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Cuvânt înainte
Amintirile sunt în mod constant create și uitate. Există amintiri individuale, care sunt
amintiri personale, și amintiri sociale. Amintirea socială presupune să împarți istoria comună cu
un grup specific de persoane, e crucială în crearea și păstrarea unui sens al identității individuale
și comunitare.
Învățarea intergenerațională descrie modul în care persoane de toate vârstele pot să învețe
împreună, unii de la ceilalți. Nu este vorba despre cunoștiințe, ci despre promovarea înțelegerii
reciproce și dezvoltarea capitalului social și al coeziunii sociale în societățile noastre care
înaintează în vârstă.
De ce este important acest subiect?
Datorită schimbărilor sociale, generațiile s-au distanțat și există puține locuri în care
acestea pot împărți același spațiu și împărtășii experiențe. Construirea și împărtășirea memoriei
sociale legate de o perioadă de timp sau un aspect specific al comunității este o formă de
transmitere a cunoștiințelor, atitudinilor și a abilităților de la cei mai învârstă spre noile generații,
fapt care înainte era realizat în contextual familiei. Memoria socială este de asemenea legată de
tradiția orală, de imagini și locații. În timp, imaginile și obiectele dobândesc înțelesuri
recunoscute de membrii unei comunități ca și simbol al trecutului și al istoriei sociale.
Care sunt beneficiile împărtășirii amintirilor?
Ne așteptăm ca împărtășirea amintirilor să îi determine pe vârstnici să se implice în mod
activ în comunitatea lor precum și experiența și cunoștiințele să fie valorizate corespunzător de
adulți și tinerii adulți. O cunoaștere mai bună a vieții cotidiene trecute și a cunoștiințelor ei în
societatea noastră va reduce decalajul între generații și va ocrotii identitatea locală și sentimental
de apartenență.
Această broșură constituie un micro-monument ce a rezultat în urma activităților
intergeneraționale realizate în cadrul proiectului SEMBET. Aici puteți găsi reprezentări diferite
ale copilăriei din anii `50 sau `60 prin povestioare care contureză aspecte ale vieții cotidiene din
copilăria de atunci, valori promovate, jocuri și îndeletniciri ale copiilor de atunci, acum oameni
aflați la o frumoasă vârstă a înțelepciunii. În cadrul activităților educaționale desfășurate în
cadrul proiectului SEMBET, tineri și seniori s-au întâlnit pentru a reflecta împreună asupra
schimbărilor pe care etapa aceasta de dezvoltare din viața unui om, numită copilărie, le-a suferit
odată cu trecerea timpului. Aceste diferențe au rămas la stadiu de constatări și reflecții personale,
dar pentru un exercițiu similar am adus în fața cititorului poveștile de viață a seniorilor, si nu
numai, cu scopul de a transmite mai departe un tablou al copilăriei de demult.
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I.

“Rețete” de Jucării

Jocurile si jucăriile au aparut odata cu lumea, din nevoia de distracție si relaxare a
oamenilor. Din totdeauna jucăriile au fost parte din copilăria fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre
noi a avut, în copilaria lui, o jucarie preferată. Jucăriile care atunci când suntem mici ne încântă
atât de mult și care crează magie în jurul nostru, tind să rămână veșnic în amintirea noastră și să
fie transmise de noi mai departe, generațiilor tinere. Jucăriile sunt niște instrumente magice, ce
alimentează imaginația și provoacă copiilor bucurie și entuziasm, și care ne ajută, de copii fiind,
să înțelegem mai ușor lumea ce ne înconjoară. Deși ele tind să se modifice în timp, își păstrează
fără tagadă funcția ludică.
În activitatea intergenerațională realizată în cadrul proiectului SEMBET, seniorii și tinerii s-au
întâlnit pentru a împărtășii amintiri diverse despre modalități de joacă practicate în timpuri mai
vechi. Astfel, calculatorul, plușurile, păpușile Barbii sau simplele mașinuțe cu telecomandă erau
cu succes înlocuite de alte jucării și jocuri ce suscitau îndemânarea și imaginația copiilor de
atunci mult mai mult, poate, decât reușesc astăzi, jucăriile gata făcute, numai bune de cumpărat.
Evident, este doar o presupunere, dar vă invităm pe dvs. mai departe sa judecați această
afirmație, încercând să petreceți
puținul timp liber realizând una
dintre jucăriile propuse mai jos,
sau citind amintirile despre
copilărie a seniorilor participanți la
activitate.
Tablourile pe care tinerii le
conturează despre viața de demult a
seniorilor reușesc să surprindă
diferențe extrem de mari de stil de
viață, de valori, de elemente simple
dar generatoare de emoții și bucurii
puternice.
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BĂRCUȚA

Materiale necesare:
O coală de hârtie A4, o scobitoare, hârtie creponată
colorată, autocolante, perforator cu diferite modele

Metoda de obținere a jucăriei:
Pas1: Se ia coala de hârtie A4 și se pliază în două
după,
Pas2: Lateralele se pliază una în exterior și una în
interior.
Pas3: Porțiunea de jos a colii se îndoaie în exterior în ambele părți iar marginile se îndoaie.
Pas 4: Ambele părți se pliază din nou în exterior obținând formatul unui triunghi isoscel,
Pas5: Vârfurile le la baza triunghiului isoscel se adună obținând astfel un pătrat,
Pas6: Partea mobilă a pătratului, se desface cu mâna lateral obținând bărcuța
Pas 7: În vârful bărcuței se pune o scobitoare cu hârtie creponată sub forma de steag.
Pas8: Bărcuța este o activitate prin care se stimulează imaginația copiilor mici și un mod de a-și
petrece în mod plăcut timpul.
Timpul de lucru:aproximativ 15 de minute.

