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SIMONA MUNTEANU, IOAN TOŞA

Viaţa cotidiană din satul românesc de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi
începutul secolului XX era puternic impregnată de preceptele creştine potrivit
cărora lumea cu toate cele ale ei, văzute şi nevăzute, este creaţia lui Dumnezeu şi
toate întâmplările terestre şi cosmice se desfăşoară potrivit unor Legi stabilite de
Creator pe care toţi şi toate trebuie să le respecte. Potrivit acestor precepte Omul,
singura fiinţă zidită de Creator după chipul şi asemănarea Sa, a devenit, prin
păcatul strămoşesc un vremelnic trecător prin această lume, de aceia în viaţa
pământeană el trebuie să se pregătească pentru trecerea la viaţa veşnică, în lumea
cealaltă. Un rol important în pregătirile pe care Omul trebuia să le facă pentru
viaţa veşnică îl avea potrivit credinţelor populare şi ţinerea postului, potrivit
prescripţiilor Bisericii, în anumite zile ale săptămânii sau în anumite perioade ale
anului.
Postul, adică abţinerea de la consumul unor alimente şi a băuturii, a fost
practicat, din diferite motive, în aproape toate religiile antice. În creştinism,
potrivit Vechiului Testament, Dumnezeu a dat, prin Moise, evreilor postul din
ziua Curăţirii (ziua a zecea din luna a şaptea). Moise a postit 40 de zile înainte de
a primi Tablele Legii. Pe timpul Mântuitorului evreii posteau în fiecare lună a
anului câte o zi, prin abţinere de la mâncare şi băutură, prin rugăciuni de căinţă
pentru păcatele săvârşite şi prin anumite semne exterioare, presărarea cenuşii pe
cap, smolirea feţei, sfâşierea veşmintelor. Mântuitorul a postit 40 de zile înainte
de începerea activităţii Sale publice şi a învăţat pe apostoli că postul trebuie să fie
un act conştient de virtute personală, un mijloc de luptă împotriva patimilor şi
poftelor trupeşti 2 .
Creştinismul a statuat postul ca un mijloc de dominare, prin intermediul
voinţei, a tuturor patimilor şi poftelor trupeşti pentru desăvârşirea spirituală
1

2

Comunicare prezentată la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice Istorie şi civilizaţie în nordvestu/ României, Zalău, 26-28 oct. 2004.
Preot dr. Enea Branişte, Liturgica Generală, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993. p. 243.
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„postul cel adevărat este înstrăinarea de răutate, înfrânarea limbii, lepădarea
mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire de minciună şi de jurământul
mincinos" 3 . Pentru a se deosebi de alte religii Creştinismul a stabilit, în funcţie
de asprimea interdicţiei de a se consuma unele alimente 4 feluri de post: postul
tvtal. postul aspru, postul comun şi postul uşor.
Postul total, sau ajunarea constă în abţinerea totală de la orice fel de
mâncare şi băutură o perioadă de timp. Cum această perioadă nu poate fi prea
îndelungată, ajunarea se făcea numai în cursul unei zile, până la răsăritul stelelor
când se putea consuma pâine şi apă. Postul aspru îngăduie consumarea numai a
hranei uscate: pâine, fructe, legume şi apă, fără mâncare gătită. Postul comun
îngăduie consumarea mâncării gătite din alimente de origine vegetală,
excluzându-se alimentele de origine animală (carnea inclusiv cea de peşte,
grăsimile, ouăle, lactatele).Postul uşor, dezlegarea îngăduie consumarea peştelui,
vinului şi untdelemnului în anumite zile de sărbătoare care cad în perioada
postului aspru.
După durată postul putea fi de o singură zi sau de mai multe zile. Zile de
post din cursul săptămânii era miercurea şi vinerea iar din cursul anului erau,
indiferent de ziua săptămânală în care cădeau, zilele de: 5 ianuarie (ajunul
Bobotezei), 29 august (Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul) şi 14 septembrie
(ziua Înălţării Sf. Crucii).
Miercurea şi vinerea din cursul săptămânii au fost stabilite ca zile de post
pentru că într-o zi de miercuri cărturarii şi farisei au hotărât să-l omoare pe Iisus,
iar în ziua de vineri Mântuitorul a fost judecat şi răstignit. Creştinii posteau în
aceste zile şi pentru a se deosebi de păgâni care închinau cele două zile zeului
comerţului (Mercur, Hermes) şi zeiţei frumuseţii şi amorului (Venus, Afrodita),
zei care erau sărbătoriţi prin orgii şi acte imorale.
Nu se postea în miercurea şi vinerea din : săptămâna luminată (prima
săptămână după Paşti); prima săptămână după Duminica Mare (Rusalii);
săptămâna Vameşului şi a Fariseului (cu patru săptămâni înainte de lăsarea
postului Mare) şi săptămâna albă sau săptămâna nebunilor (premergătoare
lăsării Postului Mare). Nu se postea de asemenea miercurea şi vinerea în anii în
care în aceste zile se sărbătorea Crăciunul şi Boboteaza.
Se postea, indiferent de ziua săptămânii în care cădea: Tăierea capului Sf
Ioan Botezătorul (29 august) întru amintirea celui mai celui mai zelos
propovăduitor al pocăinţei, Înălţarea Sfintei Cruci, (14 septembrie) în amintirea
patimilor Mântuitorului pe cruce şi Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) pentru a putea
primi cu învrednicie apa sfinţită la Agheasma Mare.
Posturile de mai multe zile erau: Postul Mare, cel mai lung (de 7
săptămâni) şi mai aspru post din cele patru posturi. În primele 5 zile se mânca
mâncare uscată o dată pe zi seara iar sâmbăta şi duminica se mânca de două ori
1

