci
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraineni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgari
http://dictionare.edu.ro/search.php?cuv=TAIF%C3%81S
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b. Reţeta de sarmale  
 

Ingrediente: 500 gr. de carne tocată (amestec de porc şi vită), o varză 

mărişoară, o ceaşcă de orez, 3 cepe, 4 linguri de bulion de roşii, 2 linguri de 

ulei 

Mod de preparare: Se ia carne amestecată de porc şi de vacă. Se dă carnea 

prin maşina de tocat, se adaugă orez, ceapa tocată mărunt şi uşor rumenită în 

untură, sare şi piper. Se aleg frunze întregi de varză acră (dacă sarmalele sunt 

de varză dulce, frunzele se opăresc în apă clocotită, se scot şi se răcesc), se întind pe masă, se scot cu 

grijă părţile groase ale frunzelor şi se taie dacă sunt prea mari. Se pune tocătura, se infăşoară sarmalele 

şi se aşază în cratiţa în care s-a pus un strat de varză tăiată subţire. Se acoperă sarmalele cu varză tăiată 

şi se toarnă deasupra bulion de roşii, 1 pahar de apă, 2 linguri de ulei şi se lasă să fiarbă înăbuşit, 

acoperit cu capac, la foc mic, timp de 1,5-2 ore. La sfârşit se pun în cuptor pentru ca să se rumenească 

frumos. Sarmalele sunt mai bune preparate şi fierte din ajun. 

Mod de servire: Sarmalele de varză dulce se fierb mai puţin şi se servesc cu smântână. Se servesc 

fierbinţi cu ardei iute şi mămăliguţă.  

 

c. Joc de rol: Organizaţi, mai multe colege, un „taifas între vecine, pe stradă” pe o temă culinară 
specifică ţării sau regiunii din care veniţi. Folosiţi expresii de tipul:    
la mine în oraş/ zonă/ regiune/ familie...  
 

GALERIA DE ARTĂ ŢĂRĂNEASCĂ a fost gândită precum o cameră bună, 

încăpere nelipsită din casa ţăranului, în care se găseau cele mai frumoase şi mai 

de preţ lucruri ale lui. Puteţi găsi, admira şi cumpăra de la Galeria de Artă 

Ţărănească obiecte realizate de meşteri populari din toate zonele ţării: haine de 

sărbătoare de o mare diversitate de ornamente şi culori: cămăşi femeieşti şi 

bărbăteşti, poale, catrinţe, fote, vâlnice, ii, podoabe de cap, marame ţesute din 

borangic, opinci şi podoabe; ştergare din bumbac şi cânepă pentru a împodobi 

pereţii casei, scoarţe, feţe de pernă şi feţe de masă; ploşti, ulcioare, căni, 

farfurii; obiecte din lemn: linguri, blidare, casete pictate, scaune pictate; 

instrumentele muzicale: fluiere, cavale, fluierici, ocarine; ouă încondeiate; 

icoane pictate pe lemn sau pe sticlă. 

 

a. Nu înţelegeţi toate cuvintele din acest text. Care dintre ele sunt aproximativ sinonime cu:  
artist, bluză, fustă, pantofi, accesorii, prosop, sticlă?  
 

b. Intraţi şi voi pe site-ul Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti şi recomandaţi ce este intere-
sant de văzut. Scrieţi un mail în acest sens unui prieten, traducând informaţiile din română în 
limba dv.   
 
9. Vizitaţi un „muzeu al satului”, şi veţi fi surprins de specificul caselor româneşti. Încercaţi să 
descrieţi imaginile de mai jos: o casă şi o încăpere tipic românească:   G 2.4. 
 

.................................................. 

.................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
                             ................................................. 
                            ................................................. 
                            ................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
                           ................................................. 
                           ................................................. 
                          ................................................. 

    