Autori:
Boglish Maria, Bunu Angela
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PĂPUȘĂ DE HÂRTIE
Materiale necesare:
Carton, foarfecă, hârtie creponată, ață, lipici, carioci
Metoda de obținere a jucăriei:
Pas 1: tăiem din carton un cadru în forma unei femei;
Pas 2: tăiem hârtia creponată în mai multe forme pentru
a servi apoi drept rochie;
Pas 3: lipim hârtia creponată pentru a forma rochia;
Pas 4: tăiem ața în mai multe părți;
Pas 5: lipim ața pentru a forma părul;
Pas 6: cu ajutorul cariocilor desenăm ochii și buzele.
Timpul de lucru:aproximativ 30 de minute.

Autori:
Beniamin Bașulescu, Vladislav Dorica

LĂNȚIȘOR DIN CÂNEPĂ
Materiale necesare:
Un fir de cânepă, două bucăți de paie, puțină hârtie colorata.
Metoda de obținere a jucăriei:
Pas 1: împletirea firului de cânepă
Pas 2: adăugarea paielor la extremități pentru estetica
obiectului
Pas 3: adăugarea unei împletituri din hârtie.
Timp de lucru:aproximativ 60 minute

Autori:
Elena Ciulpan, Panasiu Nina
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FETIȚA CU PĂRUL BĂLAI
Materiale necesare:
Hârtie creponată, hârtie colorată, fire din lână, capse.
Metoda de obținere a jucăriei:
Pas 1: Am realizat corpul păpușii din hârtie colorată
Pas 2: Am desenat ochii, nasul și gura
Pas 3: Am făcut părul păpușii din lână
Pas 4: S-a făcut și o cordeluță din hârtie creponată care a fost prinsă
în capse în loc de agrafe
Timpulde lucru:aproximativ 30 de minute.

Autori:
Paul Rîmpu, Florica Popa

ȚÂNȚARUL (MOARA)
Materiale necesare:
Carton, creion boabe de porumb, 9 Boabe de fasole,
liniar.

Metoda de obținere a jucăriei:
Tabla de joc (cartonul) are desenate trei patrate concentrice si
conectate la mijlocul laturilor, ca în figura alaturata. Colturile dreptunghiurilor si mijloacele
laturilor sînt marcate cu puncte care arata cele 24 de pozitii în care se pot plasa cele 18 piese, cîte
noua de fiecare jucator.Tintarul (cunoscut si sub numele de moara) se joacă în doi, și este un joc
de strategie.
Timpulde lucru:aproximativ 10 de minute.

Etapele Jocului:
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În prima etapa jucatorii pun pe rînd cîte una din piesele proprii pe punctele tablei de joc.
Aceasta etapa se încheie cînd sînt plasate pe tabla toate cele 18 piese.
 În a doua etapa jucatorii muta pe rînd cîte una din piesele proprii.
Jucatorul care începe jocul este decis fie de comun acord.
Scopul urmarit de fiecare jucator este de a elimina una cîte una piesele adversarului. Pierde
jucatorul care fie ajunge sa aiba numai doua piese, fie nu-si poate muta nici o piesa.
Reguli:
 Într-un punct nu poate fi plasata decît o singura piesa.
 Mutarea unei piese se face numai de-a lungul uneia dintre liniile trasate pe tabla de joc si
numai într-un punct învecinat.
 Atunci cînd un jucator ajunge sa aiba trei piese (face moară), mutarea se poate face
oriunde pe tabla de joc, nu numai de-a lungul liniilor.
 Cînd un jucator realizeaza un sir de trei piese proprii de-a lungul uneia din liniile tablei
— configuratie numita „moara” — el trebuie sa aleaga una din piesele adversarului si s-o
elimine de pe tabla de joc.
 Piesa aleasa pentru eliminare trebuie sa nu faca parte dintr-o moara;
 În prima etapa, de plasare a pieselor pe tabla de joc, este posibil ca un jucator sa închidă
două mori simultan. În acest caz unele variante permit eliminarea a doua piese ale
adversarului, iar altele permit eliminarea unei singure piese.

Autor: Nicu Vlad și Valad Oprin
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II.

Amintiri ale bunicilor povestite de
tineri
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Cea mai plăcută amintire a sufletului meu
Pena Liliana
Tania Fortofoi