Ibidem, p. 248.
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pe zi, legume fierte cu undelemn şi puţin vin. În postul Mare era dezlegare la vin
şi undelemn în zilele de 24 februarie (Aflarea capului Sf. Ioan Botezătorul), 9
martie (Mucenici), Bunavestire (25 martie), Sf. Gheorghe (23 aprilie), Duminica
Floriilor şi Joia Mare.
Postul Sf Apostoli Petru şi Pavel, post cu durată variabilă în funcţie de
data la care se serbează Paştile (postul dura atâtea zile câte zile sunt de la
Duminica Învierii până la 3 mai). Era un post aspru, lunea miercurea şi vinerea,
se putea mânca legume fără untdelemn , marţea şi joia mâncare de legume cu
untdelemn, iar sâmbăta şi duminica se putea consuma şi peşte.
Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august), post în care lunea
miercurea şi vinerea se consuma numai mâncare uscată, marţea şi joia legume
fierte fără untdelemn, iar sâmbăta şi duminica era dezlegare la untdelemn, vin şi
peşte. Dezlegare la untdelemn, vin şi peşte era şi la 6 august indiferent de ziua
din săptămână în care cade.
Postul Crăciunului (15 noiembrie-24 decembrie) era post de asprime
mijlocie, lunea miercurea şi vinerea se consuma mâncare uscată şi legume fierte
fără untdelemn, iar marţea şi joia mâncare de legume pregătită cu untdelemn. În
perioada 20-24 decembrie postul este mai aspru, pentru ca ziua de 24 să fie zi de
ajunare. Dezlegare la peşte este în zilele de 21 noiembrie (Intrarea în biserică a
Maicii Domnului), 6 decembrie (Sf. Nicolae).
În afară de zilele de post general Biserica a stabilit şi unele posturi
particulare care pot să fie ţinute de către fiecare credincios în mod particular
pentru îndeplinirea unor dorinţe.
La stărşitul secolului al XIX-iea şi-n primele decenii ale secolului XX,
potrivit acestor precepte creştine, credincioşii (ortodocşi şi greco-catolici) din
satele româneşti ţineau un număr de 227 zile într-un an calendaristic. Conform
tradiţiei păstrate din moşi strămoşi în aceste zile postul era ţinut cu stricteţe de
către toţi membrii comunităţii săteşti crezându-se că neţinerea lui putea aduce
neajunsuri importante atât individului cât şi comunităţii din care făcea parte
acesta „cu multă stricteţe sunt ţinute aceste posturi şi dacă ceva din ele nu va fi
observat, consideră aceasta ca o nelegiuire deopotrivă cu omuciderea'.4.
În a doua jumătate a secolului XIX, sub influenţa catolicilor, biserica
greco-catolică a fost mai indulgenţă în ce priveşte ţinerea postului, mai ales de
către copiii şi oamenii bolnavi. După 1918 şi Biserica Ortodoxă Română a
hotărât dezlegarea copiilor până la 7 ani şi a suferinzilor de orice vârstă de la
tinerea posturilor în totalitate, aceştia postind numai miercurile şi vinerile de
peste an, prima şi ultima săptămână din Postul Mare, ultimele 5 zile din postul
Sfinţilor Apostoli, postul Sf. Marii, Ajunul Crăciunului, Bobotezei, 29 august şi
14 septembrie.
4

Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne. Societate rurală şi mentalităţi
colective, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2002, p. 103.
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În dorinţa de-a aduce o modestă contribuţie la cunoaşterea vieţii cotidiene
vom încerca să prezentăm câteva aspecte referitoare la alimentaţia tradiţională de
post de la sfărşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, aspecte
surprinse în informaţiile cuprinse în unele fonduri documentare formate ca
urmare a utilizării chestionarului ca metodă de cercetare5 • Informaţiile cuprinse în
aceste surse documentare au fost controlate cu cele aflate în bibliografia de
specialitate şi-n unele informaţii de teren păstrate în Arhiva Muzeului Etnografic
al Transilvaniei 6 •
La sfărşitul secolului al XIX-iea aparatul de gătit mâncarea şi de încălzitul
locuinţei era căloniu, camniţa, cuptorul şi soba. La toate focul se făcea cu lemne
pe o vatră liberă, lipsită de grătar, iar pentru a se asigura tirajului focului pe vatră
se găsea căpătâiul (mâţă sau cal), un suport de piatră, lut ars, sau o mâţă de fier
pe care se puneau lemnele cu un capăt. Vasele pentru gătitul mâncării, de lut sau
tuci, erau puse direct pe vatra înfierbântată, pe pirostrii făcute din fier de ţiganii
fierari ca suport pentru oalele puse la fiert,
sau erau atârnate de
cujbă(vârtej),pentru a se putea face focul sub ele.
Pentru gătitul şi servitul mâncării în bucătăria tradiţională, se foloseau
următoarele vase: ceaunul era vasul cel mai important folosit pentru fiert,(în el se
făcea mămăliga, se fierbea laptele şi tot în el se fierbea apa în cantitate mai
mare)," ceaunul nu se dă împrumut, dacă se spurcă se pune la ars în cuptor, se
spală bine şi se sfinţeşte cu agheasmă de la Bobotează" 7 ,ceaunul era atârnat de
cujba, (vârtejul) atunci când era pus la fiert; oalele de lut de diferite mărimi
folosite pentru fiertul legumelor, cărnii şi a sarmalelor; ulcele de lut pentru
păstrat laptele şi pentru băut apă; tigaia la familiile mai bogate pentru friptură şi
plachie; tigăiţa cu trei picioare din tuci pentru prăjit şi pentru rântaş; frigarea din

5

Răspunsurile trimise la chestionarele: Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba
română

6

7

(1884) a lui B.P.Hasdeu; Cestionariu privind anticităţile ţerilor locuite de români (1893 şi
1895) a lui N. Densuşianu şi Obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou (1926-27) a Muzeului Etnografic
al Ardealului din Cluj.
Infonnatiile provin din unnătoarele localităţi aparţinătoare judetelor: Alba: Buru; inf. Zaprea
Maria, 48 ani, Onea Rozalia, 52 ani; Mogoş: inf. Brad Eugenia, 74 ani, Bîrlea Ana,54 ani, Sucoi
Maria, 51 ani; Lascu Maria, 44 ani ; Savu Maria, 60 ani; Praţa Iosif,64 ani Braşov,Săcele: inf.
Maria Rosculeţ, n. 1889; Maria Comşa, n. 1908 Tărlungeni: inf. Baciu Ana,n.1896; Sînpetru inf.
Sofica Loca n. 1896, Creangă Filofteia n. 1895; Cluj: lara, inf. Crişan Victoria, 76 ani,Popa
Ruxandra, n.1906; Cacova ferii inf. Mîrzan Fina, 57 ani; Mărişel inf Ghig Todoruţa, 38 ani; Hetea
Lina, 46 ani: Răcătău, Inf. Bîlc Floare,39 ani; Rogojel, Inf.Buş Maria, 45 ani, Roşca Maria, 56 ani,
Paşcalău Lina, 45 ani; Covasna: Vama Buzăului, inf. Baier Irma, n. 190 I, Panait Ana, n. 1896,
Borcea Domnica n.1901; Voineşti, inf. Vlaicu Maria, 56 ani, Olteanu Ruxandra, 48 ani, Preda
Maria, 60 ani Mircea Maria 51 ani şi Sălaj: Şeredei inf. Goia Veronica 63 ani, Luput Ana, 48 ani
Cristut Maria, 54 ani, Pop Maria,48 ani, Şerban Maria 60 ani; Horoatul Crasnei inf. Roman Floare,
63 ani, Dragoş Gahia, 57 ani, Tulbure Simina, 80 ani; Meseşenii de Sus inf. Turcaş Reghina 70 ani.
Cf. răspunsuri la Chestionarul Haşdeu trimise din: Orlat, Sibiu, Seaca de Câmpie Dolj, Orleşti,
Vâlcea, Cosmeşti, Tecuci„ Vezi şi M. Lupescu, Unelte din bucătăria ţărănească în Şezătoarea XI,
Voi.VIII, Nr. 3-4 Mai Iunie 1903, p. 86.
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fier pentru fript carnea. Pentru servitul mâncării se folosea blidul şi strachina de
lut, loparul saufundul de mămăligă, lingurile de lemn, cuţitele,farculiţele.
Pentru pregătirea mâncării de post „bătrânii aveau oale de pământ şi linguri
de lemn pe care le păstrau în pod şi pe care le coborau, le spălau de praf şi aşa le
foloseau, nu foloseau vase în care pregăteau de dulce" 8 • In situaţia în care nu
aveau vase separate pentru mâncarea de post, toate vasele erau spălate cu leşie în
prima zi din post, şi de aceea aceasta se mai numea şi Spolocania, Lunea
curată: „se spală toate vasele, mesele lingurile, tot ce este sculă de mâncare cu
9

