CERCETĂRI ETNOGRAFICE ÎN SATELE RIVERANE
DUNĂRll; ZONA CIOCĂNEŞTI
Marian Burciu

Comuna Ciocăneşti se află înE._artea de sud-est a Cârnpiei Dunării, la o distanţă de 26
krn de municipiul Călliraşi, pe şoseaua naţională 3 1 , Călăraşi-Olteniţa.

Ca ţinut vechi de câmpie, Blirăganul este menţionat în documentele secolelor 14- 1 5 ,
încă de pe vremea lui Mircea �1 Bătrân şi a urmaşilor săi 1 • Aşezare ieste atestatădoCu
mentarîntre anii 1630- 1637 în Codul Hurmuzachi în care se arată că solii &imi şi de domnitorul
Vasile Lupu spre plasa de la Silistra, între anii 1 630- 1 637, au ��posit la Ciocăneşti 2 •
Cercetările etnografice ce constituie subiectul P.rezent�ucrări, s-au desfăşurat în
perioada 1 iunie - 8 august 1 997 şi constituie începutul unor �ple investigaţii etnografice
pe Valea Dunării în localităţile dintre Ciocăneşti şi s anţov. In acţiunea întreprinsă ne-am
bu 'âi de sprijinul unor specialişti de la Muzeul Satului din Bucureşti.�
Salv� şi redescoperirea patrimoniului cultural naţional, materitd� sp�. aparţinând
domeniuluietnografiei, culegerea de informaţii privind viata relig'i�asă, meşteşugurile,
slirbătorile�ştine şi de altă origine, obiceiurile şi datinile populare, componenta populaţiei
şi istoria locală, s-au numlirat între obiectivele pe care le-am urmărit.
Denumirea localităţii Ciocăneşti de La ciocănarii" ocnelor de sare, prin Ciocăneşti
"
trecând drumul sării". Până în sec. 18, sarea era adusă de la ocnele de sare din Slănic
"
Prahova, pe Valea Mostişte, capătul drumului fiind La Ciocăneşti. Aici cioănaşii" sau
"
ciocănarii" splirgeau sarea ce era pusă apoi în saci şi distribuită spre Silistra. Denumirile
"
satelor componente derivă din realităţile vremii: ,,Mlirgineni" - cu locuitori proveniti din
Mlirginenii de Prahova, Sârbi" - denumire care confirmăîmpreună cu alte dovezi, existenta
"
unei minorităţi sârbeşti, care după mlirturia preotului Alecu Zamfir din localitate, era
amestecată cu minoritatea bulgarilor.
Cea mai controversată este denumirea satului situat în vestul comunei, şi care poartă
numele de Andolina. În ceea ce priveşte originea şi semnificaţia acestui nume există mai
multe ipoteze. Prima ar fi aceea că ,,Andolina" derivă din limba portugheză şi se traduce
,,fată frumoasă".
După părerea lui Culea Dumitru, Localnic în vârstă de 84 de ani, de profesie plugar, în
timpuri ce se pierd în memoria istoriei, pe aceste locuri ar fi trăit un cioban a cărui sotie se
numea ,,Lina" din al elitei nume a luat probabil naştere denumirea satului.
O altă legendă auzită de Culea Dumitru de la cei mai bătrâni, ne povesteşte că ,,Lina"
a fost o ţigancă, proprietară a unei cârciume unde toată lumea mergea să bea, ,,ando "
însernn ân d în limba ţigănească ,,merg la".
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Mărturii istorico-literare despre aşezarea Ciocăneşti.
Încă de la începutul anchetei, ne-a fost semnalatli de către Zaharia Lucian, directorul
Căminului Cultural din Cioclineşti, existenţa unei monografii a aşezării, studiu completat
de o serie de alte lucrări în care este descrisă evoluţia istoricli a comunei Cioclineşti, începând
din Evul Mediu şi până în Epoca Modernă.
La acestea se adaugă lucrări referitoare la istoria satelor riverane Dunării, începând cu
Preistoria, Istoria Veche şi continuând cu Epoca Medievală. Studiile sunt alclituite de
învăţlitorul localnic Paul Popovici. Lista luc ărilor este urmlitoarea:
1 . Istoria satelor riverane Dunării, sectorul Spanţov - Călăraşi, 89 pag.
2. Contribuţie la o istorie a satelor riverane Dunării. Preistoria, Istoria Veche, Feudalism,
76 pag.
3. Obştea ţărăneascli străbună şi destrămarea ei în feudali:smul satelor ialomitene, 103 pag.
4. Scurte istorii ale satelor, 1 75 pag.
5. Monografia comunei Cioclineşti, 35 pag.
6. Codex de docum� din Evul Mediu şi Epoca Modernă, referitoare la evoluţia istorică
a comunei Cioclineşti, 260 pag.
7. Contribuţii istorice asupra satelor Ulmu şi Chirnogii de Ulmu, 1 35 pag.
Informaţiile obţinute întregesc imaginea comunei Cioclineşti şi ne-o confirmă ca pe o
aşezare cu un bogat fond etnografic, atât de factură spirituală cât şi materială.
Iniţial comuna era împărţită în patru sate: Cioclineşti Mărgineni, Cioclineşti Sârbi,
Smârdanu în parte de Est a comunei şi Andolina la Vest, în prezent această împărţire păstrâdu
se numai din punct de vedere ecleziastic, în cele patru parohii.
Ocupatii
Un rol important în dezvoltarea economică a comunei, l-au avut meşteşuguri le. Printre
cele practicate la scară largă, se numărau la începutul secolului nostru: torsul, ţesutul, rotăria,
potcovitul, iar în timpul iernii împletirea de rogojini din papură, meşteşug practicat îndeosebi
de bărbaţi.
În prezent, datorită modeemizării societăţii în general şi a mijloacelor de producţie în
special, o parte din meşteşuguri precum: fierăria, rotăria, cojocăritul, au început să dispară,
fiind practicate sporadic. În această situaţie, este important, acum mai mult ca oricând,
păstrarea elementelor materiale şi spirituale ale minunatei lumi a satului, în cazul nostru
satul specific C'IIDpiei Dunării.
Un rol la fel de important pentru dezvoltarea comunităţii din localitate, I-au avut şi
celelalte ocupatii specifice aşezării geografice, şi anume: pescuitul, agricultura, vânătoarea,
comerţul.
Pescuitul
Unul dintre pescarii recunoscuti ai comunei, Gheorghe Belivan, care a moştenit această
preocupare de la tatăl său, ne-a introdus în atmosfera specifică furnizându-ne informaţii.
Din întregul set de unelte de pescuit: vârşe, setcă, mreajă, târboc, cârliont, cannace sau
cârlige folosite pentru prinderea peştelui rllpitor, leasa, pe care le păstrează cu mare grijă,
Gheorghe Belivan a donat Muzeului Dunării de Jos o vârşe. După cele spuse de pescarul
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chestionat, foarte des folosit era şi năvodul de 6 odgoane