În cadrul dialogului între generaţii, dezvoltat în proiectul lansat de Institutul Român de
Educaţie a Adulţilor, am făcut parte dintr-un parteneriat intergeneraţional ce a avut ca scop
transmiterea de cunoştinţe şi împărtăşirea de experienţe unice de viaţă. Acest lucru este benefic
tinerei generaţii deoarece aceasta poate să ia contact, prin intermediul seniorilor şi a memoriilor
acestora, cu oamenii din trecut, fapt ce duce la o bună întelegere a evoluţiei şi transformării
radicale a societăţii.
Eu m-am simţit transpusă în trecut în dialogul cu doamna Tania Fortofoi, care mi-a
împărtăşit din experienţele personale, din copilăria la sat, relaţiile dintre membrii familiei sale şi
jocurile plăcute ale copilăriei. Realizez că există o diferenţă considerabilă între copilăria mea şi
copilăria dumneaiei, întrucât atunci marea preocupare a copiilor era îngrijirea animalelor şi
întreţinerea gospodăriei, pe când a mea era centrată pe şcoală şi dezvoltarea personală.
Deşi există această discrepanţă între generaţiile noastre, schimbarea mentalităţii şi a
îndrumării copiilor către studiu făcând să nască un oarecare munte între noi, pot spune că mă
regăsesc însă, în unele amintiri ale doamnei Tania, cum ar fi mersul cu animalele la păscut,
creşterea păsărilor domestice şi unele treburi gospodăreşti, şi eu fiind o fiică a satului. De
asemenea unele jocuri rudimentare le-am experimentat şi eu cum ar fi realizarea de păpuşi din
porumb sau ,,Moara” din boabe; însă lectura, care încă din copilărie a fost o pasiune pentru mine,
jocurile moderne pe calculator, filmele mi-au schimbat mult personalitatea şi mi-au dezvoltat
imaginaţia. Sunt convinsă că schimbarea apărută o dată cu trecerea anilor, datorită tehnicii şi a
oportunităţilor apărute, au dus la evoluţia oamenilor şi la dezvolatea societăţii, care nu reprezintă
o prăpastie între generaţii, ci o creştere spirituală.
Am lăsat amintirile doamnei Tania să curgă singure, ca şi cum buzele ei le-ar rosti, pentru
că astfel se înţelege mai bine cum era lumea copilăriei ei şi cum percepe ea trecerea timpului,
mai ales datorită relaţiei cu nepotul personal, cu care întâmpină dificultăţi de comunicare, mai
ales pentru că cei doi nu au puncte comune de sprijin. Doamna Tania consideră calculatorul un
real impediment în calea comunicării lor, dar o s-o las pe dumneaiei să dezvolte acest subiect
delicat în rândurile de mai jos.
“Cea mai plăcută amintire a sufletului meu, se pierde undeva în trecutul îndepărtat al
copilăriei mele, când plecam în plimbări prin pădure la cules de zmeură şi mure.În fiecare
sâmbătă dimineaţă, eu şi fratele meu ne pregăteam cu câte o bucată de pâine şi brânză,puse
bine,în săcui şi o porneam hotărâţi pe coclaurile sălbatice din împrejurimile satului meu natal,
Novaci.
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Satul meu, devenit apoi oraş, este un loc pitoresc situatlapoalele Munţilor Parâng şi în
apropierea răului Gilort, evocat în cântecele sale de cântăreaţa inimii mele, Maria Lătăreţu.
Cântecele ei şi acum mă transpun în timp şi de fiecare dată retrăiesc clipele acelea pure, lipsite
de grijile zilnice ale adultului de azi. Parcă şi acum salt pe câmpurile înverzite, printre tufele de
zmeuriş, cu frică ursului în san, dar cu dulceaţă fructelor pe buze.
Viaţă oamenilor de-atunci era mult mai simplă şi rudimentară, ei ducându-şi traiul greoi
între grija pentru noi copiii şi asigurarea hranei cea de toate zilele. Nu de puţine ori luăm parte
la această strofocare, la această muncă perpetută, noi copiii fiind un ajutor de nădejde în
muncile din gospodărie. În fiecare zii aveam program de lucru în curte sau în casă, dar şi la
câmp, dacă anotimpul o cerea, lucru care nu ne oprea însă din plăcerile jocurilor şi hazul
copilărie.
Deşi am fost a două fiică a familiei, am primit un rol important din partea părinţilor mei,
acela de a fi ,,şefa familiei de copii”, lucru care implica responsabilitate din partea mea, dar mia adus şi beneficii. Maturizată de mică, cu grijile creşterii celorlalţi trei fraţi ai mei, am devenit
un părinte şi o autoritate totodată pentru ei, aşa că eu eram cea care da tonul în orice activitate
făceam împreună, fie în muncă, fie în joacă. Cele mai multe jocuri erau inventate de mine, iar
jucăriile erau făcute de noi, din pănuşi de porumb din care cream păpuşi sau forme de animale
realizate cu grijă din traforaj.