leşie" •

În satul românesc la baza alimentaţiei cotidiene de post au stat pâinea,
legumele, fructe. Pâinea era considerată în toate satele
româneşti cinstea casei şi a mesei atât datorită faptului că era făcută din făina
obţinută din boabele de grâu care purtau pe ele chipul lui CristosJO, cât şi a
greutăţilor pe care le întâmpinau oamenii în obţinerea ei, din care cauză era
considerat mare păcat a se prăda 11 •
Pâinea se făcea în general din făină de grâu, dar pâine numai din făină de
grâu se făcea mai rar în satele româneşti, la sărbători mari şi la anumite
evenimente deosebite, nunţi, înmormântări, pomeni, botezuri „numai la zâle
mari, la nuntă, înmormântare şi sărbători mari, muierile fac pâine în cuptor, în
restul zâlelor se face mai puţină pâine, atunci se face pâine sau mălai în ţăst" 12 în
restul zilelor pâinea se făcea din făină de grâu amestecată cu făină de secară, de
orz şi de mălai, sau mălai şi mămăligă.
Pentru anumite zile şi sărbătorile mari (Crăciun şi Paşti, botezuri, nunţi,
înmormântări, în special) fiecare familie „cât de sărmană era se îngrijea să aibă
făină de grâu pentru a face pâine şi colaci" 13 Marile sărbătorii încheiau o
perioadă de curăţenie materială şi spirituală (postul) la sfărşitul căreia oamenii se
primeneau sufleteşte prin spovedanie şi împărtăşire cu Sfintele Taine, de aceia ei
se pregăteau pentru marcarea lor şi prin schimbări mai deosebite şi în alimentaţia
cotidiană „am lucrat un an întreg ca să avem bucate batăr pentru sărbători" 14 .
mălaiul (mămăligă),

Inf. Sucoi Maria, Mogoş, Alba.
Orlat, Sibiu.
10
Inf. Pop Maria, Seredei,jud. Sălaj.
11
Orlat Sibiu.
12
Câmpuri Surduc, Hunedoara, Răspuns la chestionarul Obiceiuri de Crăciun a Muzeului Etnografic
al Ardealului, 1926. Consumul pâinii numai din făină de grâu, numai la sărbători mari şi
evenimente deosebite din viata omului a fost confirmat de toţi informatorii bătrâni Interesantă este
informaţia bătrânului Crişan Traian din Topa Mică jud. Cluj potrivit căreia oamenii mai săraci din
sat când erau întrebaţi cât grâu au semănat răspundea „cam două dici să dea Dumnezeu să nu ne

8

9

trebuiască".
13

Răspuns la Chestionarul Obiceiuri de Crăiun trimise de Pompei Hossu Longin din Tămăşeşti,
Sălaj

14

în 1926.

Răspuns la Chestionarul Obiceiuri de Crăciun, trimise din Ţigăreni, Turda.
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Familiile mai sărace care n-aveau grâu să macine se împrumutau sau cumpărau „
dar nu se lăsau fără făină de sărbători" 15 .
Cea mai multă pâine se tăcea pentru Crăciun deoarece în sărbătorile
Crăciunului aceasta trebuia să ajungă până la Bobotează atât pentru membrii
familiei cât şi pentru colindătorii acestora. În sărbătorile Crăciunului
(24 decembrie-7 ianuarie) nu era voie să se frământe şi să se coacă pâine în
cuptor. În toate localităţile era credinţa potrivit căreia „Crăciunul trebuie să
găsească masa plină, încărcată cu toate bunătăţile date de Dumnezeu" 16 , de aceia
se tăceau pregătirile culinare cele mai ample. De Crăciun, alături de pâinea
obişnuită, se făceau şi colaci pentru colindători şi o pâine rituală Stolnicul sau
colacul Crăciunului . Pâinea, colacii şi stolnicul, se tăceau din grâul cel mai curat
care era ales şi măcinat anume în acest scop „Dumnezeu ne-o dat o ţâră de grâu
şi din acest grâu trebuie să facem colacii şi stolnicul. Alegem grâul cel mai
mândru, îl treierăm, îl măcinăm, făina o frământăm cu apă călduţă şi puţină sare,
îi dăm forma şi-l băgăm în cuptor să se coacă" 17 •
Atât colacii cât şi stolnicul se tăceau din aluatul obişnuit pentru pâine, doar
că aceştia aveau o formă deosebită de a pâinii. Colacii (sub diferite forme) erau
daţi colindătorilor, iar cu stolnicul se tăcea masa lui Crăciun 18 • Masa stătea
încărcată până în ziua de Anul Nou când „ după ce vin de la biserică se aşează în
jurul mesei, taie colacul şi-l mănâncă, iar grâul îl pune în cel de sămânţă ca să fie
binecuvântat şi ferit de neghină şi alte buruieni, iar otava o ţin şi o dau boilor pe
timpul semănatului ca să fie şi ei curaţi" 19 •
Pâinea se cocea acasă în cuptor, sau în ţăst. Până la începutul secolului XX
se mai găseau gospodării care nu aveau cuptor de copt pâine, mai ales în zonele
în care aparatul de gătit şi încălzit era soba oarbă. În aceste localităţi se folosea
ţăstul pentru copt pâinea în cantităţi mai mici, iar pentru coptul pâinii în cantităţi
mai mari(pentru nuntă, înmormântare sau pentru sărbătorile mari) se apela la
vecinii mai înstăriţi care aveau cuptoare „de teglă sau de văioage în care se ardea
focul cu lemne până se albea bolta şi vatra face scântei"20 •
Pentru obţinerea pâinii făina de grâu era cernută în covată şi frământată cu
aluat păstrat într-o cană de lut, până ce „asuda podul" după care se acoperea cu o
faţă de masă sau cu o ţesătură de cânepă şi se lăsa să dospească „femeile harnice
frământau seara, iar dimineaţa, înainte de a se face ziuă, aprindeau focul în

15

Ibidem.