(420 m2). La pescuit se mergea de

regulă în barca de 24 crivace şi se arunca năvodul care apoi se trăgea la mal (operaţiune care

în limbaj pescăresc constituia o toană").
"
În perioada 20 aprilie
20 iunie. Când peştii depun icrele, pescuitul era oprit, iar
-

pentru aceasta ca semn,

se punea pandela". Era vorba de fapt despre o haină pusă pe o

"
beldie înaltă. Revenind la preznet menţionăm existenţa Întreprinderii Piscicole din localitate,

înfiinţată în

1965. Principalul obiectiv al acesteia, este producerea depuiet. Înainte de existenta

Pescăriei, singurul loc unde se reproducea peştele era

lunea". Actualmente Pescăria
"
populează toate bălţile din judeţul Călăraşi . La Ciocăneşti se produce crapul românesc de
Dunăre. Inginerul Marian Hodorogea ne informează că din 1 970 a început ameliorarea
speciei de crap, toate acestea pe o suprafaţă de

Împletitul rogojinilor

250 ha.

Practicat la scara larga, in afară de alte ocupatii de bază, ca şi împletitul rogojinilor.Unul
dintre puţinii care mai păstrează această îndeletnicire, este Bogdan Constantin în vârstă de
71 ani. După informatiile acestuia, procesul tehnologic al producerii rogojinilor, era destul
de complex.
Toamna se tăia din baltă, papură coaptă, care apoi se lăsa la soare ,,să pălească". Înainte
de a se împleti, papura se înmuia cu apă, pentru a fi mai lesne de prelucrat ,,Războiul" la
care se urzea rogojina, era compus din patru pari, dintre care unul jos si al doilea sus, ambii
în pozitie orizontală, ceilalti doi fiind aşezati vertical şi îngropati la un capăt. Apoi se punea
urzeala şi spata care bătea papura. Periodic urzeala, se înmuia cu apă. În două zile se putea
împleti

3 metri de rogojină.

Utilitatea rogojinilor era multiplă, din acestea făcându-se coviltir când tăranii mergeau
cu cărutele la lucrările câmpului. Pe pat sau pe prispă, vara, rogojina era folosită ca saltea.

Dogăritul
Între meşteşugurile practicate în zona Etnografică Ciocăneşti, un rol important l-a avut
dogăritul, în prezent păstrat prin existenta a doar câtiva meşteri dogari. Recomandat, de
Directorul Căminului Cultural, Domnul Zaharia Lucian, ca dogar de lux", Thdor T. Vasile
"
sau Vasile Dogaru" cum este cunoscut, ne-a confirmat acest lucru.. Atelierul său, unde
"
domneşte cea mai desăvârşită ordine, se găseşte în gospodăria proprie în satul Andolina
unde este domiciliat. Materialul pe care îl foloseşte este lemnul de: salcâm, dud, stejar, fără
noduri sau carii. Procesul tehnologic începe cu semnatul materialului tăiat apoi la capete şi
croit. Urmează ,,focăritul" sau îndoirea doagelor cu ajutorul focului. Când doaga ajunge să
frigi, se pune un şurub cu o şută şi doagele se îndoaie treptat. Se taie ,Ja faţă" cu fierăstrău!,
apoi este făcut gardinul adică şanţul unde stă fundul butoiului, şi în cele din urmă fundul".
"
între sculele specifice folosite, se numără: circularul, fierăstrău!, şablonul de măsurat,

rindeaua de interior sau garpoblu, rindeaua de exterior sau ştemoblu, gardinarul,gheara de
tras fundul şi compasul folosit la măsurare a acestuia, fierăstrău! şfaiţic, ,,zgârieciul" sau

ştraimăsul pentru însemnat materialul.