Familia era micul meu univers peste care eu eram stapână şi unde creăm sau visam la
lucruri fabuloase, iar micile năzbâtii făceau deliciul nostru, al copiilor, pe care în prezenţa
tatălui meu, un om serios şi sever, le ascundeam cu multă grijă. Tatăl mau mi-a fost un exemplu
de comportament decent şi responsabil, noi copiii urmându-i sfaturile chiar şi acum în anii
bătrâneţii noastre. El consideră că jocurile cele mai potrivite pentru noi erau cele care
dezvoltau atenţia şi inteligenţă, şi pe care le exersăm sub ochiul sau ager, capabil să prindă
orice greşeală a noastră, strecurată din atenţie sau neştiinţă. Astfel în serile de iarnă grea, de la
poalele munţilor, familia mea juca ,,Moară” sau ,,Şah”, jocul preferat al tatei, sau citeam din
,,Amintirile” lui Creangă. Iarna, jocurile în zăpadă erau preferatele fraţilor mei, aşa că
împreună cu ei mergeam pe dealuri la săniuş sau construiam oameni din zăpadă cu ochi de
cărbuni şi nas din morcov.
Cât de îndepărtate mi se par aceste minunăţii ale anilor copilăriei mele, când eu
conduceam familia la muncă sau la joc, cât de plăcute erau aceste momente în care mă
pierdeam în visare la cules de dude sau la furat de fructe de prin curţile vecinilor. Toate sunt
pierdute acum într-un ungher întunecat al minţii mele, de unde zăvorul timpului le blochează
ieşirea la lumina. Azi nepoții mei nu mai fac păpuși din panuși de porumb, nu mai culeg fructe
de padure si nu mai joacă ,,Moara” cu semințe de porumb și fasole. Jocurile lor sunt mai
complexe si le învață stând singuri în fața unui monitor, departe de natura dezlănțuită și
salbatică a munților copilăriei mele.
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Copiii de azi au ochii ,,maturi”, ei nu se mai zbenguie printre tufe şi mărăcini, ci trăiesc
mintal aventuri între eroi imaginaţi de turnătorii de jocuri. Grijile lor sunt altele, ei împărţinduşi timpul între mersul la şcoală, la vreun sport făcut în particular şi lumea calculatorului,
necunoscută mie sau oamenilor de vârstă mea.
Drumeţiile prin păduri, mersul la muncă câmpului, supravegherea fraţilor mai mici sau
alte lucruri din acestea banale sunt de multe ori responsabilităţi prea marisau inutile pentru
copiii timpului prezent, şi de altfel perimate în lumea aşa-zis modernă.
Pot spune că există o barieră invizibilă între cele două generaţii şi de multe ori nu
reuşesc să comunic cu nepoţii mei. ,,Ce ştii tu , bunico!” îmi răspund ei, când îi întreb cum îşi
petrec timpul liber, şi poate de multe ori nici nu-i mai întreb, pentru că simt că nu pot să-i
înţeleg.
În minte lor , cred că, mă văd mai bătrână decât Matusalem şi în mod clar demodată, dar
ochii lor se aprind cu mândrie când încearcă să-mi explice ,,lumea” lor fantastică, iar eu mă
mir ca de un fapt nepământean. Acum ei au ajuns să îmi spun poveşti fantastice, dar acest lucru
nu mă supără. Probabil că până la urmă oamenii au un limbaj comun, care trece dincolo de
timp, şi cred că este cel al basmelor, care descriu cel mai bine lucrurile ciudate sau
necunoscute.
Momente din copilăria mea, jocurile ei sau felul în care ne creăm propriile jucării, îi
miră pe cei mici, îi fac să privească la lumea aceea a mea, că printr-un ecran asemenei celui de
calculator. Probabil că lumea se schimbă foarte mult de la o generaţie la altă, iar o jumătate de
secol, reprezintă un obstacol major , peste care se poate trece doar cu multă bunăvoinţa şi
încredere între oamenii de vârste diferite.
Deşi o înţelegere desăvârşită a vieţii şi copilăriei mele nu este posibilă, un lucru mi-este
clar, tinerii trebuie să cunoască trecutul înaintaşilor, pentru a se înţelege pe ei înşişi. Trebuie
să-şi cunoască înaintaşii nu doar la prezent, ci şi în cea mai inocenţa parte a vieţii lor, chiar
dacă atunci priorităţile acestora erau diferite de cele ale prezentului, pentru că trecutul, cu tot
ce reprezintă oamenii din el, reprezintă baza prezentului şi a viitorului.
Probabil, şi sper că este aşa, eu şi amintirile mele formăm o punte spre trecut, dar şi spre copilul
din fiecare, capabil de joacă şi de transformare în ceea ce este omul , de pretutindeni, un creator
şi un înfăptuitor de lucruri bune, un inovator în societate şi în lumea din care face parte.
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Jucăria mea preferată a fost natura
(copilăria la sat)
Beniamin Bașulescu
Vladislav Dorica