16

Răspuns la Obiceiuri de Crăciun din Salva, Năsăud.
Răspuns la Obiceiuri de Crăciun din Salva Năsăud.
Masa lui Crăciun se făcea punând pe un colt al mesei „un pumn de grâu şi de cucuruz, un brătuc de

17

18

otavă şi

se acoperă cu o fată de masă peste care se pune un colac"
Arad.
19
Răspuns la Obiceiuri de Crăciun din Salva, Năsăud.
20
Inf. Cristut Maria, Seredei, Sălaj.
din

Şiria,
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cuptor"21 . Aluatul când dospea creştea în covată dacă făina era bună şi când era
dospit mirosea a acru.
Frământatul era o operaţiune foarte importantă de care depindea în cea mai
mare măsură calitatea pâinii, dacă nu era bine frământat atunci pâinea nu creştea
şi făcea cut 'e, adică rămânea clicoasă în partea de pe vatră. Când aluatul era de
luat cu mâna şi asogat în sogătoare, adică era învârtit cu mâinile într-o covăţică
mică, în făină, pentru a primi o formă rotundă după care se punea pe lopată şi era
pus pe vatra încinsă a cuptorului. Pentru a nu se arde la vatră, aluatul se punea pe
frunze de nuc sau de varză înainte de-a fi pus în cuptor.
Când tot aluatul era făcut pâine, covata se curăţa de resturile de aluat
rămase cu curăţitoarele de covată, un fel de lopăţele mici din lemn tare (fag,
stejar), resturile de aluat punându-se într-o cană de lut şi acoperindu-se cu făină22 •
Pentru unele sărbători care cădeau în zile de post se făceau, din aluatul de
pâine, vărzare cu varză oloită, ce erau coapte pe vatra cuptorului de pâine şi
plăcintă de post din făină, apă şi ulei „se făcea un aluat bine lucrat din făină
amestecată cu un pahar de apă şi un sfert de pahar de ulei. Separat se face un terci
din uleiul rămas în pahar şi făină. Aluatul se împarte în două şi din fiecare
jumătate se întinde o foaie cât de mare care se unge cu jumătate de terciul din
pahar, se răsuceşte făcându-se sul, apoi melc şi se pune la rece. Cu jumătatea a
doua se face la fel. Se ia câte un melc şi se întinde într-o tavă cât e tava de mare,
peste care se pun mere rase înăbuşite cu zahăr apoi se pune peste ele foaia
cealaltă şi se dă la cuptor"23 •
Alături de pâinea din făină de grâu în toate localităţile, familiile mai sărace
făceau şi pâine din făină de grâu amestecată cu cea de secară şi de orz. În unele
localităţi din Tara Bârsei şi Secuime în anii mai răi se făcea pâine numai din
făină de orz şi cartofi. Făina de orz „ trebuia cernută cu sită deasă din cauză că
avea multe hoaspe" 24 • Plămădeala se făcea seara „din făină de orz şi un căzănel
de cartofi fierţi. Cartofii erau striviţi în chiua de lemn şi se frământau întâi cu
făina ca să se frece bine cartofii, apoi se pune aluatul şi se frământa cu apă.
Pentru fiecare pâine se punea o mână de sare. Când plămădeala era dospită se
făcea foc în cuptorul de copt pâine şi când cuptorul era ars se punea aluatul în
coşuleţe şi se punea în cuptor la copt. După două ore se scotea din cuptor se bătea
coaja arsă cu bătătorul şi se punea la rece" 25 • Se făceau o dată „cam 10 pâini
pentru o familie de 5 persoane care se ţinea în molda în care era frământat aluatul
la rece în camera în care nu se locuia"26 .

21

22
23
24

25
26

Inf. Popa Ruxandra, lara, Cluj.
Inf. Cristuţ Maria, Seredei, Sălaj.
Maria Comsa, Săcele, Braşov.
Panait Ana, Vama Buzăului Covasna.
Inf. Baier Ana, Vama Buzăului, Covasna.
Inf. Panait Ana, Vama Buzăului. Covasna.
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În unele localităţi din Ţara Bârsei, Munţii Apuseni, Sălaj şi Năsăud, pâinea
se făcea şi din făină de secară amestecată cu făina de orz, sau de grâu „se
amestecau boabele de secară cu cele de orz sau cu cele de grâu, cam două părţi de
secară şi una de orz sau de grâu şi aşa se măcinau"27 . Făina obţinută după ce era
cernută se punea în covată unde „se frâmănta cu aluăţel, apă călduţă şi sare. Se
frământa până ce aluatul se desprindea de mână şi făcea bolboci apoi se lăsa să
dospească". Când cuptorul era ars „ se rupea cu mâna din aluat se tăvălea prin
făină se punea pe lopată şi se arunca în cuptor. Aluatul rămas pe covată se rădea
şi se făcea aluăţel într-o cană şi se păstra pentru săptămâna următoare. Nu se
folosea drojdie la frământat pentru că aluăţelul dospeşte mai bine şi pâinea nu
înfloreşte ca atunci când se frământă cu drojdie. Făceau cam 7 pâini o dată şi le
ajungeau o săptămână" 28 •
În zilele obişnuite, în marea majoritate a localităţilor transilvănene, alături
de pâinea din făină de grâu, s-a consumat mălaiul şi mămăliga "mai de mult cu
mămăligă am crescut nu cu pită ca acum"29 .
Mălaiul s-a mâncat, în toate localităţile, mai ales atunci „când nu era
grâu" 30 . Făina de mălai se cernea cu sită deasă după care se opărea pentru că era
mai mare, se frământa cu aluat, apă şi cu sare şi se lăsa mai moale pentru dospit.
La frământat se folosea aluatul, nu drojdia „ilestăul se foloseşte doar de prin
1950"31 • Când aluatul mirosea a acru era dospit, se lua şi se puneau pe pănuşi în
cuptor. Se lăsa la copt cam 2 ore. Mălaiul era scos din cuptor şi se păstra într-o
ladă, în tindă. Coaja neagră se curăţa numai atunci când se mânca pentru că îl
2
ţinea mai mult proaspăt3 •
În unele localităţi, mălaiul înainte de-a fi pus în cuptor se" învelea în hârtie
şi se cocea acoperit. Când îl scotea din cuptor îl stropea cu moare de curechi ca să
rămână moale şi se mânca în zi de post" 33 •
Frământatul şi coptul mălaiului era o operaţiune care punea la încercare
îndemânarea femeilor, mai ales a celor tinere deoarece foarte des se înregistrau
rebuturi care erau penalizate prin diverse strigături :
„Dragă mi-i lelea bălaie
Că şti rândul la mălaie
Că şi asară o făcut opt
Nice unu nu s-o copt
Da şi io le-am pus în rând
Nici un câine nu-i flămând" 34 •
27
28
29
30

31

32
JJ
34

Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.