După cum ne precizează meşterul şi dealtfel se observi, multe din scule au denumiri în
limba germană.
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Lemnul ce unneazli a fi folosit, se lasli la uscat 2 ani. Butoaiele pentru ţuicli se fac din
dud, iar cele pentru vin, din stejar sau salcâm. Cercurile butoiului sunt confecţionate tot de
meşterul dogar. Dupli cum ne mruturiseşte Tudor T.Vasile a învăţat dogăria la vârsta de 1 4
ani, d e l a meşterul Budu Dumitru din Călăraşi. Un butoi de 200 litri costă l a nea Vasile
Dogaru 200 000 lei, iar dacă lucrează cu materialul clientului, preţul scade la jumătate.
Faptul că există rotari care s-au luat de doglirie", după cum ne spune interlocutorul, dovedeşte
"
atât legătura dintre cele două meserii, cât şi priceperea ţăranului român.
Cojocăria
Un alt meşteşug practicat şi în prezent, însli pe cale de dispariţie, este cojocliria. Cristea
Gh. Ion este unul dintre puţinii care mai păstrează această îndeletnicire deosebit de interesantă.
Dupli cum ne-a mruturisit, a învliţat meserie încli din anul 1 939, când a fost ucenic în
comuna Vlad Tepeş la meşterul Niculaie Achim. Din 1 94 1 practicli acest meşteşug pe cont
propriu. Acum, la vârsta de 7 1 ani, încli mai lucrează cojocliria, printre produsele sale
numărându-se: căciuli, cojoace scurte sau mai lungi, pieptare, cojace îmbrlicate. Tot el este
cel ce argăseşte pieile care urmează a fi prelucrate. După ce sunt llisate la argăsit 7 zile, sunt
curăţate şi vopsite.
Între uneltele şi dispozitivele folosite, şi la care ţine foarte mult, se numără: meliţa,
grişca pentru tras pieile, calapoadele cu diferite mărimi, în număr de 1 0, foarfeca şi maşina
de cusut, marca Gtisner. Printre pieile folosite sunt menţionate cele de: vulpe, dihor, sau
oaie. Ion Siştavu, căci aşa este cunoscut după poreclă, în Ciocăneşti Sârbi unde locuieşte,
este unul dintre păstrătorii meşteşugului cojocăritului pe care ar dori să-I lase moştenire
copiilor slii.
Potcovitul
O altă îndeletnicire frecventă în peisajul rural, mai ales până când industrializarea a
influienţat şi lumea satului, este potcovitul. Stan Mihai, sau după poreclă Mielu Curcan, în
vârstă de 60 ani, este potcovar. El este posesor al unui interesant atelier de fierlirie, între
preocupările sale înscriindu-se şi ascuţirea fiarelor pentru prăşitoare, confecţionarea cozilor
de topor, a cllruţelor şi roţilor de cllruţli şi chiar a cuielor cu care se prindeau potcoavele de
copita calului şi care poartă denumirea de caiele".
"
Între sculele pe care le-am descoperit în atelierul său, sunt prezente: cleştele de foc cu
cioc lat, ciocanul, cleştele de potcovit, iavaşa cu care se prindea calul de bot atunci când era
potcovit, foalele, rontamârul pentru confecţionat osia, falţul respectiv fierul de muchie, şi
binenţeles nicovala.
Obiceiuri populare
Hora satului
Informaţii despre obiceiurile populare primim de la părintele Alecu Zamfir. Bun
cunoscător al tradiţiei locale, Sfinţia Sa ne precizează referitor la tradiţia horei satului, că
aceasta se păstra încă în anul 1 952. După cele spuse de Cu lea Dumitru din Ciocăneşti, hora
se ţinea la han la Deculescu" sau ,Ja salonul lui Constantin Bozdoc" , dupli cum ne
"
mărturiseşte Stoica Gheorghe din localitate, în vârstă de 74 ani. Uneori însă hora avea loc
