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Cântece religioase ale pavlichienilor
bãnãteni legate de sãrbãtorile bisericesti
de Carabenciov Ani Rafaela
Funk Arthur

I. Pavlichienii; privire istoricã
Pavlichienii bãnãteni sunt astãzi un grup relativ unitar din punct de vedere lingvistic,
cultural si religios trãind în trei sate din Banatul românesc. Nu ne ocupãm aici de originile
lor îndepãrtate, în legãturã cu care existã diferite teorii, toate insuficient argumentate. În
mod cert, o populatie purtând acest nume exista în Armenia în sec. al VII-lea. Strãmutati
de bizantini în Balcani, pavlichienii vor fi regãsiti sub stãpânire turceascã vorbind un
dialect slav si pãstrându-si cu statornicie identitatea împotriva oricãror încercãri de
imixtiune islamicã sau crestin-ortodoxã. Crestinarea lor prin misionari catolici s-a încheiat
abia în sec. al XVI-lea.
În urma unei rãscoale esuate din 1688 cea mai mare parte dintre ei este strãmutatã
peste Dunãre de episcopul lor Nikola Stanislavici care trãia deja în Oltenia. Aici ei au trãit
pânã în 1738 când în urma retragerii austriecilor dupã rãzboiul pierdut (1737-1738),
episcopul îi mutã din nou, nevrând sã accepte o nouã stãpânire turceascã pentru "turma"
sa. Prima localitate a bulgarilor pavlichieni în Banat se întemeiazã în primãvara anului
1738: Star Bisnov (denumire românã ulterioarã: Besenova-Veche, actualmente DudestiiVechi). Este cel mai mare sat al pavlichienilor ajungând în anul 1869 la 7529 locuitori.
Dupã aceastã datã, prin emigrãri si rãzboaie populatia scade. Din 1745 exista un
învãtãtor numit de stat, în 1814 se construieste o scoalã cu 12 sãli de clasã, înlocuitã în
1912 cu o clãdire similarã care mai existã si astãzi. În 1935 se înfiinteazã un cor
bãrbãtesc si o trupã de teatru.
Cât despre bisericã, în 1800 se ridica al treilea edificiu, existent astãzi, instalându-se
ceva mai târziu o orgã "Welter".
Comuna Vinga (de la slav. "vinica") a fost întemeiatã în 1741. Temporar a fost oras
numindu-se "Theresienstadt" dupã împãrãteasa Maria-Theresia. În 1744 împãrãteasa a
reînnoit privilegiile acordate deja de tatãl ei, împãratul Carol al VI-lea, pe când
pavlichienii se aflau încã în Oltenia: scutirea de orice dãri si de serviciul militar. Numãrul
maxim de locuitori s-a atins în 1956 (5810). Prima scoalã s-a construit în 1782 iar în
1893 s-a sfintit impunãtoarea bisericã în stil neo-gotic.
Localitatea Brestea s-a întemeiat în 1842-1845 de cãtre 100 de familii din Dudestii-Vechi.
Numãrul maxim de bulgari a fost atins în 1887 (1087), în 1956 ei nu mai erau decât 815.
Despre acest sat este de mentionat faptul cã biserica actualã a fost construitã în 1902 de
locuitori cu mijloacele lor proprii.
Despre situatia politicã si influenta ei asupra pavlichienilor trebuie spuse urmãtoarele: pe
parcursul sec. al XVIII-lea si în prima jumãtate a celui urmãtor, în Banatul din cadrul
Imperiului Habsburgic, limba oficialã a fost când germana când maghiara. Totusi,
pavlichienii au reusit sã-si pãstreze în cadrul bisericii propria limbã, primind de obicei
preoti "iliri" (= croati). Si în perioada "voevodatului sârbesc" pavlichiana s-a putut
mentine neoficial. Oficial ea a fost introdusã în 1862 când episcopul de Cenad de atunci,
Alexander Bonaz, a tinut prima predicã în pavlichianã, îndemnându-I pe credinciosi la
pãstrarea credintei catolice si a limbii strãmosesti. În privinta scolilor se stie cã în 1793,
la Dudesti existau douã: una "ilirã" si alta maghiarã. La 1862 pavlichiana a devenit si în
scoalã "oficialã", dar dupã instaurarea dualismului austro-ungar ea a fost din nou
înlãturatã (în 1894 la Dudestii-Vechi si doi ani mai târziu la Vinga).