Creangă Filofteia, Sîmpetru, Braşov.
Savu Maria, Mogoş, Alba.
Mircea Maria, Voineşti Covasna.
Pop Maria ,Şeredei, Sălaj.
Pop Maria, Seredei, Sălaj.
Roman Floare, Horoatul Crasnei, Sălaj.
Dragos Gahia, Horoatul Crasnei, Sălaj.
Lupuţ Ana, Şeredei, Sălaj.
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se numea şi un fel de prăjitură care se făcea în unele zile de post şi se
cocea în tavă „făină de mălai, puţin zahăr şi ulei se frământa cu borviz până
devenea un aluat moale. Toată compoziţia se pune într-o tavă şi se coace. Poate fi
consumat în zile de post şi de dulce" 35 .
Mămăliga a fost alimentul care a stat la baza hranei cotidiene în toate
aşezările rurale „mămăligă se face în fiecare zi şi se mănâncă cu brânză, cu lapte,
cu tocană de came, în zile de dulce şi cu fasole frecată pârgălită, cu ceapă prăjită,
sau goală, în zile de post" 36 . Mămăliga se făcea din făina de mălai cernută prin
sită care „se fierbea în ceaun cu apă şi sare, amestecându-se cu mestecăul. Când
era fiartă şi vârtoasă se răsturna pe un fund de lemn şi se tăia cu o aţă" 37 •
Mămăliga se mânca în zile de post şi în zile de dulce, însoţind toate felurile de
mâncare, inclusiv ciorbele.
În zilele de post o mâncare mai consistentă Mămăliga împăturată cu
silvoiţă gătită astfel „în cratiţă se punea un rând de mămăligă şi un rând de
silvoiţă până se umplea cratiţa" 38 şi mămăliga bulgăraşi „bulgăraşi de mămăligă
vârtoasă erau învârtiţi într-o cratiţă în care s-a prăjit ceapă în ulei mai mult, după
care se puneau în blid de unde erau mâncaţi cu moare sau cu curechi murat" 39 •
Uleiul a fost un aliment indispensabil pentru gătirea mâncări (de post şi de
dulce) şi-n special a rântaşului, care se făcea „din ulei, ceapă, făină şi apă"40 •
Uleiul se putea obţine din sămânţă de in, de bostan şi de floarea soarelui.
Pentru obţinerea uleiului din sămânţa de cânepă sau de in, sămânţă după ce
era zdrobită într-o piuă era cernută şi prăjită apoi era pusă într-o presă „sămânţa
scoasă din inul uscat la soare, se punea la uscat 1-2 săptămâni după care era
zdrobită într-o piuă şi se cernea. Făina obţinută se punea într-o copaie unde se
umezea cu apă şi se frământa bine, după care se punea la prăjit. După ce se prăjea
se punea într-un săculeţ de pânză şi presată în teasc. Din 9 kg. de sămânţă ieşeau
cam 2-2,5 litri ulei. Turta rămasă era folosită ca hrană la animale"41 •
Până în preajma primului război mondial cel mai bun ulei era cel obţinut
din sămânţa de bostani. Bostanii se semănau în lanurile de porumb în cantitate
relativ mare, pentru că erau folosiţi şi ca hrană la animale, în special pentru
îngrăşatul porcilor în postul Crăciunului, iar sămânţa era folosită pentru obţinerea
uleiului. „Sămânţa scoasă din berbeniţa coaptă se punea la uscat la soare, apoi în
podul casei, după aceea era dusă la oloire"42 • La „oloire" sau la piua de ulei
sămânţa era zdrobită în piuă după care se cernea printr-un sită pentru a se separa
35
36

37
38
39
40
41
42

lnf.
lnf.
lnf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.

Mircea Maria, Voineşti Covasna.
Ghig Todoruţa, 38 ani Mărisel.
Mircea Maria, Voineşti Covasna.
Mîrzan Fina, Cacova lerii, jud. Cluj.
Popa Ruxandra, lara, Turda.
Brad Eugenia, Mogoş, Alba.
Borcea Domnica, Vama Buzăului, Covasna..
Dragoş Gahia, Horoatul Crasnei, Sălaj.
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făina

de partea lemnoasă, făina era frământată cu apă călduţă şi se prăjea după
care se punea într-o ţesătură de lână şi se presa în presă.
Uleiul se tăcea de obicei înainte de postul Crăciunului şi a Paştelui dintr-o
cantitate mai mare de sămânţă pentru a ajunge în tot postul43 • Pentru obţinerea
acestuia în aşezările româneşti, până în preajma celui de al doilea război mondial,
au funcţionat o mare varietate de pive şi de prese de ulei.
După primul război mondial, pe măsura generalizării cultivării florii
soarelui „rujea a fost adusă în Horoatul Crasnei de boierul Tulucan cam pe la
1900. El a dat sămânţă oamenilor ca s-o samene pe lângă mălai şi i-a învăţat să
facă oloi din ea'.4 4 şi înmulţirea pivelor de ulei mecanice s-a folosit uleiul de
floarea soarelui, în paralel cu cel din sămânţă de bostan.
În situaţia în care se termina uleiul, pentru gătit se putea folosi şi făina
seminţelor de cânepă, inşi bostani, prăjită „sămânţa se zdrobea într-o tocitoare cu
un bătător de lemn, făina rezultată era cernută printr-o sită mai rară şi era pusă la
45
prăjit într-o tigaie şi aşa o foloseau la gătit" . Tot din astfel de făină se făcea şi
julfa „seminţele se pisează în chiuă până se fac turtă, se încălzesc într-o strachină
la foc, se pune peste ea apă călduţă şi se mestecă până se moaie, apoi se umple
strachina cu apă şi se obţine un lapte care se strecoară prin sită, se pune pe foc să
fiarbă. În timpul fiertului se încheagă puţin cajintiţa"46 .Julfa numită şi chisălţă de
dovleac 47,lapte de bou 48 era un aliment de post care se făcea în special în Ajunul
Crăciunului pentru a se da pomană de sufletul morţilor împreună cu colăceii, sau
se mânca „cu mămăligă prăjită ori cu mălai'.4 9 •
Cartofii, fasolea, varza, ceapa şi usturoiul au fost principalele legume
folosite la prepararea mâncărurilor tradiţionale de post. Alături de aceste legume
în aproape toate localităţile în cadrul alimentaţiei de post au fost folosite fructele
(proaspete sau conservate), ciupercile şi verdeţurile.
Legume puteau fi consumat în starea lor naturală (ceapa, usturoiul) sau
sub forma unor mâncări pregătite sumar prin coacere şi fierbere (cartofii, copţi
sau fierţi, erau mâncarea de post cea mai răspândită, deoarece era cel mai uşor de
Inf. Pop Maria, Şeredei,Sălaj.
Inf. Tulbure Simina, Horoatul Crasnei, Sălaj.
45
Inf. Dragoş Gahia, Horoatul Crasnei, Sălaj
46
Şezătoarea voi. VIII, Nr. 3-4 mai iunie 1903 p. 33.
47
,,În Ajunul Crăciunului se pisează seminţe de dovleac sau de cânepă după ce au fost prăjiţi într-un
vas de tablă, se cern printr-un ciur şi se pun la foc să fiarbă, apoi se îngroaşă cu făină de grâu. Se
pun în strachină cu grâu fiert şi se împart pentru sufletul celor răposaţi" Cacoţii Mehedinţi, în
Izvoraşul, XVII,Nr. 11-12 Noi.-Dec. 1938.
48
„Se pune la fiert sămânţă de cânepă până ce crapă, se strecoară şi se pune în piuă şi se zdrobeşte iar
din când în când se căleşte cu fierul înroşit în foc. Când se socoteşte că e de-ajuns de călită se
strecoară prin sită în căldare şi se toarnă apă, apa se colorează în alb ca laptele. Se fierbe şi se
împarte cu colăcei pe la vecini de sufletul morţilor în Ajunul Crăciunului" Gostila Someş, Izvoraşul
nr. 11-12, noi-dec 1937.
49
Bîrca, Dolj, Răspuns la Chestionarul Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou al Muzeului Etnografic al
Ardealului; „se fac plăcinte cu julfă, barabule cu julfă, şi julfă cu păsat" M. Lupescu, o.c. p.33.
4

