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"PAINISOARELE" DIN LUT
'
(UN EXEMPLU DE DIALOG
ÎNTRE ARHEOLOGIE ŞI ETNOLOGIE)
IURIE STAMATI

Problema acestor "pâinişoare" sau "turtiţe" din lut (aşa sunt numite în
de specialitate), se anunţa destul de interesantă mai ales că direct asupra
acestui subiect, cu mici excepţii', nu s-a oprit nimeni. Într-adevăr, articolele sau
publicaţiile de specialitate nu se referă decât tangenţial sau contextual asupra
acestor artefacte. Interpretările, de cele mai multe ori, nu sunt pe deplin sau chiar
deloc argumentate, cu excepţiile sus amintite. În plus prezentarea şi
problematizarea acestora îşi găsesc deplina justificare numai dacă luăm în
considerare faptul că "pâinişoarele" de lut sunt printre foarte puţinele, chiar printre
unicile obiecte, în afară de ceramică, descoperite în siturile arheologice de tip
Praga. Uneori, în afară de acestea se întâlnesc şi nişte obiecte de formă inelară
pe care, la nivel intuitiv, 2 le considerăm ca "funcţionalitate", apropiate de primele,
astfel încât le vom introduce în studiul nostru.
Un argument în plus pentru a justifica alegerea acestui subiect este interesul
nostru mărit pentru arheologia analitică sau arheologia aşa cum o văd specialiştii
americani şi nu numai, inclusă în cadrul antropologiei' culturale. Astfel vom încerca
să depăşim reducţionismul acelora 4 care cred că arheologia trebuie să se ocupe
exclusiv de înregistrarea informaţiilor şi eventual de foarte discutabila şi adesea
politizata interpretare etnică. Dorim deci să ne referim la descifrarea unor activităţi
umane "fosilizate" sub diferite forme şi pe care astăzi le numim culturi arheologice.
Specialistul american P.S.Martin 5 spune că artefactele arheologice conţin
lucrările

' Stanciu, 1988 (A): 222 - 234. Stanciu, 1988 (B):[]. Vinokur, 1967: 55 - 56.
'Acestea sunt depistate în acelaşi context arheologic şi au fost interpretate (Stanciu, 1988 (B):[]. Hincu,
1976 (A): I O - 12. Hîncu, ((B): 10- 11.)ca fiind replici <lin lut a unor colăcei sau covrigi.
1 Hovard, 1993: IO - I I. Mercier, 1966: 33. Printre altele antropologia arheologică îşi propune "„.
tratarea, în context <li acronic, a temelor specifice antropologiei (din ordinea culturii materiale: unelte,
tehnici, habitat, port etc. precum şi din ordinea culturii spirituale: tradiţii, credinţe, mentalităţi."
•De exemplu Klein, 1986: 209 - 220.
" Martin, 1971: 56.
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diverse informaţii despre sisteme socioculturale dispărute astăzi, arheologului
revenindu-i misiunea de a extrage sau decodifica aceste informaţii. şi aici vom
avea în vedere schema de cercetare constituită din cele trei etape ierarhizate şi,
în acelaşi timp, interdependente care, după cum crede D.L. Clarke 6 , face ca
arheologia să se prezinte ca o ştiinţă cu drepturi depline. Prima etapă este analiza
contextuală care presupune dezvelirea materialului arheologic, adică săpăturile
propriu-zise; a doua ţine de analiza specifică, adică de descrierea sistematică, de
clasificarea materialului descoperit. Ultima etapă, cea mai interesantă dar şi cea
mai dificil de parcurs, este sinteza, adică formularea unor ipoteze şi a teoriilor
interpretative. Tocmai aici, în cea de-a treia etapă, după părerea noastră, arheologul
nu se poate lipsi de informaţiile şi schemele interpretative oferite de alte ştiinţe
cum ar fi antropologia fizică, istoria arhitecturii, etnologia etc. Este vorba deci de
interdisciplinaritate, unde interesul trebuie să fie " ... orientat asupra limitelor şi
verificărilor reciproce ale disciplinelor; este vorba de o cunoaştere a limitelor sau
de cunoaştere la frontiere, instituind între diverşii ocupanţi ai spaţiului mental un
regim de coproprietate, care fundează posibilitatea unui dialog între cei interesaţi7 ."
Sau, cum spune Mohammed Aliai Sinageur8 atunci când încearcă să răspundă la
întrebarea Ce este interdisciplinaritatea? - "atitudinea interdisciplinară constă a te
preocupa de corelaţia ireductibilă la o simplă juxtapunere, la o colecţie de verdicte
particulare enunţate pornind de la o specialitate".
Cea ce vom încerca să facem noi nu este decât verificarea a două poziţii luate
faţă de "pâinişoarele" sau "turtiţele" de lut de către diferiţi cercetători: prima poziţie
este cea care arată că aceste artefacte sunt nişte obiecte folosite în cadrul unor rituri
magice; a doua este cea conform căreia ele ar fi nişte jucării. Astfel, vom apela la
informaţiile şi constatările etnologice şi chiar la cele ce ţin de folclorul copiilor. Se
ştie că în multe cazuri atunci " ... când arheologul întâlneşte o structură, un semn, un
obiect sau o anumită configuraţie el le atribuie termenul generic sau provizoriu de
ritual sub două condiţii: prin "opozabilitatea" lor cu destinaţia funcţional-utilitară şi
practică a celorlalte obiecte întâlnite, şi prin lipsa totală de informaţii despre posibilităţile
încadrării lor într-o sferă funcţional-utilitară sau artistică."9
Vom analiza şi explica, pe baza unei analogii cu realitatea etnografică
actuală sau istorică un fenomen ce ţine de cultura arheologică, încercând să
depistăm şi eventualele "reminiscenţe" ajunse până astăzi. Această analogie este
de fapt un fel de transfer a unor calităţi proprii unui obiect asupra altuia pe baza
unor caracteristici comune. Dar există un mare risc datorită " faptului că
asemănările dintre obiecte pot fi cauzate de un agent accidental, sau datorită
Clarke, 1978: 432 - 445.
Gusdorf. 1986: 61 - 94.
~ Sinageur, 1986: 55.
9
Facko, 1988: 51.