pe teren lângli Averescu" .
"
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La horă, erau îmbrăcate de către participanţi, costume ţesute din lână subţire, iar femeile
tinere, căsătorite în acel an, se îmbrăcau cu rochia de mireasă.
Urialia
Pe lângă sărb�rile creştine, respectate dealtfel cu sfinţenie de Întreaga obşte a comtmei, Stmt
păstrate şi obiceiuri de origine păgână, care Însă s-au suprnpus sărb�rilor ddin cursul anului
bisericesc. Este cazul obiceiului numit Urlalia", care îşi are rădăcinile în Satunaliile romanilor.
"
Obicei existent în majoritatea satelor judeţului Călăraşi ca şi la Ciocăneşti, Urlalia are
loc în ziua unui important eveniment creştin ,,Lăsatul Secului pentru Postul Paştilor". În
această seară tinerii se adunăîn jurul focului cântând şi dansând. Prin strigăturile şi cântecele
păstrate până acum, spre exemplu: Urlalia, Urlalia, a murit baba Maria", obiceiul ne dezvăluie
"
sensul pe care l-a căpătat, în lumea satului din �âmpia Dunării, şi anume comunicarea peste
sat a evenimentelor petrecute în timpul iernii. Prin focurile ce se aprind acum cât şi prin
celebrarea sa la începutul primăverii cînd naturn renaşte, obiceiul se înscrie în rîndul titularilor
"
de purificare".
Iertăciunea
Un alt obicei adânc înrădăcinat în tradiţia populară locală este iertăciunea". În ziua
"
,,Lăsatului Secului pentru Postul Paştilor", finii merg la naşii de botez sau de cununie cu
plocon: 1 tavă de orez, un colac, o găină, 1 kg de ţuică, 1 kg de vin. Obiceiul este de tradiţie
creştină, arătând respectul pe care trebuie să îl acorde fiecare bun creştin părinţilor săi spiri
tuali adică naşilor. Data la care se sărbătoreşte, în ziua de Lăsata Secului, înainte de intrarea
în Postul Paştilor, are o adâncă semnificaţie, orice creştin adevărat având datoria ca înainte
de intrarea în post să se împace cu sine însuşi, cu cei din jurul său şi nu în ultimul rând cu
părinţii săi spiriruali", naşii de botez şi de ctmunie.
"
Cu cii
În ziua de luni ce urmează după Lăsata Secului, are loc în Ciocăneşti o altă interesantă
datină numită Cucii". Potrivit mărturiilor localnicilor, se păstrează şi în comunele Chiselet
"
şi Rasa. Obicei balcanic, Cucii" derivă din bulgărescul ,,kukeri". Elementele principale
"
sunt: nunta simulată şi dansul mascaplor.
După Stoica Gheorghe din Ciocăneşti Cucii" ne amintesc, prin deosebitele măşti
"
purtate de participanti, de vremurile când aceste locuri erau prădate de păgâni.
În cadrul aceluiaşi obicei întâlnim mai multe cete, respectiv:
cucii mari din care fac parte adulţii
cucii mici, ceată alcătuită din copii
cucii frumoşi, cei care cu un ciorap umplut cu tărâte sau cenuşă, lovesc în cap pe
oameni.
cucii urâţi, care cu o opincă legată în vârful unei prăjini, lovesc pe cei din jur, peste
mijloc.
Există superstiţia referitor la acest obicei, că cel bătut de cuci nu se mai îmbolnăveşte
în anul respectiv. Această datină a suferit modificări de la o zonă la alta, după unele mărturii,
forma originală păstrându-se în zona Brăneşti.
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Silivistra
O altă datină înscrisă în rândul celor dispărute, fiind doar amintită de bătrânii satului,
este Silivistra. Esre de origine creştină fi ind celebrată în a doua zi după Anul Nou, pe 2