J
44
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pregătit şi

puteau fi consumaţi, după ce erau curăţaţi de coajă, natur, goi, cu
sare 50 , cu moare de curechi, cu curechi murat51 , mai ales în postul Crăciunului 52
sau pârgă/iţi „tăiaţi felii într-un blid şi amestecaţi cu ceapă, ulei de berbenită şi
curechi murat" 53 •
Cea mai uşor de gătit şi mai cunoscută mâncare de post a fost ciorba
(zăma borşul) care se obţinea prin fierberea legumelor în apă cu sare, se drege cu
rântaş sau borş şi se acrea cu oţet sau cu poame(în cazul în care nu se folosea
borşul).

Rântaşul

se

obţinea

din

„făină prăjită

în ulei

până

se

roşeşte

care se stingea

cu apă" 54
Borşul

se obţinea din tărâţe de porumb şi de grâu(trei părţi tărâţe de
porumb şi o parte tărâţe de grâu) „puse într-o putină de lemn cu cuib de borş
huşte din borşul vechi care sunt acre- care se amestecă bine peste care se toarnă
apă clocotită mestecându-se şi lăsându-se la loc răcoros" 55 .
Pentru acritul ciorbelor se folosea numai oţetul preparat în cadrul
gospodăriei din poame (nu se cumpăra oţet) şi unele fructe necoapte bine (mere,
prune, pere sau struguri). Până-n preajma primului război mondial în satele
româneşti nu se folosea bulionul la gătitul rântaşului. Oţetul se prepara în cadrul
56
gospodăriei din mere şi din pere pădureţe „se culeg perele pădureţe, se lasă să
se mălăieţeze, apoi se zdrobesc într-o covată şi se pun la butoi şi se toarnă apă ca
să treacă peste ele. După câteva zile mustul - cighirul - se putea bea fiind
dulceag şi răcoritor, iar dacă se lăsa mai mult să fermenteze se transforma în oţet
şi se folosea la acrit ciorbele sau la frecţii" 57 •
Ciorba de cartofi şi de fasole (zama sau borşul) au fost cele mai răspândite
şi cele mai des pregătite ciorbe în satele româneşti atât în zilele de post cât şi în
cele de dulce. Ciorba de cartofii se racea din „cartofii curăţaţi erau puşi la fiert în
apă cu sare, cu ceapă, pătrunjel, mărar" şi când erau fierţi bine se punea rântaşul
făcut separat şi se lăsa să mai dea un clocot. Ciorba se acrea cu poame, vara se
tăiau felii mere roşii necoapte şi se fierbeau o dată cu legumele din zamă" 58 cu
cighir" 59 sau cu borş.
„Cartofii copţii în vatra sau fierti cu coajă erau mâncaţi goi cu sare", lnf. Brad Eugenia, Mogoş.
,.Cartofii copţi sau fierţi se mâncau în post cu moare de curechi sau cu curechi murat oloit" Inf.
Goia Veronica, Seredei, jud. Sălaj.
52
Inf. Brad Eugenia, Mogoş, Alba.
53
Inf. Dragoş Gahia, Horoatul Crasnei, jud. Sălaj.
54
Inf. Sucoi Maria Mogoş, Alba.
55
M. Lupescu, Bucătăria ţăranului în Şezătoarea, VI, 190 I, p. 64.
56
„Merele şi perele pădureţe se lăsau să se mălăieţeze apoi erau zdrobite într-o covată şi se puneau
într-o bute sau butoi şi se turna apă peste ele. După câteva zile cighirul, un fel de must era bun de
băut fiind dulceag şi răcoritor.Dacă se lăsa mai multe zile începea să fermenteze şi se făcea oţet care
se folosea la acrit zama sau la frecţie". Zaprea Maria, Buru, Cluj.
57
Inf. Sucoi Maria, Mogoş, Alba.
58
Inf. Goia Veronica, Şeredei, Sălaj.
59
Inf. Grig Todoruţa, Mărişel jud. Cluj.
50