6

7
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hazardului, fără ca ele să fie într-o legătură de determinare 10 ." Însă această
posibilitate poate fi minimalizată prin " ... rezultatul calitativ al acumulării
cantitative de analogii formale. Orice analogie de relaţie implică, prin urmare, şi
conţinerea analogiilor formale, iar de multe ori cele două pot fi aplicate la aceeaşi
situaţie etnoarheologică, şi respectiv interpretate." 11
Această "cunoaştere la frontiere" a fost numită etnoarheologie 12 sau
paleoetnografie 13 • Noi nu vom lua aici în discuţie oportunitatea terminologică.
Credem însă că este vorba de interdisciplinaritate folosită ca metodă de cunoaştere,
chiar dacă relativă, în contextul antropologiei arheologice.
Astfel cazul concret al "pâinişoarele" de lut datate cu sec. VI - VII îl vom
folosi drept pretext pentru a încerca elucidarea problematicii lor în general dar şi
pentru a vedea dacă verifică sau nu conceptele enunţate de noi mai sus.

***
Vom începe cu descrierea fizică a "pâinişoarelor". Ele sunt de dimensiuni
nu prea mari, diametrul oscilând în general între 2 cm şi 8 cm, grosimea între
l cm şi 2.3 cm. Aceste cifre pot fi însă depăşite. 14 Aveau forma globulară sau
turtită, asemănătoare cu cea a pâinii de aluat, ceea ce i-a făcut pe unii cercetători
să le numească pâinişoare de lut sau turtiţe. Sunt lucrate în argilă curată dar nu
este o regulă fiindcă sau găsit şi pâinişoare care aveau în pastă nisip şi chiar
urme vegetale 15 • Temperatura de ardere diferită face ca aceste artefacte să
primească nuanţe diferite de la brun-cenuşiu la cenuşiu-gălbui sau chiar
cărămiziu. În mai multe cazuri, una din suprafeţele pâinişoarei era "ornamentată"
prin trasarea sau incizarea în pastă moale a diferitor semne sau simboluri.
Geografic, "pâinişoarele" de lut sunt răspândite în arealul culturii Korcjak
dar şi Luka Railoveţkaja. Cele mai timpurii sunt considerate artefactele descoperite
în cadrul unor periegheze şi săpături întreprinse de cercetătorul ucrainean I. F.
Leviţkii 16 în mormintele megalitice din mln. II a. Chr., din Volhinia (Ucraina).
Acestea sunt considerate ca fiind prototipurile "pâinişoarelor" de lut de mai târziu.
În 1958 la aşezările tripolitane Magala, lângă Cernăuţi (Ucraina), într-o locuinţă
a fost găsită o "pâinişoară" ovoidală 17 • Tot într-o aşezare tripolitană de lângă

° Facko,

1

1988: 18.
Facko, 1988: 21.
12
Vezi Facko, 1988: 7 - 56.
1
~ Vezi Simionescu, 1983: 98.
14
Am putea explica această situaţie prin faptul că
centre specializate ci probabil în spaţiul casnic.
15 Vinokur, 1969: 55.
16
Vinokur, 1969: 56.
17
Vinokur, 1966: 160- 162.
11
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satul Hansca (Republica Moldova), în anul 1980 au fost găsite două obiecte
globulare (fig.1.2) confecţionate dintr-o pastă de lut în amestec cu nisip şi
ingrediente naturale 18 . Suprafaţa era angobată cu lut alb. Autorul însă a presupus
că acestea sunt nişte elemente de ornament de la pereţii locuinţei sau ai cuptorului.
Sunt atestate şi în aşezările Hallstattiene de la Trinca şi Costeşti (Republica
Moldova), unde au fost interpretate ca fiind obiecte de cult legate de riturile
agrare 19 . şi în lumea geto-dacică20 sunt atestate asemenea obiecte unele aproape
identice cu cele din a doua jumătate a mln. I e.n. (fig.2). V. Sîrbu consideră că
acestea se "întrebuinţau în rituri cu evidente valenţe magice„. " 21
Cele mai apropiate cronologic dar şi contextual. de artefactele din sec. VIVII sunt "pâinişoarele" de lut descoperite în zona graniţei de vest a culturii
Cernjachov. Astfel în aşezarea Lepeşovca 22 (Ucraina), într-o vatră cu diametrul
de 70 cm. s-a găsit o "pâinişoară" de lut care a fost interpretată drept obiect de
cult folosit în cadrul ceremoniilor păgâne. Ulterior, descoperirea a unui număr
mare de "pâinişoare" legate de vetre i-a făcut pe unii cercetători să interpreteze
acest complex (3)D drept lăcaş sfânt. În anii 1987-88 în aşezarea Krasnopolîe I
(Ucraina) 24 , lângă o vatră au fost descoperite nişte artefacte asemănătoare, însă
autorul descoperirilor le-a interpretat drept greutăţi. "Pâinişoare" identice sau
aproape identice au fost înregistrate şi în alte aşezări (fig.3) Cerniahov: Korostîsev,
Slobodise, Golodîki, Marcuşi, Radiansîke, Jitinţî etc. Cele mai multe descoperiri
sunt atestate în zona Jitomirului. Arheologul ucrainean S. S. Gamcenco vorbea
despre prezenţa "pâinişoarelor" în mormintele de piatră studiate de el, ulterior
însă s-a stabilit 25 că era vorba de cuptoare din piatră. "Pâinişoarele" datate cu
sec. VI-VII au fost atestate în aşezările din Ucraina actuală, Korcjak 26 ,
Komarovka 27 , Katerinovca, Perlevca, 28 Suemţî2 etc. De asemenea, s-au găsit şi
în localitatea poloneză Swierszczaw. Din Cehia, aşezarea Rostoki, provine o
piesă ce are pe una din suprafeţe, nişte alveole' 0 .(fig.5.1.) În ultimii ani în nordvestul României, la Lazuri (fig.8.), la Panic' 1 , în cursul săpăturilor întreprinse au
9