Doamna Dorica a ales ca și imagini reprezentative pentru jucăriile copilăriei acesteia, o
poză a naturii și o poză a unei scene dintr-un sat ce înfățișează săteni îmbrăcați în costume
tradiționale. Pe parcursul discuției cu dânsa se putea vedea cum aceste două imagini simbolice
sunt legate adânc de amintirea copilăriei.Ea a copilărit în mediul rural, singură la părinți,
înconjurată de natură. Deci, nu este de mirare că aceste imagini îi evocă amintiri puternice.

Adevăratele ei jucării au fost total diferite față de
jucăriile copiiilor din ziua de azi, sau față de cele pe
care le-a avut generația mea. Primele jucării au fost
provenite din natură, simple dar generatoare de
adevărată bucurie. Își aduce aminte cu plăcere de
momentele în care bunicul îi aducea flori sau animale
nou-născute (din gospodărie, dar chiar și din natura
salbatică, precum iepurașii).
Mi-a povestit că de mică a trebuit săse facă utilă în
gospodărie, lucrând alături de părinți. Interesant este că
aceste amintiri nu îi provocă resentimente. Dânsa
consideră că generația tânără ar avea și ea de câștigat
dacă celor mici li s-ar insufla simțul responsabilității și
disciplinei prin acordarea de anumite îndatoriri.Dânsa
povestește cum încă de la vârsta de 4-5 ani, păzea pânza
pusă la albit pe pajiște, pânză care era folosită la
fabricarea hainelor. În acest timp se bucura de florile
care îi erau aproape și pe care le admira. În jocul ei, ea
se imagina ca fiind Regina Florilor, ceea care le ajuta
pe acestea să înflorească.
La vârsta de 9 ani, avea ca principală îndatorire dusul
vacilor la pășune. Deși această activitate era pentru
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dânsa mai puțin plăcută, a rămas puternic întipărită în memoria dansei. Și astăzi, urăște soarele
puternic și umezeala, ca urmare a dificultăților pe care acestea le creau atunci când trebuia să
aibă grijă de vaci. Dar tot legat de vaci, se leagă una dintre amintirile ei cele mai frumoase și
puternice. Și anume, venea cu vaca acasă pe frig și timp de ploaie, făcându-și griji pentru
sănătatea vacii. Părinții ei însă și-au făcut griji pentru ea, au învelit-o, și în acele momente ea se
simțea foarte ocrotită și iubită. Această amintire simplă și plină de emoție, pentru doamna
Dorica, s-ar putea să fie cea mai puternică amintire din copilăria ei. Această amintire legată de
grija pentru animale și de natură denotă că animalele făceau parte din jocul din copilărie și,
precum niște jucării, acestea stimulau emoțiile și imaginația copiilor de atunci, iar îngrijirea lor
era o modalitate de petrecere a timpului liber.
După flori și animale, cărțile aveau mai apoi să îi fie și ele precum niște jucării. Cititul i-a fost
insuflat de către părinți, ajungând a știisă citească înainte de a ajunge la școală. Primele ei două
cărți au fost și favoritele ei.Amintiri din copilărie, de Ion Creangă, respectiv Sinbad Marinarul,
ambele tipărite de renumita editură Editura Fundațiilor Regale.Dânsa le descrie ca fiind niște
cărți deosebite, foarte frumoase, cu ilustrații de o calitate rară.Mai povestește dânsa cum în
nenumărate rânduri le-a citit până când cărțile s-au destrămat filă cu filă. Atât de mult îi plăcea să
citească, că mai apoi își amâna chiar examene pentru a putea termina cartea ce o fascina la
momentul respectiv. Nu este de mirare că a devenit profesoară de limba și literatura română.
Nu trebuie să uit să menționez că prima și ultima ei jucărie, ,,adevărată’’, din aceea pe care o
cumperi din vitrina unui magazin, și de care dânsa își amintește cu emoție, a fost un Moș Crăciun
de jucărie ce avea un baston aurit. Tatăl ei i l-a dat atunci când s-a întors de la război. A fost o
jucărie cu adevărat specială, ce apăra cu bastonul cel aurit ridicat, fiecare brad de crăciun al
copilăriei. Un străjer de care dânsa își aduce bine aminte.
Tot legat de sărbătoarea de Crăciun, o pozădin mediul rural îi amintește de cadourile de sub brad,
care nu erau jucării așa cum astăzi copii obișnuiesc să primească, ci erau haine noi. Ea își
amintește cu bucurie faptul că de fiecare sărbătoare, primea haine noi, frumoase, ceo făceau să
simtă într-un mod special sărbătorile și să le aprecieze ca pe niște momente de o adevărată
sărbătoare.
Acum spre încheiere aș vrea să vă spun mai multe despreă doamna Dorica; este o femeie blândă,
cu amintiri și experiențe de viață diverse și interesante,dornică să ofere o parte din înțelepciunea
ei tinerilor de toate vârstele. Preocupată de felul în care generațiile tinere cresc și se dezvoltă, de
valorile pe care și le însușesc în copilărie, doamna Dorica este un adevărat cetățean European
prin faptul că dorește să transmităînvățături ce pot forma viitori adulți ai Europei cu un simțacut
al datoriei, cu sentimente de toleranță față de semeni,de respect față de învățătură,ș.a.
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Prima serie de pionieri
Elena Ciulpan
Bunu Angela
Născută pe 4 ianuarie 1940,
stimabila doamnă Angela Bunu vorbește
cu dragoste și dor de trecutul ei deloc
simplu și lipsit de esență.
Activă în UTM-Uniunea Tineretului
Muncitoresc, „Prima serie de pionieri”din
România, prezentă în ultima promoție de
liceu doar cu fete, Angela mărturisește că
duce dorul vremurilor apuse.
Chiar dacă locuiește de 50 de ani în
Timișoara, gândurile-i sunt parcă tot în Slatina, Județul Olt; acolo unde a copilărit.
Am descoperit în discuțiile cu dânsa că avem multe lucruri în comun.De exemplu, dorința de a
reintroduce uniformele în școli pentru a evita formele deloc ușoare de discrimare în rândul
adolescenților, gânduri despre Facultatea de Mecanică, aspect ce țin de căsătorie, legături
platonice, curiozitatea pentru istorie, dar, mai ales, pentru regimul communist vs. regimul
democratic.
Angela a intenționat să fie studentă a Facultății de Mecanică din Craiova, de aceea s-a pregătit
cum a știut mai bine să ia examenul de admitere. Vechiul obicei cu învățatul temelor pentru
examen: înveți tot și bine, mai puțin prima lecțiea fost a ghidat-o în această pregătire. Prima
lecție era „Căldura”, de altfel, și subiectul examenului pe care nu-l învățase și din cauza căruia a
picat. În așteptarea următorului an pentru admitere, s-a îndrăgostit și s-a căsătorit, iar după un an
a născut. A povestit cu drag despre prima dragoste și ultima până-n momentul de față, despre
faptul că fiul ei s-a cunoscut cu femeia ce avea să-i fie soție la 15 ani, la 16 devenind colegi de
clasă, cum au reușit ei să intre la Universități precum Medicina și Politehnica „din prima”. Cu
regret și o lacrimă în colțul ochiului, Angela mi-a spus că fiul s-a stins din viață de tânăr într-un
accident de mașină…completând cu faptul că-și iubește nespus de mult nora. Chiar și acum.
Despre perioada comunistă doamna Angela mărturisește cu emoție că odată cu influența Elenei
Ceaușescu exercitată asupra soțului ei, „s-a dus până și aroma cafelei”.
Perioada liceului este asociat de dânsa cu „Țapu, Petcu și Nedelcu”- povești din interior.
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Angela are o poveste de viață caremerită transmisă mai departe cu orice preț, mai ales tinerilor.
Este un exemplu de tărie și toleranța și iubire. Doamna Angela este una dintre acele persoane
care-și valorifică trecutul povestindu-l sub formă de basm de fiecare dată când are ocazia.