De maximã importantã pentru pavlichieni au fost cãrtile, primele apãrând eja în timpul
voevodatului sârbesc: Catehismul preotului I. Beretz din Dudestii-Vechi (1851), cel al
învãtãtorului pavlichian Iv. Uzun (1856) si cartea de rugãciuni sub îngrijirea preotului A.
Kobucar (1860). Un rol important îl aveau învãtãtorii care totodatã erau si cantori. În
cadrul scolilor au fost tipãrite manuale, ziare si chiar calendare. Din Vinga provin cei mai
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multi intelectuali; aici a activat si învãtãtorul Joseph Rill, german de nationalitate. El a
redactat si publicat la rugãmintea episcopului Bonaz cartea "Balgarskotu provopisnji"
(Ortografia limbii bulgare) în anul 1866 la Budapesta. Era vorba bineînteles de bulgara
pavlichianã, primul dialect bulgar fixat în scris, care ne ajutã la cunoasterea bulgarei din
sec. al XVII-lea. Pavlichienii nu au cunoscut influenta slavonei din Biserica Ortodoxã
Bulgarã, nici a limbii ruse, de aici importanta dialectului lor. Sigur limba lor a cunoscut
influente. Întâi din croatã, multi din primii învãtãtori si preoti fiind croati. Dar mai existã
influente turcesti, grecesti, germane, maghiare si românesti.
Dintre preotii care s-au dedicat pãstoririi pavlichienilor amintim aici pe Blasius Kristofor
Mili, care i-a adus în Banat pe cei din Dudestii-Vechi, rãmânând alãturi de ei în cele mai
grele vremuri, si pe Aloisius Milasevic care a scris (sau a pus sã fie scrisã) în timpul
pãstoririi sale (1822-1865) istoria bisericii din Dudestii-Vechi ("Historia Domus"). Actualul
preot la Dudesti este Joannes Vasilcin (din 1984).
Primul cantor la Dudestii-Vechi a fost Verbay Toma (1774-1780). Cea mai mare pondere
au avut-o cei trei muzicieni proveniti chiar din sat, cu numele Topcov: Vanju, Slav si Lac.
Ei au asigurat muzica în bisericã vreme de aproape un secol (1868-1965). În momentul
de fatã cantor este Velcov Perku (din 1965).
Câteva consideratii despre muzicã la pavlichieni. Ei au preluat foarte multe de la
popoarele în mijlocul cãrora au trãit în Banat: astfel dansul popular "de doi" este luat de
la români, multe melodii lumesti sunt de la sârbi, cântecele de nuntã de la maghiari iar
melodiile bisericesti de la maghiarii si germanii bãnãteni.
II. Obiceiuri si cântece legate de sãrbãtorile bisericesti
Despre cântarea religioasã a pavlichienilor trebuie spus cã nu se cunosc cântece cu
melodii originale. Textele sunt traduse din croatã, maghiarã sau germanã si adaptate,
mai mult sau mai putin bine unor melodii provenind tot de la aceste popoare. Astfel
cunoscutul cântec maghiar "Menybol az angyal" cântat de Crãciun, apare la pavlichieni ca
"Ud nebu-j slezal…". Din cãrtile cu cântece pavlichiene nici una nu are textul pus pe note,
melodiile cântându-se dupã ureche, de generatii; acest lucru este valabil si pentru
"Katulicansku mulitvenu knigce" (Cãrticicã de cântece religioase catolice), cea mai nouã
dintre ele apãrutã în 1988 sub îngrijirea pãrintelui Gheorghe Augustinov. Cu ajutorul ei
am verificat exactitatea textelor. Pentru melodii am recurs la un "informator" dotat cu o
frumoasã voce si o memorie iesitã din comun: Velcov Pavel, de 33 de ani din DudestiiVechi.
Despre obiceiurile legate de sãrbãtorile bisericesti pe care le vom descrie pe scurt suntem
informati de autorii mentionati în bibliografie. Trebuie spus cã aceste obiceiuri erau
respectate cu strictete încã acuma o jumãtate de secol. Astãzi, dupã deceniile de
comunism, dar si din cauza mentalitãtilor din ce în ce mai "moderne" ele încep sã se
piardã.