18

Cernîş,

19

Leviţki,

1980: 7.
1994: 31.
0
' Sîrbu, 1993: 68. Haheu,
21
Sîrbu, 1993: 69.
''Tihanova, 1963: 178-181.
3
' Vinokur, 1969: 55.
24
Jurko, 1994: 212 - 213, 215 - 215.
'~ Rusanova, 1973: 3.
' 6 Rusanova, 1965: 51 - 52. Rusanova, 1973: 2- 3.
27 Melînikovsîka, Simonovic, 1975: 79 - 80.
' 8 Rusanova, 1973: 3.
9
' Petrov, 1963: 5.
30 Informaţii oferite de I. Stanciu.
11 Stanciu, l 988,(A):222 - 234. Stanciu, 1988,(B):
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fost descoperite un număr mare de a~·tfel de obiecte. Acestea sunt prezente în
număr mare şi în Câmpia Română Ic.1 Dukeanca 32 (fig ) dar şi în Oltenia la
Gropşani. La est de Carpaţi, descoperirile în acest sens sunt destul de rare. Astfel
în aşezarea de la Hotoşana-Suceava 33 , pe podeaua unei locuinţe (18), către latura
de vest, printre alte obiecte, a fost găsită, după cum spune autorul, "o pâinejucărie" (fig.9.1). Alta a fost găsită fa Suceava-Şipot' 4 (fig.9.2). În interfluviul
Nistru-Prut (pe teritoriul actual al Republicii Moldav a), a fost găsit un fragment
la suprafaţa solului în aşezarea Scoc~ 5 şi alt fragment (fig.9.3) pe podeaua unei
locuinţe (1) din aşezarea Dănceni 1.3 6
Acestea SU'nt nelipsite şi în complexele culturii Luca- Rakoveţkaja. Astfel
în împlutura locuinţelor dar şi lângă mormintele din aşezarea Teterevca P 7 ,
regiunea JitomiruJlui (Ucraina), au fost depistate "pâinişoare" de lut, unele având
incizate semnul crucii. Autorul săpăturilor de la Luca-Raicoveţkaja 18 le
interpretează drept greutăţi. La est de Carpaţi, pe teritoriul actualei R. Moldova
este atestată o pâinişoară la Glinjeni 11.3 9 Într-o locuinţă (58) datată cu sec.VIIIIX de la Hansca 40 a fost descoperită o reptică în lut a urmi "covrig "(fig.11.1.).
Cele mai târzii descoperiri sunt atestate la Bisericuţa-Gărvan~ 1 (fig.1 O)
datate de Maria Chişvasi-Comşa 42 cu prima jumătate a secolului Xl până în a
doua jumătate a secolului XII. Pe teritoriu fostei URSS, la Staraia Reazani au fost
descoperite dteva "pâinişoare" de lut (fig .12.3 .) interpretate de către autorul
descoperirilor A. L. Mongait 43 ca fiind nişte jucării ce imitau formele pâini.lor
vechi ruseşti care aveau probabil şi nişte valenţe sacre. La Ech1măuţ44 i:Repu blica Moldova) în 1950 au fost depistate două astfel de obiecte cu diametru de 5
cm. având pe una din părţi incizată o cruce în cerc. "P.âinişoare" din lut .'lU mai
fost descoperite la Hansca 45 (fig.11.2.) fiind datate cu •iproximaţie în sec X-XII.
Tot aici a fost descoperit un "colăcel" din lut 46 (fig.11.3.). După secolele Xl-XH
acestea dispar, nemaifiind consemnate arheologic.
32

Dolinescu - Ferche, 1995: 172 - 17:\.
''Teodor, 1984: 35. JOS. Teodor, 197&: 166.
" Teodor, 1978: 166.
5
' Telînov, 1982: 2.
6
' Rafalovic, Golîţeva, 1981: 129 - 130.
37
Frolov, 1967: 35.
>s Goncarov, 1963; 290 - 291 .
'"Golîţeva, 1989: 22.
40
Hîncu, 1976 (B): JO - 11.
41
ştefan, Barnea, Comşa, Comşa, I 96 7: 328.
42
Chişvasi - Comşa, 1958: 425 - 427.
4
' Mongait, 1955: 126, I 28.
44
Fedorov, 1953: 117.
45
Hîncu, 1976 (B): 23 - 25.
46
Hîncu, 1975 (A): 10-12.
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Interpretările aduse de către specialişti obiectelor pe care le-am prezentat
mai sus, pot fi împărţite în două categorii: unii, cei mai mulţi, afirmă funcţia
ritualică a lor: alţii, mai puţini, au văzut în ele o formă rudimentară a unor jucării
ce reprezentau pâinişoare. Pornind de aici, vom încerca să răspundem la unele
întrebări-probleme privind aceste două posibile utilităţi şi anume:
I. Există vreo legătură sau determinare între aceste obiecte şi Jocul apariţiei
lor într-un număr foarte mare în sau pe cuptoare şi vetre?
2. Dat fiind forma lor, locul de apariţie, în special în sau pe cuptoare şi vetre,
ar putea exista o legătură cu pâinişoarele şi colăceii (covrigii) din aluat ~1
dacă da, ce natură are ea?
3. Cum explicăm apariţiile, izolate, legate de morminte?
4. Ce fel de rol ar putea avea diferitele semne sau ornamente de pe aceste
obiecte? Este el unul pur estetic? Aici nu voi ignora faptul că motive
asemănătoare existau şi există pe pâinile din aluat.
5. A vând în vedere informaţiile etnologice conform cărora turtiţele de aluat.
asemănătoare ca formă şi "ornamentaţie" cu cele din lut, ar fi folosite în
rituri de protecţie a copiilor împotriva unor boli, obiectele de faţă ar putea fi
investite cu valoare simbolică în termenii lui Evseev, sau apotropaică?
Legătura strânsă a acestor artefacte cu cuptoarele (fig.13.) dar şi cu întreg
spaţiu casnic a fost înregistrată de toţi specialiştii. Un caz foarte reprezentativ
este aşezarea de la Lazuri, din nord-vestul României, unde "pâinişoarele" de lut
sunt o apariţie tipică, concentrată deasupra blocului de lut, în dreptul porţiunii
unde se află cuptorul. Apariţia lor este de fapt, după cum menţionează ~i
I. Stanciu 47 , momentul în care se poate identifica cu precizie Jocul cuptorului şi
a umpluturii locuinţei. De aceea, în demersul nostru vom purcede în primul rând
la descifrarea încărcăturii simbolice a cuptorului şi a spaţiului în care se afl:1
acesta, adică în locuinţă.
Se ştie că acest izvor de lumină, căldură şi hrană gătită în lumea arhaică
sau tradiţională era purtătorul unor importante valenţe simbolice ce izvorau din
credinţele magico-religioase care astăzi în parte au dispărut. Referindu-se la acest
fapt, Andrei Oişteanu menţionează că " ... pentru individul sau familia satului
arhaic, punctul central al existenţei este vatra casei, un centru consacrat şi stabilit
într-un mod magico-ritual cunoscut. În jurul acestui "punctiform" spaţiu central,
este organizat un al doilea spaţiu central, cel mai intim: casa propriu-zisă. Legătura
practică dintre vatră şi casă a generat o solidaritate simbolică: termenii ca hogeag,
cămin, fum ş.a. desemnează atât vatra cât şi casa" 48 • Direcţia centrifugă, de la
cuptor sau vatră în exterior ne este indicată şi de termenul de origine slavă,
pridvor, care în traducere înseamnă înainte de curte. Este spaţiul de dinaintea
' Stanciu, 1988 (A): f ].