ianuarie, când Biserica Ortodoxă comemorează pe sfântul Silvestru, Episcopul Romei. În
această zi, cei dlsătoriţi merg la părinti cerându-le iertare pentru tot ce sfintii au constituit
exemple de înaltă ţinută morală. În prezent obiceiul nu se mai păstrează
Zarizan
Sărbătoarea ce se numeşte Zarizan, este de origine bulgărească şi se celebra la data de
2 februarie fiind închinată rodului vitei-de-vie. În această zi toţi membrii comunităţii se
adunau laolaltă, fiecare aducea câte 1 kg de vin şi beau împreună pentru ca vita-de-vie să
dea rod îmbelşugat şi în acel an. În prezent obiceiul nu se mai păstrează.
Portul
Costumul popular de sărbătoare, este compus din : izmene albe, cămaşă albă cu două
rânduri de flori, atât la umeri cât şi pe piept. La mijloc bărbatii se încingeau cu brâu lat de
culoare roşie sau neagră, iar în picioare purtau opinci.
La costumul popular femeiesc de sărblltoare, se disting: cămaşa de culoare albă, ii a şi
fota înflorată. Cămaşa avea cusute la gât motive fiorale care apar de asemenea şi la mâneci.
În prezent costumul popular este îmbrăcat de către flăcăii sau bătrânii care cu ocazia
marilor sărbători creştine: Naşterea Domnului, Anul Nou, Boboteaza, formează cete şi merg
cu colindele.
Minoritatea de sârbi şi bulgari, mentionată la începutul lucrării, şi-a păstrat specificul
până în 1 940. Costumul popular bărbătesc purtat de bulgari, se deosebea de cel al thanilor
români, prin pantalonii cu turul mai lung. La mijloc bulgarii se încingeau cu brâuri mai
strâmte denumite şi bete".
"
Costumele populare de sărbătoare erau îmbrăcate nu numai la hora satului, ci şi în
zilele de sărbători creştine când mergeau la biserică. Cu timpul, comunitatea de sârbi şi
bulgari, a fost asimilată de populaţia română autohtonă.
Arhitectura populară
Datorită modernizării societătii, arhitectura rurală a suferit unele influiente. Putine
mai sunt casete care păstrează arhitectura populară traditională. Specifică Zonei Etnografice
a Bărăganului, casa cu prispă o întâlnim mai ales în gospodăriile celor mai în vârstă.
Homul şi soba oarbă sunt alte elemente specifice casei thăneşti din zona studiată.
Posesoare a unei frumoase case cu prispă, este Ioana Deli din satul Andolina.
Actualmente în vârstă de 76 ani, este născută în comuna Ulmu şi stabilită în Ciocăneşti prin
căsătorie. După cum ne mărturiseşte, casa a fost construită cu meşteri locali plătiti cu bani
şi bucate. Gospodăria cuprinde 9,5 pogoane de teren.
Casa este compusă din: bucătărie, în care se află o sobă oarbă, camera bătrânei, după
care urmează 3 camere bătrâneşti apoi camera curată" din care lipseşte soba. În dreapta
"
tindei în care nu se locuia, se află prispa împrejmuită de galerie. Poarta galeriei are încheieturi
tâmplăreşti ,.în sincusuri". În camera din fată sunt prezente fotografiile de familie. Se poate
observa uşor că icoanele nu lipsesc din nici o cameră. O piesă de netăgăduită valoare, este
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patul vechi din faţă, propus dealtfel spre a fi achiziţionat de Muzeul Dunării de jos Călăraşi.
Sotul proprietarei, decedat în 1 982, se numeşte Deli Vasile. Acest nume este întâlnit la
bulgari. Deli derivă din limba turcă şi înseamnă ,,nebun", iar Vasile din limba greacă basiluki
ikua (B asilichi ikia) se tâlcuieşte
(Basileus) adică ,,împărat".