Începem cu sãrbãtorile cele mai importante: Crãciunul, Pastele si cele ce apartin de ele.
Adventul (24 decembrie) care este de fapt începutul Anului Bisericesc la catolici si în
acelasi timp zi închinatã pãrintilor Adam si Eva. La pavlichieni aceastã zi se numeste
"Babinden" si este si de post (chiar post negru). Se pregãtesc urmãtoarele bucate:
prãjituri, pâine (colaci), sarmale, se taie pãsãri, e fierbe carnea de porc, cârnati. Într-un
colac mare împodobit cu divere figuri (spice de grâu, butoi cu vin) se pune un bãnut. Se
fac si colaci pentru a fi dati de pomanã. Dulciurile pregãtite sunt: turtite, prãjiturã cu
dovleac si cu mac. La Vinga se face un fel de baclava cu nuci si miere.
Seara la "Bãdni vecer", cina este de post. Trebuie sã fie nouã feluri de mâncare, toate
produse în gospodãrie: ciorbã de fasole, usturoi, miere, prune uscate, mere, gutui,
brânzã, dovleac la cuptor. Toti ai casei trebuie sã guste din fiecare fel. La Vinga se face în
plus peste prãjit.
Înainte de a aranja masa, bunica din casã ("baba") aduce paie rãmasã din ziua de Sf.
Toma si o însirã pe jos, dar pune putinã si pe masã, acoperind-o cu fata de masã. La
Vinga se pune si fân, precum si câte un cãtel de usturoi în fiecare colt al mesei, de
asemenea o cescutã cu grâu verde. Toate acestea rãmân pe masã pânã la Boboteazã.
Apoi se aprinde o lumânare si se "tãmâiazã" peste tot. Tãmâia se pune ulterior pe un loc
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înalt "pentru ca grâul sã fie înalt".
Înainte de cinã are loc o rugãciune în cor. Se bea tuicã fiartã, apoi bãtrânul case rupe
colac si fiecare ia câte o bucatã. Cel care va gãsi bãnutul "norocul e la el si el va fi cel
care va conduce în casã tot anul care urmeazã". Bãnutul se pune la bisericã (în cutia
pentru bisericã) iar din colac se pãstreazã o bucatã "pentru leac". Se fa urãri de "Crãciun
fericit", Mult noroc" s. a.
Dupã cinã tinerii se adunã în grupuri pe la case. Bãrbatii joacã cãrti, femeile povestesc,
se cântã colinde etc. La mietul noptii toti merg la bisericã si pe drum se cântã de
asemenea colinde. La ora 12 punct, când tinerii sunt la liturghie, baba iese în stradã si
urmãreste ce fel de vânt adie, existând credinta cã astfel va adia vântul tot anul urmãtor.
Se mai crede si cã în noaptea de Crãciun caii orbesc","de aceea nimeni nu are curajul sã
intre în grajd.
Când se întorc tinerii de la liturghie baba îi serveste cu carne prãjitã, cârnat prãjit etc.
Colindatul în aceastã noapte este un obicei vechi. Bãietii merg câte unul sau în grupuri,
ducând cu ei o micã machetã a bisericii, cu iconite si figurine înãuntru, simbolizând pe
Isus în iesle, Sf. Iosif, vite, pãstori. Ei merg din casã în casã iar gazdele le oferã bani,
nuci, mere, dulciuri.
Nu vom descrie aici modul cum se desfãsoarã sceneta colindei (când se merge în grup).
Mentionãm doar cã acum se cântã cântece vestind nasteria lui "Mesia".
Cântecul prezentat se cântã în timpul liturghiei; titlul (de fapt primul vers) se poate
traduce "Cerul sã ne binecuvânteze" (Nebu da rusi).
"Cerul sã ne binecuvânteze/ Pe noi din înalturi/ Numai pe Tine te asteaptã/ Fiecare suflet
curat/ Vino Mântuitorule iubit".
Crãciunul (25 decembrie) se sãrbãtoreste 2 zile, în fiecare din ele având loc câte douã
liturghii si vecernia. În prima din aceste zile nu se fac vizite, nu se înhamã caii si nu se
cãlãtoreste. Femeile nu îmbracã haine din cele mai noi, iar tinerii nu poartã podoabe. La
prânz se serveste curcan cu orez, fripturã de gâscã s. a. În ziua a doua este Sf. Stefan, o
zi mai veselã: se pot face logodne, sezãtori, petreceri cu muzicã. În bisericã au loc slujbe
"pentru sãnãtate".