"Oisteanu, 1998: 156-157.
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nu dinaintea casei, fapt care indică direcţia din care este văzut respectivul
spaţiu. Astfel că " ... punctul în care se situează subiectul (receptorul) care
denumeşte pridvorul este înăuntrul locuinţei în "centrul" (vatra) casei. " 49 (fi.g.14 ).
Întorcându-ne la legătura funcţională sau simbolică a "pâinişoarelor" de
lut cu vatra sau cuptorul menţionăm şi părerea conform căreia acestea puteau fi
nişte elemente de construcţie a cuptorului 50 . Această părere a fost combătută de
autorul săpăturilor 51 de la Lazuri cu care suntem de acord, deoarece elementele
fizice ale acestor "pâinişoare" sau ale pieselor inelare nu ne dau posibilitatea să
deducem legătura strict funcţională cu cuptorul. Astfel destinaţia acestor piese
trebuie căutată în altă parte dar probabil prin intermediul simbolisticii pe care o
are spaţiul casnic şi mai cu seamă cuptorul unde, după cum am menţionat deja,
se află cele mai mari concentrări de asemenea artefacte.
Revenind la simbolistica cuptorului ştim că acesta, pe lângă funcţia sa
benefică este, alături de alte elemente de construcţie cum ar fi uşa şi ferestrele, o
"spărtură" în "găoacea" locuinţei, mai ales prin canalul de evacuare a fumului,
dacă există. Pentru societatea arhaică sau tradiţională acestea sunt nişte "portiţe"
deschise prin care poate pătrunde maleficul sau duhurile de pe "celălalt tărâm".
Acest fapt i-a obligat pe oameni să se protejeze prin practicarea unor ceremonii
magice 52 specifice care vizau acest "portiţe". Şi astăzi în unele sate româneşti, în
preajma unor sărbători sau chiar periodic, "încheieturile" uşilor, geamurilor şi
mai ales ale cuptorului sunt tămâiate, date cu usturoi sau alte plante care au
menirea, prin proprietăţile lor să închidă posibilitatea de pătrundere a acestor
duhuri malefice în casă 53 . După ce se scoate pâinea coaptă din cuptor în unele
locuri se lasă cenuşa mai mult timp în cuptor sau se umple cu lemne ca să nu
"rămână gol" 54 , practică după cum crede O. Văduvă ce " ... î-şi găseşte sensul în
sistemul de credinţe referitor la oferirea de ofrande rituale în schimbul bunăvoinţei
unor forţe supranaturale, poate, în acest caz, un străvechi zeu al focului„. " 55 .
Astfel putem admite posibilitatea că aceste "pâinişoare" din lut erau un fel de
ofrande sau obiecte folosite în cadrul unor ritualuri magice legate probabil de
forţele "de dincolo", mai ales că s-au înregistrat cazuri când cuptoarele erau
curăţate bine şi umplute cu astfel de obiecte 56 •
Mergând mai departe şi încercând să răspundem la cea de-a doua întrebare
trebuie să specificăm că majoritatea autorilor care le-au dat acestor piese
Oişteanu, 1998: 157 - 158.
Dolinescu - Ferche, 1995: 172 - 173.
51 Stanciu, 1998 (B): [].
52
Oisteanu, 1998: 157.
5) Inf~rmator Luca Scurtu din localitatea Leuşeni judeţul Orhei (R. Moldova), 84 de ani.
54
Niculiţă- Voronca, 1998: 191.
55
Văduvă, 1996: 65.
56 Informaţie I. Stanciu.

49

50
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sau "colăcei" au făcut-o în primul rând
acestora cu produsele de aluat folosite în alimentaţie şi nelipsite
cu ocazia diferitor sărbători având o importantă încărcătură magico-religioasă.
Într-adevăr, în majoritatea cazurilor asemănările dintre "pâinişoarele" de lut şi
cele din aluat sunt evidente (fig. ), cea ce ne face să fim de acord cu respectiva
interpretare. Vom încerca însă să aducem noi argumente în acest sens şi să le
revitalizăm pe cele menţionate de alţi autori.
În primul rând interpretarea "pâinişoarelor" de lut ca fiind nişte replici ale
pâinişoarelor din aluat se poate susţine pe baza asociaţiei conştientizate sau poate
inconştiente făcută de către om dintre lutul5 7 din care se confecţionează diferite
obiecte şi aluatul din care se prepară pâinea. Ca un argument în plus aducem şi
teoria magiei simpatetice. James George Frazer arată că unul din principiile
gândirii aflate la baza magiei este cel conform căruia similarul produce similarul.
Se crede că efectul dorit poate fi provocat "„.pur şi simplu imitându-l ". Acest
tip de magie este numit homeopatică sau imitativă. Pentru a înţelege mai bine
cum funcţionează legile pe care se bazează magia homeopatică sau imitativă
preluăm nişte exemple de la diferite comunităţi tradiţionale înregistrate de Frazer.
În Australia Centrală ".„triburile sunt împărţite în clanuri totemice, fiecare dintre
ele având sarcina de a-şi multiplica totemul pentru binele comunităţii, cu ajutorul
unor ceremonii magice. Majoritatea totemurilor sunt animale şi plante comestibile
şi rezultatul care se presupune că poate fi obţinut prin aceste ceremonii este
acela de a asigura tribul cu hrană şi cu toate cele de trebuinţă. „ La populaţia
warramunca căpetenia totemului cacadu-ul alb încearcă să înmulţească cacaduurile albe purtând o efigie a păsării şi imitându-i ţipătul strident. La populaţia
arunta, bărbaţii aparţinând totemului larvei witchetty îndeplinesc ceremonii pentru
înmulţirea larvei pe care ceilalţi membri ai tribului o folosesc ca hrană. Una
dintre ceremonii constă într-o pantomimă reprezentând insecta complet dezvoltată
ieşind din crisalidă. Se face din ramuri o construcţie îngustă pentru a imita învelişul
de crisalidă al larvei. În această construcţie câţiva bărbaţi care au larva drept
totem şed şi cântă despre insecta în diferitele ei stadii. Ei se târăsc apoi ghemuiţi
afară, cântând despre cum iese insecta din crisalidă. Se presupune că această
acţiune înmulţeşte numărul larvelor. De asemenea, pentru a înmulţi păsările emu,
un important articol de hrană, bărbaţii totemului emu desenează pe sol figura
sacră a totemului lor, în special al părţilor din emu pe care le mănâncă cu cea
mai mare plăcere, şi anume grăsimea şi ouăle. Bărbaţii şed şi cântă în jurul acestui
desen. După aceasta, câţiva interpreţi purtând pe cap pălării care întruchipează
gâtul lung şi capul îngust al emului, imită înfăţişarea păsării când stă scrutând
fără ţintă zarea în toate direcţiile.
denumirea de