casa împăratului, din care a evoluat cuvântul basileu
"

O altă casă încadrată perfect în arhitectura populară, asemănătoare celei descrise mai
sus, este a învăţătorului Stan Zamfir în vârstă de 90 ani. Construită în anul 1 9 1 1 , în prezent
necesită lucrări de consolidare, fiind în pericol de prăbuşire. Datorită arhitecturii reprezentative
pentru zona studiată cât şi datorită vechimii, casa a fost construită din cărămidă de lut
amestecat cu nisip.
Concluzii

În judetul Călăraşi, comuna Ciocăneşti este cunoscută ca una dintre cele mai bogate şi
În ancheta noastră etnografică, am constatat şi o altă latură a

formată din o ameni gospodari.

acestei bogăţii, şi anume aceea patrimonială şi de traditii.

O importantă contributie la derularea cercetărilor şi-au adus-o specialiştii de la Muzeul
Satului din Bucureşti. Este vorba despre Domnul Plltraşcu Constantin şi Doamna Ala
Movileanu.
Notă

Cei care ne-au inlesnit actiunea de cercetare etnografic! au fost Domnul Zaharia Lucian
Director al Căminului Cultural Cioclneşti, Domnul Mihail Marius Gabriel, primarul comunei,
Domnul Panl Florin viceprimarul comunei Cioclneşti ci1rora le multumim.
Studiu monografie al comunei Cioclneşti, Comitetul Judeţean de Culturi{ şi Educaţie socialistă,
mai - octombrie, 1972, p.2
2

Ibidem, p.5
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