Cântecul pe care îl prezentãm se numeste "Pastire staneti" (= primul vers). În traducere
înseamnã "Treziti-vã pãstori". Textul spune: "Treziti-vã pãstori/ Repede sã pornim/ Spre
orasul Betlehem/ Pânã la umilele iesle/ Grãbiti-vã, grãbiti-vã/ Încã din aceastã noapte/
Sã ajungem acolo/ Laudã Domnului sã-I aducem."
Ne vom referi acum la sãrbãtorile Pastelui incluzând aici si Floriile care tin de acesta.
Duminica Floriilor este sãrbãtoare religioasã mare. Încã de sâmbãtã se taie rãchita (câte
un bãt pentru fiecare membru al familiei) care va fi sfintitã a doua zi în timpul liturghiei.
Dupã slujbã se merge acasã cu rãchita sfintitã si se pune un bãt la fiecare geam pentru a
pãzi casa de tot ce este rãu. Rãchita rãmâne acolo pânã la Rusalii apoi se adunã si se
pãstreazã "pentru leac" si se tãmâiazã cu ea prin casã când e mare furtunã. La Vinga se
punea un bãt de rãchitã si la poartã pentru ca Dumnezeu sã fereascã pe cei ai casei de
grindinã si de necuratul.
Cântec de Florii: "Nas Kralj I Spasitelj da pusretimi".
"Pe Regele si Mântuitorul nostru/ Cu slavã si cu laudã sã-l Întâmpinãm/ Toti credinciosii
sã cânte Hosana/ Cu falã Sã-l slãvim în toate graiurile".
În Sãptãmâna Mare este post sever, mai ales Joia si Vinerea Mare.
De Joia Mare are loc marea Liturghie când clopotele bat pânã la înviere. Acum se cântã
"Vaz tuja sveta tarpeza".
"La masa ta cea sfântã/ Doamne ne apropiem/ Cina cea de tainã/ Pururea s-o slãvim/
Cina cea de tainã/ Sã trezeascã în noi iubirea/ Pentru aceastã sfântã hostie/ Þie-ti
multumim".
În Vinerea Mare este tot mare Liturghie, în timpul cãreia clopotele continuã sã batã. În
semn de doliu se înlãturã de pe altatre toate ornamentele. În loc de clopote (care sunt
oricum active) se bate "cu picioarele" (la Vinga cu "toaca"). La prânz, în loc sã tragã
clopotele, copiii fac ocolul satului strigând: "Oamenilor, oamenilor, acum e prânzul:
amintiti-vã de Isus!".
Dupã prânz se merge la cimitir unde se curãtã mormintele. La Vinga se fierb ouã care se
vor da de pomanã la cimitir.
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În bisericã, într-un loc special se amenajeazã Mormântul Sfânt pãzit de "soldati". La
Dudestii-Vechi acestia sunt bãieti de însurat, îmbrãcati special în haine din pânzã
albastrã. La Vinga paznicii sunt pompierii în uniformã, care se schimbã la fiecare
jumãtate de orã. Credinciosii au datoria de a se apleca (a îngenunche) asupra Sf.
Mormânt pentru a-l sãruta pe Isus.
La Liturghia din Vinerea Mare merge tot satul. Nu se lucreazã, se tine post foarte strict
(fãrã pâine, numai floricele si un pic de compot). Nu se înhamã cai la cãrutã (cei care
încalcã vreo regulã riscã paralizia sau moartea).
În vremurile bune se rugau în grupuri la crucile de pe câmp si cântau dificilul cântec
"Krastijane placeti". Noi avem ca exemplu cântecul "Vaz kriza za utida".
"Pe drumul crucii voi merge/ Cãci numai acolo gãsesc/ Linistea sufleteascã/ Acolo esti tu
Sfântã Fecioarã/ Îndureratã, de sulita care tre-a strãpuns".
Trecem peste sâmbãta de Pasti pentru a ajunge la Pastele propriu-zis, care se sãrbãtorea
3 zile: duminica, luni si marti.
Duminica la ora 4 dimineata (în zilele noastre la 6 dimineata) se sfinteau bucatele
("concãtã") care continea suncã fiartã, cârnati, ouã fierte, colac, sare si boia etc.