"pâinişoare", "turtiţe"

datorită asemănării

s1

Procedeul de preparare al pâinii este parţial asemănător cu cel al preparării diferitor obiecte din lut.
lutul şi aluatul trebuie să dospească înainte de a fi băgat în cuptor.
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Indienii din Columbia Britanică trăiesc consumând din belşug peştele care
abundă în lacurile şi râurile lor. Dacă aceasta nu apare în sezonul obişnuit şi
indienii sunt bântuiţi de foame, un vrăjitor nootca va alcătui o imagine a peştelui
care înoată şi o va pune în apă în direcţia din care peştele apare de obicei. Această
ceremonie, însoţită de o rugăciune adresată peştelui care ar urma să vină, va
avea ca efect sosirea imediată a acestuia." 58
Marcel Mauss şi Henri Hubert consideră că şi contextul sau mediul magic
are o foarte mare importanţă aducând drept exemplu un rit relatat de Godrington:
"În Florida, atunci când se dorea o vreme caldă, un mare ngghe vigona ( individ
cu mana, posesor al spiritului vigona), lega frunzele care erau proprietăţi ale
spiritului său (vigona) - frunzele unor plante acvatice ? - şi le ascundea în scorbura
unui arbore unde există apă, invocând vigona cu ajutorul farmecului de cuviinţă.
De acolo, venea ploaia ce domolea arşiţa. Dacă dorea să se ivească soarele, el
lega frunzele potrivite şi nişte plante agăţătoare la capătul unui băţ de bambus,
ţinându-le deasupra focului. Aţâţa focul cu un cântec pentru a da mană focului,
iar focul dădea mană frunzelor. Apoi, urca într-un copac şi lega băţul de bambus
de cea mai înaltă cracă, cât mai sus cu putinţă; vântul sufla în jurul băţului de
bambus flexibil, mana se răspândea în toate părţile, iar soarele se arăta " 59 .
În cazul spaţiului românesc riturile de acest fel nu au dispămt în totalitate,
reminiscenţele lor putând fi identificate sub forma unor jocuri aparent profane în
contextul cărora, însă se activează forţele chtoniene menite să faciliteze rodnicia
pământului prin diversele procedee ale magiei. Un exemplu în acest sens poate
fi actul ludic în care participanţii " introduc într-o gropiţă făcută în pământ
reprezentând "matricea roditoare", a petricelelor, nasturilor, nucilor, bilelor,
monedelor, etc. care pot simboliza germenele roditor" 60 . Un alt exemplu este
actul magico - ritualic de invocare a ploii cu ajutorul Paparudei.
Ideile şi cazurile prezentate mai sus ni se par relevante pentru "pâinişoarele"
noastre, unde există "anturajul" reprezentat prin cuptor şi unde rolul pâinişoarelor
comestibile îl joacă cele din lut prin care, în contextul actului magic simpatetic,
oamenii încercau să dobândească de la forţele divine pâinea din grâu sau alte
cereale şi implicit dat fiind simbolistica ei, a bunăstării pentru familie sau
comunitate. Acest lucru era făcut prin intermediul cuptorului care simbolizează,
după cum ştim, poarta ce uneşte lumea de dincolo cu lumea noastră.
Pentru a găsi răspunsul la următoarele întrebări-problemă considerăm
necesar să stabilim locul produselor de panificaţie în contextul civilizaţiei umane.
Din cele mai vechi timpuri cerealele au deţinut un important loc în
alimentaţia diferitor populaţii. Tot ele au fost primele plante cultivate de către
5
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om. Începutul agriculturii a fost marcat de cultivarea orzului încă în mileniul al
VII a. Chr. mai întâi în Asia Mică apoi în epoca neolitică şi în alte regiuni locuite
de oameni inclusiv, în partea de sud-est a Europei unde în afară de orz erau
cunoscute meiul şi grâul 61 •
În lumea romană din meiul şi grâul cultivat se prepară un fel de mămăligă
sau lipii. Orzul era şi el cultivat dar la o scară mult mai redusă decât, spre exemplu,
în spaţiul grecesc. Începutul sec. II î.e.n. este timpul când apare atestată şi pâinea
din aluat dospit, până atunci s-a consumat un soi de terci preparat din mei, sau
făină de grâu fiert în care după gust se mai adăugau şi alte produse cum ar fi
laptele, ouăle, etc.
La geto-daci cele mai cunoscute cereale erau orzul, secara, lintea, bobul şi
grâul reprezentat de mai multe varietăţi 6 ~.
Şi lumea medievală înregistrează întrebuinţarea în cantităţi mari a cerealelor
fiind principalul aliment consumat mai ales sub formă de fiertură sau lipii (turte). În
Rusia Medievală, spre exemplu, unde agricultura era elementul de bază al economiei
cerealele erau principalele plante cultivate din care se prepara pâinea. Astfel arheologic
au fost înregistrate grâul, secara, orzul şi meiul. Aproape toate acestea apar aici încă
în neolitic. În scrierile bisericeşti din secolele XI-XII sunt consemnate nişte "daruri"
care se mai aduceau încă zeităţilor păgâne. Printre acestea este amintită Kopoeuu o pâine pregătită special pentru a fi dăruită în Joia Mare, "moşilor", adică spiritelor
celor morţi. Din cerealele amintite dar şi din altele cum ar fi mazărea, orezul etc„ se
preparau Kawa sau Kucenb - un soi de terci şi. respectiv, o băutură mai groasă.
care erau pe larg întrebuinţate în alimentaţia cotidiană •
După cum am văzut. majoritatea cerealelor şi în special grâul reprezentau
sursa principală de hrană fapt ce a dus, probabil, la dezvoltarea unui întreg sistem
de simboluri legate de ciclicitatea vieţii, de moarte sau de conceptul de hrană
spirituală înţeleasă ca mijloc de legătură nu numai cu zeii ci şi cu lumea de
dincolo. Preoţii greci dar şi cei romani aruncau grâu sau făină de grâu peste cei
ce trebuiau sacrificaţi probabil ca un gest ce simboliza nemurirea sau promisiunea
de reînviere. De asemenea spicul de grâu era o emblemă a lui Osiris, simbol al
morţii şi învierii 6 ~. După cum observă şi Marianne Mesnil, "Ciclul vegetal al
grâului, observarea dispariţiei sale complete de pe suprafaţa pământului în
anotimpul mort şi a apariţiei sale neaşteptate la revenirea primăverii oferă întradevăr un model pentru a gândi viaţa şi moartea omului' 166 .
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La un moment dat, după cum am arătat mai sus, pâinea devine principalul
aliment, făcând tot mai mult ca fie1turile din cereale să treacă pe un plan secundar
astfel că << ... a se aşeza la masă în Europa înseamnă în primul rând "a-şi împărţi
pâinea. ">> 67 Cuvântul care desemnează pâinea şi grâul devine comun. Astfel în
România sau în Rusia cuvântul pâine desemnează atât produsul finit cât şi grâul
din care se face aceasta. şi în ceea ce priveşte simbolistica grâului, aceasta este
încadrată într-un "tablou simbolistic" mai mare - cel al pâinii. În spaţiul românesc
pâinea "este considerată aliment total, astfel că la nivel mental ea echivalează cu
însăşi existenţa omului." Ea este un simbol " ... cu tălmăciri prin excelenţă benefice - rodnicie, fertilitate, bunăstare, sănătate, bogăţie etc. " 68 În obiceiurile
calendaristice şi din ciclul vieţii, pâinea are un rol de mediator în calitatea ei de
dar sau ofrandă destinată divinităţilor.
În ritualul funerar, pâinea dar şi colacul fac parte dintr-un sistem de
simboluri legat de credinţa omului în viaţa de după moarte şi implicit de necesitatea
asigurării hranei sub formă de ofrande sau, mai nou, de "pomeni" spiritelor
celor morţi Astfel e de presupus că "pâinişoarele" de lut care au fost depistate în
morminte reprezentau de fapt, prin analogia cu pâinea de aluat, hrana necesară
mortului pentru a ajunge în lumea de dincolo, oferindu-i posibilitatea reînvierii,
dar şi modalitatea cea mai la îndemână de a îmbuna spiritele, astfel încât liniştea
celor care oficiau un asemenea ritual să nu fie ameninţată.
În afară de simbolistica pâinii, amintită mai sus, sunt cunoscute pe larg şi
calităţile ei apotropaice. În Bulgaria, spre exemplu, de 9 martie atunci când se
sărbătoresc cei Patruzeci de Mucenici se prepară patruzeci de pâinişoare care au
funcţia de a-i proteja pe copii de diferite maladii şi în special de vărsatul de vânt.
Astfel că bubuliţile din aluat sau inciziile punctiforme de pe aceste pâinişoare