51
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Fasolea era folosită în alimentaţie crudă şi uscată. Fasolea crudă sau verde
se folosea numai pentru pregătirea ciorbelor „se fierbe în apă cu sare şi când e
aproape fiartă i se adaugă mere roşii nu prea coapte, tăiate pentru a o acri" 60 şi
când era fiartă se punea în ea rântaşul. În unele localităţi, fasolea verde se
conserva pentru iarnă „înşirată pe aţă şi uscată, şi se folosea fără a o opări
înainte" 61 .
Fasolea uscată se consuma sub formă de ciorbă şi fasole frecată. Ciorba de
fasole se făcea fierbând boabele în apă cu sare şi legume (ceapă, pătrunjel,
cimbru) şi când era fiartă se turna în ea borşul 62 sau rântaşul 63 şi se lasă să mai
dea un clocot.
Fasolea frecată se prepara fierbând boabele în apă cu puţină sare. În unele
localităţi erau fântâni a căror apă avea anumite calităţi care o făcea a fi bună
pentru spălat şi pentru fiert fasolea „aproape tot satul duce apă de băut de la Buna
o fântână de la marginea satului, mai este o fântână la Săpuniţa de unde aduc apă
pentru fiert fasolea şi pentru spălat" 64 • Când fasolea era fiartă se „zoleau" 65 pentru
a se îndepărta cojile obţinându-se o pastă peste care se turna pârgăleală din ulei,
ceapă şi poprică66 apoi se mânca cu mămăligă şi varză murată „oloită" mai ales
în zilele din Postul Crăciunului şi Postul Mare.
Primăvara, se pregătea ciorbe de post de verdeţuri (urzici crude, lobodă,
salată etc). Urzicile erau culese numai când erau crude şi făcea din ele zamă „se
fierb urzicile în apă sărată cu o mână de orez, ceapă prăjită stinsă cu bulion şi se
acrea cu oţet"67 sau borş cu urzici „borşul cu legume se pune la fiert şi când sunt
fierte se pun urzicile alese şi spălate şi o mână de orez şi se drege cu ceapă prăjită
în oloi"68 . Cu urzici se făcea şi mâncare scăzută „se fierb urzicile în apă sărată, se
toacă pe un fund de lemn cu dosul cuţitului. Se face o prăjeală din ceapă, ulei şi
făină şi se fierb împreună. Se zicea că urzicile întăresc plămânii şi se mânca cu
mămăligă în zi de post"69 •
Zama (borşul) de lobodă se pregătea vara „frunzele de lobodă erau spălate
şi tăiate mărunt şi se puneau la fiert, împreună cu mărar, cimbru, leuştean, în apă

60

Inf. Zaprea Maria, Buru, Cluj.
Inf. Goia Veronica, Şeredei, Sălaj.
62
•• Fasolea se alege şi se pune la fiert cu ceapă pătrunjel, cimbru şi sare, după ce a fiert bine se toarnă
borşul şi se lasă să mai tragă un clocot. Borşul este mai cu gust dacă pui în el oloi de cânepă, in,
nucă ori sâmburi de bostan prăjiţi, cu ceapă. În sărbătorile din post în borşul cui fasole se pun
tocmnagi" M. Lupescu, o.c. p. 64.
63
Inf. Goia Veronica, Şeredei, Sălaj.
64
Plaiuri, Turda, răspuns trimis la chestionarul Casa al Muzeului limbii române din Cluj în 1926.
65
„Fasolea fiartă se zolea zdrobindui-se cu lingura" Inf. Grig Todoruţa, Mărişel, Cluj.
66
Inf. Cristuţ Maria,Şeredei, Sălaj.
67
Inf.Vlaicu Maria Voineşti,Covasna.
68
M Lupescu. o. c. p. 70.
69
Inf. Vlaicu Maria, Voineşti, Covasna.
61
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în care s-a pus mult borş. Se obţine o zamă de culoare roşie gustoasă" 70 . La fel se
pregătea borşul cu ştir.
Ciorba de salată se gătea mai ales primăvara şi la începutul verii când
salata era tânără „ se toacă salata mărunt şi se pune la fiert cu ceapă, pătrunjel şi
orez. Se face rântaş din făină prăjită în ulei, şi se pune în oală. Se drege cu sare şi
oţet" 71 •

Mâncare de post se pregătea şi din ciuperci proaspete sau conservate prin
uscare (bureţi de prun, hribe de pădure, bureţi păstrăvi mari, pita vacii, roşcovi de
brad şi de mesteacăn, ghebe, bureţi galbeni domneşti) usturoi sub formă de zamă
şi tocăniţe.

Zamă (borş)

se făcea din ghebe şi bureţi negri „ se spală bine cu apă apoi
se toacă cu securea şi se pun la fiert în apă rece cu ceapă pătrunjel şi sare. În
zamă nu se pune nici rântaş nici altceva ca să se îngroaşe, numai oţet sau perje
pentru acrit" 72 • Ghebele şi hribii de pădure uscaţi erau folosiţi iama fierbându-se
împreună cu cartofii obţinându-se „o zamă la fel de bună ca şi cea cu came"73 .
Din ciuperci şi din bureţii (cu excepţia celor usturoi) se făcea tocăniţă
„bureţi negrii de fag se culegeau primăvara, se spălau şi se fierbeau în apă, apoi
se strecoară. În zeama obţinută se face coleşe din făină de grâu până ajunge ca un
lapte mai gros. Bureţii se prăjeau separat în ulei, cu ceapă după care se toarnă
peste ei coleşea" 74 şi se dreg după gust cu puţin oţet. Cea mai gustoasă tocăniţă se
făcea din hribe care se culegeau de la Rusalii până-n august şi se pregăteau
proaspete cu ulei, poprică şi ceapă, sau se uscau pentru iarnă. În zilele de post se
dregea tocăniţa cu oţet, iar în zilele de dulce se punea smântână după gust 75 .
Un rol important în alimentaţia populară de post l-au avut fructele care
erau consumate în stare proaspătă sau conservate prin uscare. Pentru a avea fructe
proaspete în perioada de iarnă ele (în special merele şi perele de toamnă) erau
culese cu mâna din pom şi păstrate în fiîn, otavă 76 sau în pivniţă „aşezate frumos,
pe paturi de scândură în pivniţă, învelite cu paie şi se păstrează până la Paşti şi
mai târziu. Din când în când fructele care putrezeau se alegeau" 77 • Fructele
pădureţe (merele şi perele) erau puse în otavă „ca să îngheţe, iar când se înmuia

