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VIAŢA
CULTURALĂ

CORURI ŞI BALURI
Încă din secolul al XVIII-lea, locuitorii Ciaco-

vei manifestă interes pentru viaţa culturală, la în-
ceput, prin iniţiativele preoţilor care reprezentau
confesiunile din Ciacova şi a şcolilor confesio-
nale, comunale sau de stat, conduse, de multe ori,
de personalităţi respectate ale comunităţii. Dintre
directorii şcolii catolice, devenită comunală din
1870, Johann Nepomuk Prunkl a fost, totodată,
compozitor şi dirijorul corului bărbătesc sârbesc,
iar Karl Scherer, director în jurul anului 1890, era
deopotrivă cantor şi compozitor. O carte despre
şcolile comunei, intitulată „Monografia învăţă-
mântului din Ciacova, judeţul Timiş“, a fost scrisă
de profesorul Trifu Petcu, director al liceului timp
de aproape două decenii, iar o monografie a Şcolii
Agricole este semnată de Nicolae Banu, profesor
şi director al acestei şcoli. Încă din 1854, la Cia-
cova lua fiinţă un cor bărbătesc, al doilea din
Banat, iar în 1875, prin strădania învăţătorului
Traian Brătescu, s-a constituit „Reuniunea română
de cântări”, un cor românesc foarte activ, cu o pro-
digioasă activitate, foarte apreciată de public în
anii care au urmat. O „Sărbătoare a cântecului” a
fost organizată în 1882 cu participarea vestitului
tenor Nicolae Popescu din Caransebeş şi în cola-
borare cu corul ţărănesc din Cebza, iar la ediţia
din 1884 s-a cântat, printre altele, „Cântecul ginţii
latine”.

Şi în anul următor a avut loc o serbare comună
a cântecului cu corul din Cebza, dirijor fiind Karl
Scherer. În 1887, hotelul Rossl a găzduit un bal
românesc urmat de un bal folcloric, cu caracter fi-
lantropic. Considerabilele încasări au fost donate,
în părţi egale, „Crucii Roşii” din Ciacova şi Uni-
unii române” din Timişoara. Acesta a fost primul
dintr-un lung şir de baluri organizate cu diverse
prilejuri, toate având un mare succes de public şi
finalizându-se cu încasări financiare deloc negli-
jabile. Printre cele care se bucurau de mare noto-
rietate erau „Balul rugii”, în jurul datei de 27
august a fiecărui an (praznicul Adormirii Maicii
Domnului după calendarul de rit vechi), sau
„Balul Revelionului”, organizat pe 12 ianuarie
(după vechiul calendar). În 27 august 1889, când
a fost sfinţit steagul „Asociaţiei române de cân-
tare” din Ciacova, au fost invitate la această săr-
bătoare şi vestitele coruri din Chizătău şi Izvin.
Doi ani mai târziu, în luna august, dirijorul Ilie
Munteanu înfiinţa orchestra sa, „Capela”. Seara
folclorică din noiembrie 1904 s-a sfârşit cu un mic
scandal, învăţătorul Ioan Gruiescu fiind acuzat că
a îndemnat orchestra să cânte „Deşteaptă-te Ro-
mâne”, iniţiativă de netolerat în contextul intensi-
ficării politicii de maghiarizare dusă de autorităţi.
Multe nume sonore ale vremii erau invitate la se-
rile muzicale ale Ciacovei.

În 1905 a cântat baritonul Nicolae Corfescu de
la Opera din Bucureşti iar la sfinţirea Bisericii Or-
todoxe Române a fost invitat vestitul cor din
Lugoj, sub conducerea îndrăgitului şi nu mai puţin
celebrului compozitor Ioan Vidu. În 15 august
1911, asociaţia muzicală română a dăruit corului
sârbesc un steag care a fost sfinţit într-un cadru
festiv, în prezenţa corurilor reunite. Viaţa culturală
a Ciacovei a cunoscut o neaşteptată înflorire după
primul război mondial. Sub conducerea dirijorului

Vasile Rebigea, faima
corului românesc a de-
păşit cu mult graniţele
comunei. Renumită a
fost şi „Societatea sârbă
corală”, ale cărei con-
certe erau foarte apre-
ciate de întreg publicul
ciacovean, indiferent de
etnie. Nu se cunoaşte
anul înfiinţării acesteia,
dar în mod sigur, în 1883
a avut loc o serbare la
care a participat şi acest
cor, aşa cum a făcut-o şi
în anii următori, până la
declanşarea primului
război mondial, când,
după atentatul de la Sa-
rajevo, toate societăţile
sârbeşti au fost obligate
să-şi încheie activităţile.
Prima apariţie publică a
corului maghiar din Cia-
cova a avut loc în sep-
tembrie 1887, ulterior
acesta fiind supus mai
multor reorganizări. O
personalitate de seamă a
localităţii a fost Joseph
Gerstenengst (1920-
1992), unul din cei mai
mari organişti ai Româ-
niei. Născut la Ciacova,
a absolvit clasele pri-
mare în localitatea na-
tală, liceul la Timişoara
iar în 1945 studiile teo-
logice la Sibiu. În acelaşi
an a debutat ca organist
şi şi-a aprofundat stu-
diile cu Franz Xaver
Dressler. Vicar şi orga-
nist la Reşiţa la începutul
carierei, a plecat apoi la
Bucureşti, fiind unul din
cei mai cunoscuţi orga-
nişti ai Catedralei Sf.
Iosif. A susţinut nume-
roase concerte de orgă la
Timişoara, Arad, Jimbo-
lia şi Ciacova dar a făcut
şi numeroase turnee în
oraşe din Austria, Cehia,
Slovacia, Germania,
Belgia, Franţa, Croaţia,
Ungaria, Luxemburg,
fosta URSS, mai multe
state din SUA. Tot la
Ciacova s-a născut, în
1923, Ioan Olariu, cu-
noscut poet în grai bănă-
ţean. A urmat şcoala
primară şi gimnaziul în
localitatea natală, apoi a
frecventat o şcoală de
arte şi meserii după care
a urmat Institutul de Artă
din Bucureşti, pe care l-
a absolvit în 1949. A fost
angajat al teatrului de
stat timişorean până la pensionare, în 1983. Ca
poet s-a afirmat la postul de radio din Timişoara,
unde, cunoscut ca Taica Pătru, prezenta cronici rit-
mate în grai bănăţean. A făcut parte şi din cenaclul
radiofonic „Gura satului” de la acelaşi post de

radio şi împreună cu alţi membri a participat la în-
tâlniri cu ascultătorii în numeroase localităţi bă-
năţene. Versurile sale au fost publicate postum, în
mai multe antologii de poezie în grai bănăţean.

Din „Ciacova - Monografie”, 
de Dan N. Buruleanu şi Liana Păun
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