reprezintă simbolic boala care trebuia prevenită sau îndepărtată din preajma
copiilor69 . Acest caz poate fi relevant şi pentru descifrarea semnelor de pe unele
pâinişoare de lut care au pe una din suprafeţele lor incizii punctiforme tocmai ca
în cazul pâinişoarelor sus-amintite. Alte însemne cum ar fi cele asemănătoare cu
tabla de şah, obţinută prin trasarea în pastă moale a unor linii ce se intersectau,
formând mai multe pătrăţele mici, probabil, după cum crede cercetătorul rus N.
N. Voronin 70 erau imitaţia unor pâini pe care se trasau astfel de linii pentru a-i
da valoare estetică şi un gust mai bun coajei. E de presupus, însă că aceste
însemne au avut o valoare simbolică pe care în timp au pierdut-o. Rămânându
i doar valoarea estetică. Care a fost valoarea ei simbolică, când şi-a pierdut-o,
dacă şi-a pierdut-o şi de ce, toate aceste întrebări astăzi sunt greu de descifrat,
67
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riscând cel puţin la nivelul actual al cunoştinţelor să intrăm în desuetudine. În
ceea ce priveşte semnele cruciforme de pe o mare parte din aceste artefacte, este
puţin probabil că aparţineau simbolisticii creştine. Mai curând puteau fi nişte
însemne cu încărcături simbolice ce ţineau de lumea păgână sau precreştină.
Crucea este unul dintre simbolurile fundamentale, prezenţa ei fiind atestată cu
mult înaintea creştinismului. Ea simbolizează pământul, "arătând spre cele patru
puncte cardinale, crucea este mai întâi baza tuturor simbolurilor de orientare, la
diferitele niveluri de existenţă ale omului. .. este simbolul intermediarului, al
mijlocitorului, al celui care este, prin natura sa, permanenta aducere laolaltă a
universului, şi comunicare între pământ şi cer, de sus în jos şi de jos în sus ...
crucea este puntea sau scara pe care urcă la Dumnezeu sufletele oamenilor. " 71
Probabil că acest simbol de pe pâinişoarele de lut corespundea unor necesităţi
umane de contactare prin intermediul unor practici magice a forţelor divine sau
în general a lumii transcedentale. Nu este exclus ca acest semn cruciform care,
de fapt împărţea pâinea în patru să fi avut şi o destinaţie practică: romanii, la
banchetele funerare 72 foloseau o pâine împărţită în patru printr-o incizie cruciformă (fig.16.) ceea ce facilita ruperea 7 J ei în patru părţi egale.
După cum am arătat mai sus, unii arheologi au interpretat aceste piese de
lut drept jucării. Este, însă foarte greu să susţinem această idee deoarece nici un
element al contextului arheologic nu pledează direct pentru această interpretare.
Unii arheologi, etnologi dar şi psihologi admit în cazul unor replici în miniatură
a uneltelor de muncă sau al armelor de luptă că sunt jucării. Spre a-şi demonstra
teza conform căreia jocul este înrudit cu munca, U. Şchiopu , de exemplu,
arată că sunt frecvente cu ocazia numeroaselor săpături arheologice descoperirile
de jucării alături de unelte. Etnograful Ivan Evseev în lucrarea sa arată că "
machetele miniaturizate sau stilizate ... de fapt, nu sunt nici unelte propriu-zise,
nici jucării, ci obiecte simbolice, întrunind calităţile ambelor categorii de lucruri.
Funcţiile magico-ludice ale acestor obiecte sunt prelungiri şi potenţări ale rolului
lor practic. " 75 Pentru a continua demersul nostru am încercat să consultăm nişte
lucrări, dicţionare sau enciclopedii pentru a descifra ce se înţelege prin cuvântul
jucărie. Din păcate lucrările consultate nu se arată destul de interesate în a lămuri
acest termen. Cele mai multe dintre ele arată însă că jucăriile sunt nişte obiecte în
general de dimensiuni mici folosite de către copii în activităţile ludice. Acestea
puteau fi din lemn, lut, fier sau alte materiale care reprezentau replici sau machete ale unor obiecte cu funcţionalităţi reale. După definiţia de mai sus, obiectele
74
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noastre pot fi interpretate drept ludeme obiectuale, adică jucării. Să vedem însă
la ce puteau folosi aceste obiecte. Răspunsul nu poate fi altul de cât că folosea
copiilor în cadrul unui joc. Ce este jocul? Dicţionarul de simboluri întocmit de
Jean Chevalier şi Alain Gheebrant printre altele spune că jocul este " ... nu numai
activitatea specifică pe care o denumeşte, ci totalitatea figurilor, simbolurilor sau
instrumentelor necesare activităţii respective, sau funcţionării unui ansamblu
complex ... La origine, jocurile se leagă de sacru, ca orice altă activitate omenească,
şi din această origine derivă chiar şi jocurile cele mai profane, cele mai spontane,
cele mai lipsite de finalitate conştientă. Anumite jocuri şi jucării erau încărcate
cu un simbolism astăzi pierdut. Jocurile mai pot căpăta valuarea şi îmbrăca
aspectul unei ofrande. Analiza psihologică a văzut în joc un soi de transfer de
energie psihică, fie că aceasta se schimbă între doi jucători fie că ea transmite
viaţă obiectelor ... Jocul surescită imaginaţia şi stimulează emotivitatea. Oricât ar fi
de lipsit de intenţie cum se spune adesea- jocul rămâne totuşi plin de înţelesuri şi
de consecinţe. Să te joci cu ceva înseamnă să te dăruieşti obiectului cu care te joci:
jucătorul îşi învesteşte propriul libido în lucrul cu care se joacă. Rezultă de aici că
jocul devine o acţiune magică ce trezeşte viaţa. „ Să joci înseamnă să creezi o
punte între fantezie şi realitate, prin eficienţa magică a propriului libido: jocul este
astfel un rit de intrare şi netezeşte calea spre adaptarea la obiectul real. lată de ce
jocul primitivilor (sau al copiilor) se transformă atât de uşor în ceva serios„. " 7<>
Deci, jocurile pot fi printre altele iniţiatice, mimetice, incantative sau apotropaice.
Astfel admitem că aceste pâinişoare din lut puteau fi folosite de copii
sau şi de maturi în calitate de ludeme-simboluri, în termenii lui I. Evseev.
Serveau probabil în contextul unui "joc" sau al unui ritual de invocare sau
apotropaic. Dezvoltând cele spuse mai sus, este posibil ca jocul, în
desfăşurarea sa , să aibă drept actanţi ascunşi pe părinţii copiilor sau pe maturii
care suprapuneau peste gestica şi obiectele jocului infantil semnificaţii menite
să dea actului ludic valenţe magice. Acelaşi lucru îl preciza şi Andrei Oişteanu
care intuia în manifestările folclorice infantile amprenta creaţiilor maturilor
".„pentru uzul copiilor şi preluate de aceştia din urmă la îndemnul primilor.
Adultul a crezut că inocenţa şi candoarea copilului sunt calităţi esenţiale în
măsură să amplifice forţa şi eficienţa unui demers magico-ritual." Spre a-şi
întări această idee autorul vine cu un exemplu din Amintiri din copilărie de
Ion Creangă, : " şi mama.„ îmi zicea„. când începea a se ivi Soarele dintre
nouri după o ploaie îndelungată: Ieşi copile cu părul bălan afară şi râde la
Soare, doar s-a îndrepta vremea". Procedând astfel, spune etnologul Ioan
Muşlea 77 , mama autorului îndeplinea probabil inconştient un ritual străvechi,
păgân, deci un act magic de tip simpatetic.
76
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Orice joc << ... gravitează spre un anumit "centru" sacral, el instituie, totodată
un asemenea punct de orientare şi de convergenţă a fluxurilor energetice.>> 78
Acest centru, în cazul jocurilor ce se petrec în interiorul locuinţei este vatra, care
are o încărcătură simbolică pe care noi deja am discutat-o. În cazul nostru, după
cum am menţionat, aceste replici ale pâinişoarelor din aluat au fost descoperite
în majoritatea lor pe cuptoare sau în preajma acestora. Deci ele puteau fi folosite
în contextul unor "jocuri" de protecţie a spaţiului casnic şi de asigurare a bunăstării
familiei. În acelaşi timp ele puteau fi şi nişte ludemuri apotropaice exclusiv
destinate copiilor, dacă luăm în considerare analogiile dintre pâinişoarele de lut
care au pe una din părţi imitaţia bolii vărsatului de vânt şi pâinişoarele din aluat
folosite în Bulgaria la tămăduirea copiilor bolnavi.