O adevărată onoare să o cunosc…

Nostalgia descoperii
Boglish Maria
Ștefan Tat
Astăzi, este simplu să folosim toate mijloacele de comunicare pe care le-am găsit de
când am deschis ochii. Pentru cei mai mulți dintre noi este ușor să se adapteze timpurilor și să
folosească diapozitivele complicate, care și-au găsit apariția pe parcursul vieții. Și aproape
numeni nu se mai gândește cum ar fi viața fără acele lucruri.
Cum am trăi astăzi fără radio, fără televizor, fără mașină? Dar..., cum am trăi fără
telefon?
Transmiterea vocii cu ajutorul unei sârme este un lucru de care sunt legate mai multe
nume. Pionerii domeniului sunt: Innocenzo Manzetti, Antonio Meucci, Johann Philipp, Elisha
Gray, Alexander Graham Bell și Thomas Edison.
Pășind pe urmele acestor mari cercetători, domnul Tat Ștefan, fost colonel, pensionar
din anul 2001, povestește cu mare nostalgie pasiunea și dragostea lui pentru electricitate, radio,
telegraf. Incă de mic copil, acea sete de cunoaştere și de informație l-a determinat să descopere
prin anii 56, „minunea transmiterii
sunetelor fără fir”, confecţionând
primul său ”Radio Galena” cu căşti
prin care reușea să recepţioneze doar
două posturi: Timișoara și Belgrad.
Totodată s-a convis că pentru a reuşii
şi pentru a duce la bun sfârșit o muncă
începută, este nevoie de cunoştinţe, de
mai multe mâini pentru confecţionare,
verificare, experimentare.

17

Domnul Ștefan povestește cum tot în acea perioadă a reușit să confecţioneze dintr-un
cablu, o baterie de care putea dispune în acea vreme și un microfon, un telefon cu care vorbea cu
vecinul lui, la o distanță de 50m.
Aducem aici, mărturia dânsului:
„Cu plăcere mi-aduc aminte de descoperirea unui mijloc de informare util, care astăzi
a trecut pe planul doi: radioul. Era începutul erei de aplicare a uriaşei descoperiri în domeniul
propagării undelor electromagnetice. Era perioada implementării și folosirii pe scară largă a
descoperirilor fizicii.
A fost prin anii 56 când, auzind de la colegii mai mari iubitori ai radio-amatorismului,
despre aparatele de radio, „Galene” acestea au fost confencționate numai din materiale
improvizate. Singurele elemente făcute de industrie au fost; sârmele şi căştile pentru ascultatre.
Am învăţat să confecţionez bobinele de inducţie, cristalele pentru detecţie, amsamblarea lor
prin lipire cu cositor, pe atunci mai mult plumb recuperat din sigilile cu care erau sigilate
vagoanele cu marfă şi alte colete. Confecţionarea cristalelor din sulf şi plumb, adică prin
turnarea plumbului topit peste praful de sulf care se aprindea şi forma cristalul. Pentru
realizarea detectorului mai era necesar şi un ac cu care se căuta punctul de „recepţionare a
posturilor de radio” din zona, Bucureşti retransmis prin Timoşoara şi Belgrad, cu alte cuvinte
punctul de detecţie. Mentionez, evenimentele se petrecau în orşelul din câmpia Banatului, Deta,
aproape din cetrul geografic al Banatului istoric.
Acestea au pus amprenta asupra evoluţiei mele ulterioare devenind ofiţer de
radiolocaţie, electronist, luând contact cu realizările din acest domeniu şi utilizându-le astăzi în
viaţa de zi cu zi”.
Domnul, Tat Ștefan, povestește cum această pasiune, care l-a însoțit pe tot parcursul
vieții, l-a făcut să iubească meseria de electronist și aceasta l-a ajutat să nu aibe niciodată nevoie
de nimeni pentru a-l ajuta în micile depanări în casă, șimulte alte domenii de lucru.
Cunoașterea și descoperirea telefonului este o ”minune” a transmiterii sunetelor fără fir,
și la aceasta a contribuit și domnul Tat Ștefan, colonel în retragere. Mulțumită lui și altor
persoane cu pasiune, acum putem comunica cu mai multă ușurință și odiseea descoperirilor
continuă încă: telefonie, internet, inter-spațial.