Deoarece nu încap toti în bisericã se însirã pe rânduri pe aleea din fata bisericii. Preotul
trece prin dreptul fiecãrei femei si sfinteste cosul cu bucate. La Vinga acest fapt se
petrece în timpul Liturghiei "mici" în bisericã; bucatele se pun într-un batic nefolosit, nu
în cos.
"Concata" se mânca la micul dejun si fiecare era obligat sã guste din absolut tot ce se
oferea. Ouãle se ciocneau. Nu existau felicitãri reciproce. Se bea vin. Oasele si cojile de
ouã care au fost sfintite se pãstrau si se duceau la câmp sau la vie, sau se ardeau. În nici
un caz nu se aruncau la gunoi. Un ou rosu se pãstra. Dacã oul se desfãcea acest lucru
însemna cã va fi (curând) un bolnav în casã.
Toti mergeau la Liturghie. La Vinga se îmbrãcau cu cele mai bune haine. La DudestiiVechi înainte de "slujba micã", sora celei logodite din casa respectivã, ducea logodnicului
pãlãria specificã portului pavlichian pentru a fi împodobitã si purtatã prima datã cu
aceastã ocazie. Sunt interzise dansul, înhãmatul cailor si mersul în gostie. Copiilor li se
fac cadou ouã, pe care ei le ciocnesc sau înfig monede în ele.
A doua zi de Pasti e la fel ca prima. Sunt invitati la prânz tinerele si tinerii (de mãritat si
de însurat) si se încep primele hore.
A treia zi numai vârstnicii merg la Liturghie, nimeni nu lucreazã si nici nu se merge la
câmp.
Pentru Paste avem ca exemplu cântecul "Gulemu ij dnes veselji za nam krastjane".
"Astãzi este mare sãrbãtoare/ Pentru noi crestinii/ Cã Mântuitorul asa cum a spus/ A
biruit moartea cu învierea sa/ Alelluja, Alelluja/ Sã ne bucurãm".
Dintre celelalte sãrbãtori religioae de peste an mai prezentãm aici Rusaliile si Adormirea
Maicii Domnului. Am ales Rusaliile fiindcã în aceastã zi a avut loc coborârea Sf. Duh, iar
Sf. Duh este patronul bisericii din Vinga.
Sãrbãtoarea dureazã 3 zile: duminicã, luni si marti. De cu sâmbãtã seara bab
împodobeste portile si ferestrele cu flori de soc. Tot sâmbãtã se tine post. Duminicã au
loc douã liturghii. În fiecare casã este masã festivã; se mãnâncã gâscã, curcan sau miel
fript (la Vinga). Nu se fac vizite, nu se înhamã caii, nu se fac alte treburi gospodãresti.
În ziua a doua se invitã musafiri. A treia zi are loc o singurã liturghie. Lucrul este interzis
deoarece se crede cã cel care lucreazã în aceste trei zile va pãti ceva rãu.
Ca exemplu muzical prezentãm cântecul "Duse Sveti ila vaz nam".
"Duhule Sfânt/ Coboarã asupra noastrã/ Adu mângâierea/ Umple cu dumnezeiasca ta
milã/ Inimile poporului tãu".
Ultima sãrbãtoare pe care o prezentãm este Adormirea Maicii Domnului. În DudestiiVechi se mai numeste si "Cele 2 sãptãmâni" cãci la sfintirea bisericii (1804), patroanã
fiind Maica Domnului, acest eveniment a fost sãrbãtorit vreme de 2 sãptãmâni.
Este o mare sãrbãtoare bisericeascã. Prânzul constã din gâscã friptã, prãjituri, porumb
fiert. La Vinga se duc lumânãri împodobite cu struguri noi. Cãtre searã cei din Vinga merg
în procesiune într-un loc miraculos numit "la Durin". Noi prezentãm aici cântecul "Mario,
Mario, milnu velikdence".

4

Reproduction of these digital works for any commercial purpose without prior authorization is strictly prohibited.
Copyright © Hymnology.ro – All rights reserved.

"Marie, Marie/ Floare înmiresmatã/ Trandafir miraculos/ Fãrã spini, Marie/ Crin alb
imaculat/ În Rai n-a existat/ O astfel de floare, Marie".
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