***

În concluzie, ambele interpretări: şi cea conform căreia artefactele discutate
sunt nişte replici în lut ale pâinişoarelor de aluat folosite în contextul unor rituri
magico-religioase dar şi cea care spune că sunt jucării, pot fi valabile, cu
specificarea că nu sunt simple jucării, mai ales că " în trecut au existat numeroase
forme de manifestare ludico-rituală la care participau atât oamenii mari, cât şi
copiii, iar diferenţa dintre folclorul infantil şi cel adult era mai puţin vizibil decât
în zilele noastre. " 79
Totuşi, interpretarea lor ca fiind nişte obiecte folosite în cadrul unor acte
magice-homeopatice pare a fi mai verosimilă mai ales pentru cazurile din Ucraina
de N-V, România de N-V şi Câmpia Română unde cantitatea de "pâinişoare"
aflate pe sau în cuptoare este ridicată, prin numărul mare dorindu-se probabil
dobândirea mai multor pâini de aluat şi prin extensie, a prosperităţii familiei. Nu
este exclus ca pentru teritoriile unde acestea sunt foarte puţine dar şi în cazul
descoperirilor mai târzii, destinaţia pâinişoarelor să fi suferit o transformare sau
o accentuare a proprietăţilor ce ţin de ludeme Qucării). Acest fapt însă nu poate
fi susţinut, cel puţin la nivelul actual al cunoştinţelor noastre, prin argumente
serioase, rămânând astfel o constatare Ia nivel de ipoteză.
Întorcându-ne la schema lui Clarke 80 trebuie să recunoaştem că nu am
insistat, după cum se vede şi în lucrare, asupra celei dea doua etape, care prevede
efectuarea clasificării sau tipologizării artefactelor arheologice. După cum, însă
am menţionat, la începutul lucrării aceste "pâinişoare" de lut sunt produse în
condiţii casnice, deci după "preferinţele" fiecărei familii, cea ce le dă nuanţe
fizice diferite 81 făcând destul de dificil demersul în acest sens mai ales că nici nu
78