18

Copilăria în satul natal
Paul Rîmpu
Florica Popa

Doamna Florica Popa…o persoană
cu amintiri ce evoca emoție, bucurie,
tristețe. Atât pentru mine, cât și, sper eu,
pentru voi. În lucrarea de față o să redau
experiența dialogului cu dânsa, considerând
astfel că așa o să o fac cunoscută povestea
dânsei și altora interesați de trecut și
memorii.Lectură plăcută!
„Satul meu natal este un sat de
munte, mare, dar sărac. Un sat cu oameni
simplii, muncitori la pădure (stânjenari)
care asigurau producția de cărbune de
lemn sau mineri în vechile mine de la
Anina, Sasca Montană. De aici provine și
numele: Cărbunari. Satul era frumos, cu
obiceiuri multe și interesante, cu oameni
buni, foarte harnici și omenoși care se
ajutau între ei la nevoie în clipele grele, dar și în momentele fericite ale vieții, însă știau să se și
distreze.
Îmi amintesc cu drag de casa parintească, o casa mică de țară cu două încăperi, în care
trăia în bună înțelegere o familie destul de numeroasă. Casa era una tradițională, cu pridvor
deschis, cu acareturile specifice unei gospodării țărănești bine-întemeiate. Aveam multe
animale: vaci, oi, porci, păsări de curte. În gradină cultivam, pe lângă legumele necesare
traiului de toate zilele, cânepa care era atât de necesară fabricării îmbrăcăminții pentru
întreaga familie.Deși era greu, bunica țesea toată iarna pânza pentru cămășile albe și frumoase
ale feciorilor ei.Până la Paști erau toate cusute. Era o adevarată întrecere între femeile din sat:
cine coase modelele cele mai frumoase, cele mai interesante. Și acum le păstrez cu drag și cu
sfințenie. De câte ori le văd îmi aduc aminte de bunici, de unchii mei care le purtau cu drag în
zilele de sărbătoare când întregul sat era îmbracat în aceste costume deosebit de frumoase prin
cusăturile și dantelăriile cu care erau împodobite.
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Îmi amintesc cu drag de Fasanc, când, la lăsarea Secului (de Paști), în întregul sat era
mare sărbatoare. Trei zile țineau petrecerile. Oamenii umblau mascați, dansau, se jucau, se
distrau și se țineau de șotii făcând diferite farse, iar a treia zi îngropau măștile și începea postul
Pașteului care este foarte sever și pe care ei îl țineau cu sfințenie pentru ca la Paști să reînceapă
petrecerile și viața să-și reia cursul normal.
Îmi aduc aminte că aici iernile erau grele, cu multă zăpadă.Satul fiind înconjurat de
păduri, la o altitudine de 500-600 de metri, fiecare iarnă era geroasă. În 1970, în noiembrie, a
venit iarna pe neașteptate, cu zăpezi mari care au acoperit întregul sat. Nu se mai cunoșteau
ulițele, doar fumurile coșurilor ne indicau casele.Oamenii erau blocați la casele lor.Nu mai
exista nicio posibilitate de a călători, de a pleca undeva. Și acum vecinii mei îmi povestesc că
iarna casa mea este uneori acoperită complet de zăpadă.
Nu pot să uit nici acum zilele cumplite ale războiului când satul a fost ocupat de armată.
Oamenii, ca să-și salveze bunurile le îngropau în pământ, iar ei s-au refugiat în codrii din
apropiere care constituiau cel mai bun și mai sigur adăpost. Nu uitau să își ia cu ei și animalele
pe care ei le iubeau așa mult, și de care depindeau pentru a supraviețui. Aveam patru ani și
eram singură acasă cu fratele meu, când în casă au venit doi soldați care au deschis ușa. Noi,
speriați, ne-am ascuns dupa ușă, iar ei deschizând ușa și nevăzând nimic că mișcă, au
plecat.Teama noastra însă nis-a întipărit în minte, astfel că și acum îmi aduc aminte de ziua
aceea. Îmi tot aduc aminte…”
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Amintirile unei copilării fericite
Iulia Martinaș
Mariana Martinaș

Dragă cititorule, când a fost ultima oară când ți-ai rupt parte din timpul tău de om matur
și ocupat, pentru a sta la o poveste cu seniorul tau preferat, care nu demult poate, îți citea povești
sau te plimba prin parc, se juca cu tine cu rabdare și cu multă dragoste îți asculta toate câte le
aveai de spus. Timpul a trecut, și a devenit tot mai încărcat și mai grabit pentru mine, și totuși
mi-am facut timp și iata-mă de vorbă din nou cu seniorul meu. De data asta eu sunt cea care
ascultă, cea care ajut călătoria spre trecut să se întâmple și încet, încet pășim în trecut, în
copilăria lui demult apusă. Lumea în care pășesc imi este extrem de necunoscută, experiențele
copilului din fața mea cu mult diferite de ale copilului care eram eu odată. Copilăria rămâne, deși
trăită în moduri extreme de diferit, cea mai marcantă etapă a vieții noastre, cu mirosuri, emoții și
personaje puternice, pe care nu le vom uita nicicând. Acestea fiind spuse, povestea poate să
înceapă…
„A fost odată ca niciodată....” un timp al fericirii depline trăite într-un sat din
marginea câmpiei bănăţene, un sat din pusta Banatului cu o comunitate sătească bine închegată,
cu oameni harnici, frumoşi la chip şi suflet, uniţi prin „glasul sângelui” într-o mulţime de
neamuri şi rude dar şi prin „glasul sufletului” uniţi prin trainice prietenii, bune vecinătăţi şi
ajutorări necondiţionate. În satul Şemlacu Mare din perioada antebelică, interbelică şi
postbelică a fost o viaţă bogată în tradiţii, obiceiuri, un folclor variat, cu bune practici şi
modele de viaţă şi conduită demne de urmat. Acest sat cu oamenii lui, cu vatra şi străzile
prăfoase vara şi noroioase sau înzăpezite iarna, cu momentele de sărbătoare sau muncă, de
veselie sau tristeţe a fost creuzetul în care a început copilăria mea, s-a plămădit şi s-a cristalizat
destinul fiinţei care am devenit pe parcursul celor 60 de ani.
Ocaziile în care am putut să mă simt întegrată total în draga mea comunitate sătească
erau nenumărate şi oferite cu dărnicie de cea mai complexă şcoală de viaţă – viaţa satului, cu
muncile desfăşurate în grupuri la culesul viei, desfăcutul „cucuruzului”(porumbului), la
dărăcit/scărmănat de lână, la moară, la stână, la cosit şi pălonit/legat snopi, la căzanul de
răchie/ţuică sau la presa de zăicin (ulei).
Dar cele mai minunate trăiri mi le aducea anotimpul iarna, cu frumuseţea ei
inefabilă, cu zăpada scânteietoare şi scârţâitoare sub tălpile copilăriei mele, cu înălţătoarele şi
frumoasele sărbători de Crăciun, Anul Nou, Bobotează, etc. Însă fermecate erau şi lungile nopţi
21