70

M. Lupescu, o.c. p. 68.
Inf. Olteanu Ruxandra, Voineşti, Covasna.
72
lnf. Roşculeţ Maria, Satu Lung Braşov. „Se spală bureţii buni care nu sun t viennănoşi se hăcuie
bine şi se pun la fiert în oală cu mărar, ceapă şi pătrunjel. Când sunt fierţi se toarnă peste ei borş
potrivit de acru şi se lasă să mai fiarbă. Când se doreşte să se facă din bureţi uscaţi aceştia se pun de
cu seară în apă călduţă ca să se înmoaie" M. Lupescu, o.c. p. 70.
71
lnf. Cristut Maria, Şeredei, Sălaj; Din hribi se pregătea şi boş cu hribi la fel ca „borşul cu ciuperci,
în el trebuie să se pună orez ori tocmagi ca să-i de-a gust. La praznice cine poate da aşa bucate se
socoate ca om cu dare de mână": Lupescu, o.c. p.71.
74
Inf. Mircea Maria, Voineşti,Covasna.
75
Inf. Pop Maria, Şeredei, Sălaj.
76
lnf. Zaprea Maria, Buru, Alba.
77
Inf. Zaprea Maria, Buru, Cluj.
71
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vremea ele erau bune de mâncat"78 sau erau lăsate să se mălăieţeze, după care
erau puse să se usuce de la sine într-un loc uscat unde circula aerul. Pentru a
grăbi uscarea „ după ce erau mălăieţe se băgau în cuptorul de copt pâine, după ce
se scotea pâinea"79 •
Conservarea prin uscare a fructelor pentru iarnă se făcea prin uscare la
soare sau la căldură „ merele şi perele de toamnă se tăiau felii, se înşirau pe aţă şi
se puneau la soare să se usuce" 80 • Prin această metodă nu se puteau usca decât
anumite soiuri de mere şi de pere „nu prea dulci şi zemoase care nu erau stricate
81
aşa de tare de viespi" •
Cel mai mult se conservau poamele(prunele şi merele) prin uscare în
cuptoare anume făcute în acest scop(lojniţe sau bujdeie de uscat poame). Forma
cea mai simplă a cuptoarelor era „o groapă săpată în pământ peste care se punea
o leasă de nuiele, cu marginile ridicate. Pe leasă se puneau prunele sau merele
tăiate, iar căldura şi
fumul focului ce se făcea în groapă uscau şi afumau
poamele."82 •
Prunele bistriţe erau folosite şi pentru a se face magiun din ele. Magiunul
se prepara „ fierbând prunele în căldare de arama amestecând tot timpul ca să nu
se prindă de fund şi să se afume. Când erau fierte se strecurau pentru a se separa
sâmburii şi coaja de miez. Zeama obţinută se fierbea din nou până se îngroşa.
Când magiunul era îngroşat destul se lua şi se punea într-o ladă de lemn,
confecţionată anume pentru o căldare de magiun. Pe fundul lăzii se punea o cârpă
curată, se punea magiunul şi lada se băga în cuptorul de copt, după ce s-a scos
pâinea, de două trei ori ca să facă coajă pe deasupra. Se mânca ca ceva dulce cu
mămăligă sau cu pâine" 83 .

Jnf. Zaprea Maria, Buru, Cluj, „se culegeau mere roşii tomantice, mere aurii, pătule, poinice, mai
rar că nu se fac în tăt anu, pere pietrose de iarnă şi se puneau pe paturi din scânduri în pivniţă" Jinar
Sofica, Mogoş.
79
Inf. Zaprea Maria, Buru, Alba.
80
Inf. Mîrzan Fina, Cacova lerii Cluj.
81
Jnf. Z:aprea Maria, Buru, Alba.
82
Inf. Marc Vasile, Mărişel, Cluj; ,,În trecut prunele erau mai mult uscate pe lojniţă, de aici le-a venit
şi numele de prune lojniţite" inf. Vlaicu Maria, Voineşti, Covasna.
83
lnf. Lascu Maria, Mogoş Alba; "Prunele se fierbeau în căldare de aramă până se făceau chisăliţă
toate apoi se strecurau printr-o strecurătoare de lut. Din două trei căldări de prune puse la fiert se
obţinea după fierbere şi strecurare o căldare de chisălită care se fierbea atâta că se prindea de
lingură. Silvoiţa se păstra în oale de pământ şi doi trei ani" Pop Maria, Şeredei, Sălaj; ,,Într-o
căldare mare se pun prunele şi perjele bine coapte. Căldarea se pune pe foc şi se lasă să fiarbă până
ce se desprind sâmburii,se strecoară ca să rămână sâmburii şi cojile, zeama se pune în căldare şi se
pune la foc amestecându-se cxu o lopăţică să nu se prindă de fund. Când zeama e groasă ca laptele
cel acru de oi, căldarea se dă de-o parte şi când se răceşte pobârla se pune în budăieşe sau în oale de
pământ" M. Lupaşcu, Bucătăria ţăranului, în Şezătoarea, XI, Nr. 3-4 mai iunie 1903, p. 34.
78
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Din unele fructe proaspete84 şi uscate se făcea chisăliţă „poamele se
fierbeau în apă şi se mâncau cu mămăligă sau cu pâine în zi de post" 85 . Chisăliţa
de prune uscate „era bună la orice boală" 86 .
Vara şi toamna se făcea chisăliţă şi din fructe proaspete „ prunele pârguite
se fierbeau în apă puţină ca să iasă chisăliţa groasă şi se mânca cu mămăligă" 87 •
Am încercat să prezentăm câteva aspecte privind alimentaţia populară de
post din dorinţa de-a atrage atenţia şi interesul asupra unui domeniu al culturii
populare prea puţin cercetat până acum.

CONTRIBUTIONS Ă. LA CONNAISSANCE DE L' ALIMENTATION
TRADITIONNELLE. L' ALIMENTATION TRADITIONNELLE DE
JEUNE Ă. LA FIN DU XIXE SIECLE
(Resume)
Les auteurs presentent quelques aspects concemant l'alimentation
traditionnelle de jefme, aspects mentionnes dans quelques fonds documentaires
datant de la fin du XIXe siecle. D'apres Ies informations contenues dans ces fonds
documentaires, le jefme, c'est-a-dire l'abstention de manger de la viande, du lait
et des oeufs, de meme que des plats prepares pour certaines occasions, etait
strictement respectee par tous Ies membres d'une comunaute villageoise car on
croyait que son omission volontaire apportait de grands perils autant a I' individu
qu'â la communaute villageoise.
On respectait le jefme pendant 227 jours de l'annee; pendant ce temps-la
l'alimentation quotidienne etait basee sur le pain, la potenta et differents plats
prepares surtout des legumes et des fruits. Apres avoir enumere Ies vases Ies plus
utilises pour la preparation des plats, Ies auteurs presentent Ies plus importants
plats obtenus par la cuisson des legumes, surtout des pommes de terre et du
haricot blanc, de certaines plantes de la flore spontanee (comme la laitue, Ies
orties, Ies follettes etc.) et de certains champignons, de meme que des aromates
utilises pour donner de la saveur aux plats. Les auteurs soulignent, de meme, le
role que Ies fruits, frais ou conserves, avaient dans l'alimentation de jefme.

,.Se fierb bine merele, se zdrobesc şi se mănâncă cu pâine sau cu mămăligă" Paşcalău Irina,
Rogojel, Cluj; .,Chisălita se face din poame coapte bine mai ales din goldane. Se pun goldanele ori
perjele la foc într-o oală de post cu o leacă de apă, slab ele apă, când sunt fierte se flecuiesc cu o
lingură şi se mănâncă" M. Lupaşcu, o.c.
85
lnf. Marc Vasile, Mărişel Cluj; „chisăliţa făcută din prune lojnitite se mânca cu mămăligă", inf.
Preda Maria,Voineşti,Covasna.
86
Inf. Gaia Veronica, Şeredei, Sălaj.
87
Inf. Roşculet Maria, Săcele, Braşov.
84
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