Evseev, 1994: 39.
Evseev, 1994: 23.
• 0 Vezi pagina 2.
81
Aici trebuie menţionat că o medie a dimensiunilor se poate face (vezi pag. 4).
79
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dispunem de un material suficient care să ne dea posibilitatea prezentării unui
tablou mai general, astfel că efectuarea unei tipologii ar purta o marjă destul de
ridicată de relativitate. Credem însă că efectuarea în viitor a unei tipologii ar fi
destul de utilă mai ales, dar nu numai, pentru "decodificarea" eventualelor
informaţii istorice şi aici avem în vedere problemele ce ţin de locul apariţiei,
dacă este vorba de un proces difuzionist, despre eventuale mişcări de populaţii 82 ,
despre momentul de dispariţie etc.
În ceea ce priveşte eficacitatea etnoarheologiei sau paleoetnografiei în
contextul interdisciplinarităţii propuse de schemele operaţionale ale arheologiei
antropologice credem că sunt destul de avantajoase pentru interpretările culturii
materiale dezvelite de către arheologi. Chiar dacă putem fi învinuiţi de unii sceptici
de relativism şi deci de nonobiectivism 83 credem că o încercare în acest sens merită
întreprinsă şi aici dorim să plasăm demersul nostru în calitate de argument.
În final ţinem să adăugăm că prin acest studiu nu am avut neapărat pretenţia
de a da un răspuns sau o interpretare definitivă mai curând este un posibil răspuns
pe care însă am dorit să-l argumentăm cât mai temeinic.
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UBERDIE "TONBROTCHEN" AUSDERZWEITEN HĂLFfEDES 1.JAHRTAUSE.~DS
(BEISPIEL FOR EIN ARCHĂOLOGISCH - ETHNOLOGICHES DIALOG)
Es bleibt immer eine Frage der Forschung: wieweit soli die Archăologie an dem Niveau
des Positivismus sich beschrănken, ider darf sie bis zu eine diachronische Darstellung
verschiedener kulturanthropologischen Themen (z. B, Eindibildung, Menralităt, G;auben,
aber auch Wohnungsart, Werkzeuge, Kleider u.s.w.) seine Tatigkeit ausdehnen. User Beitrag
versucht daran eine Antwort zu geben.
Wir haben die "Tonbri:itchen'', die innerhalb der Prag - Kultur gewohnlich sind,
bespochen. Diese Entdeckungen finden (manche fragliche) Analogien im Rahmen derdakisch
- getischen Zivilisation, oder in der Tschernjacjow-und Luka - Rajkowjetzkaja - Kultur. In
dem schon bemerkten Sinne haben wir auch ihre Deutung versucht.
Erstens muss man auf den Umstănden der Entdeckung Acht geben: Feuerstellen und
Ofen der Wohnungen, aber manchmal in der Grăbem auch. ln verschiedcnen Gebicten, die
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die traditionellen Kulturen besser behatten haben, kan man daran einige Analogien finden.
So haben wir bestimmt, dass diese "Tonbrotchen" keinesfalls streng funktionell waren.
Vielleicht wurden sie im Rahmen mancher magisch - homeopatischen Zeremonien benutzt
(wie schon Frazer, Mauss und Hubert gedacht haben). Ausdehnswwise spielten sie auch die
Rolle der den Toten ader der Unterwelt gewidmeten Opfer).
Die hier besprochenen Entdeckungen konnten auch als Spielzeugen benutzt
werden; man soli aber unterstreichen, dass sie symbolichen Spielzeungen waren. Auch ihre
apotropaische Rolle kann nicht als ausgeschlossen betrachtet werden.
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Figura 1. 1- Ma gala (Ucraina); 2 - Hansca (Republica Moldova)
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Figura 2.

"Pâinişoare" ş1

"covrigei" din Juma traco - geto -
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(apud. V. Sîrbu)
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Figura 3. 1 - Slobodise, 2 - Korostisev, 3 - Golodki (apud. J.S. Vinokur)
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Figura 4-. Swierszczaw (Polonia) (apud. J. Stanciu)
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Figura 5. I - Rostoki (Cehia); 2 - Panic, jud.
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Figura 6. I - Nestuchov, 2 - Zimne, 3 - 4 Dedovo (apud .J. stanciu)
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Figura 7. Dulceanca
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Figura 8. 1 - 6 Lazuri, 7 - 8 Lazuri, Râtul lui Bela (apud. J. Stanciu)
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Figura 9. 1 - Botoşana; 2 - Suceava - Şipot (apud D. Gh. Teodor);
3 - Danceni I (apud. J.A. Rafalovic, N.B. Golteva)
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Figura 10. Bisericuţa - Gărvan
Ştefan, J. Barnea, M. Comşa, E.
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Figura 11. Hansca (apud. l.G. Hîncu)
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Figura 12. 1 - Luka - Rajkovetzkaja (apud. B.K. Goncarov); 2 - Glinjeni II
(apud. Golţeva); 3 - Staraja Rjazani (apud. A.L. Mongait)
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Figura 13. I - Lazuri 11; 2 - Lazuri 17 (apud. I. Stanciu);
3 - Dulccanca IV (apud. Dolinescu - Fcrche)
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Figura 14. Utopograma satului

tradiţional

!
(desen de Florin Colpacci, apud. A

Oişteanu)

@11
Figura 15. Pâini de aluat. 1 - Lipie de Crăciun; 2 - 3 "Gălăgie" la înmormântare;
4 - "Cap"; 5 - "Gălăgie"; 6 - 7 Lipii de Crăciun; 8 - "Prescură"; 9 - Pâinea fântânarului;
10 - "Parastas"; 11 - Pâine nupţială; 12 - "Nodăţăi";
13 - "Pomană", (apud. Varvara Buzilă)
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

394

IURIE STAMA TI

Figura 16. Scena unui banchet funerar (sarcofag)
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