de şezătoare (clacă) unde se scărmăna lâna, se torcea, se ţeseau
minunatele
„ponevi”(cuverturi), se mâncau cele mai bune plăcinte, „ludaie coaptă în tobă”, boambe de
cucuruz fierte, se făceau „boboloşi” (floricele de porumb), se bea răchie fiartă cu piper
pentru”oameni” (bărbaţi) şi cu scorţişoară pentru „muieri” (femei). După ce bunătăţile erau
gustate şi lucrul era pornit începeau glumele, poveştile reale, din prima şi a doua bătaie/război
sau cele imaginare ale celor cu „har şi dar”, apoi se porneau cântece la început mai încet, mai
duios, apoi din ce în ce mai tare şi mai aprins.
Ca şi copii eram incluşi în muncile din şezătoare, baba Mărtiţa mă ruga să-i ajut la
„dăspoiat cucuruz” că îmi dă „cioclozii” mie să mă joc şi să-mi fac „fântână”; uina Madi mă
ruga să-i dau lâna la socală şi să-i fac suveici, că-mi dă toată lâna care îi rămâne să-mi fac un
ghem pentru păpuşă, dida Leana mă ruga să strâng boabele împrăştiate că-mi dă „cârpe”
pentru „ţoalele”păpuşii, baba Icoanea să-i fac ghemele, apoi mami mă chema lângă ea, lângă
buna sau mătuşica să ridic fuşceii războiului şi să bag spetezele pentru a crea modelul ponevii şi
să învăţ şi eu că acuş-acuş trec anii şi gata cu joaca, trebuie să intru la războiul de ţesut.
Când se considera că am învăţat s-au am obosit destul aveam libertatea să-mi fac
familia mea de păpuşi, din „cioclozii” porumbului făceam femeile bătrâne, grase şi greoaie, cu
capete din gheme, păr cărunt din resturile de lână, cu haine din resturi textile, cârpe mai vechi
şi ponosite, femeile tinere le făceam cu „ţoale”( haine) noi şi baticuri din batiste, iar fetele erau
făcute din crengi îmbrăcate în cârpe frumos colorate, batiste cu flori şi aveau şi două picioare
prinse de obicei în vâltoarea dată de mişcarea vreunui dans pe „bină” (scenă) unde la
învârteam împreună cu feciorii.Toţi se minunau ce familie frumoasă realizam şi în lucrurile mai
complicate mă ajutau, le desenau ochii cu cărbune, pe tinere le „albeau şi rumeneau” apoi le
poznoiau/asemănau cu diferite persoane reale din sat, lucru care stârnea un val de glume şi
râsete nevinovate.
Apoi târziu după miezul nopţii, când erau mâinile obosite de atâta lucrătură fină făceam
pe grupuri, tineri şi bătrâni, sau pe familii şi rude sau prieteni o piramidă/turn crescând cât mai
înalt din mâinile dispuse altenativ, legânându-se ritmat şi rimat şi spunând cea mai frumoasă
„Piţigaie” astfel fiind un mijloc de a crea o deplină contagiune şi comuniune, finalizată cu o
gâdilare a copiilor, râsul acestora sporind veselia şi buna dispoziţia.
Piţigaie – gaie,
C-un picior de laie,
- Unge-i picioru?
- L-o mâncat jgeoru; (jderul)
- Unge-i jgeoru?
- L-o spăriat ploaia!
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- Unge-i ploaia?
O băut-o bou!
- Unge-i bou?
L-or mâncat lupii!
- Unge-s lupii?
I-o puşcat puşca!
- Unge-i puşca ?
Or ros-o hârţî! (şoarecii)
- Unge-s hârţî?
I-or mâncat mâţî! (pisicile)
- Unge-s mâţî?
S-or ascuns în cânipioară,
Şiur, şiur, şiur Mărioară!
Apoi femeile îşi strângeau lucrul, bărbaţii aşezau mesele şi scaunele în ordine, se fixa
gazda pentru seara următoare şi cu ce lucru/activitate vom merge, ce bunătăţi va duce fiecare şi
plecam prin gerul şi zăpada proaspăt aşternută şi fără urme de paşi. Mă încerca regretul că
seara a trecut prea repede, dar şi că noaptea îmi va fi prea scurtă, că mă vor trezi cântările de
fiecare ceas/oră ale cocoşilor dar mă năpădeau şi gândurile despre ce voi face la următoarea
şezătoare, ce cântece se vor cânta, ce bunătăţi mă vor răsfăţa, cât mă voi bucura alături de toţi
cei dragi mie.
Atunci credeam că aceste zile şi nopţi mirifice vor fi eterne, că bunii şi străbunii mei nu
vor pleca niciodată, că părinţii îmi vor veghea veşnic paşii, că neamul va rămâne tot atât de
mare, că prietenii nu mă vor părăsi, că neaua va rămâne doar sub paşii mei şi nu va urca şi în
părul meu. Anii au trecut, multe m-au despărţi de bunii mei dragi, mulţimea de neamuri, prieteni
şi vecini s-a împuţinat, nu mai sunt nici iernile copilăriei mele, dar nu am lăsat ca frigul
înstrăinării şi uitării să-mi îngheţe sufletul. Rădăcinile mele sunt tot acolo în satul de la
marginea câmpiei bănăţene, frumuseţea copilăriei trăite acolo îmi luminează şi acum multe
nopţi şi îmi înseninează multe zile, iar prin faţa ochilor îmi trec icoane sfinte, chipuri de oameni
dragi, jocuri minunate, amintiri care mi-au dat putere şi care nu vor dispărea în neant decât
odată cu cea care am fost copilă în urmă cu 60 de ani.
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