Abordarea Târgului de fete de pe Muntele
din perspectivă istorico-evolutivă·

Găina

Iulia-Dorina STANCIU„
This study analyzes the evolution of Maiden's Fair on Mount Găina, from a historical
perspective, startingfrom the first information provided and ending with the postcommunist period. In
each of these stages of evolution, the functions of the fair have been modified, so we can observe a
switch from the social and commercial functions of Maiden's Fair on Mount Găina to a touristic
function- specific to the last period analyzed by us. The study provides a descriptive analysis by
retrieving information from newspapers and reevaluating the so cal/ed "standard knowledge" or
mythical perception ofthe fair, that the Romanian society has always tended to have.
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Introducere
Structura lucrării este proiectată de aşa manieră încât să surprindă aspectul istorico- evolutiv al
„târgului de fete" de pe Muntele Găina, începând cu primele referiri pe care le avem cu privire la târg şi
până în anul 1918, apoi continuând cu răstimpul dintre cele două războaie mondiale şi cu perioadele
comunistă şi postcomunistă.
Adăugăm şi

faptul că lucrarea urmăreşte identificarea clară a modului în care au evoluat
târgului, de la începuturile pe care le-am putut stabili şi până în prezent. Evoluţia acestor
funcţii dictează, de fapt, şi evoluţia târgului în ansamblu. Nu în ultimul rând, încercăm să realizăm o
demitizare a manifestării care are loc pe Găina şi o apropiere a sa de ceea ce este în mod real: o
manifestare economică, socio-culturală, identitară şi, mai recent, turistică- dar care e fundamentată pe
acele nevoi reale ale locuitorilor Munţilor Apuseni, cărora, mai recent, li se adaugă turiştii direcţionaţi
înspre această sărbătoare prin intermediul promovării care i se face de către Consiliile Judeţene
implicate în organizarea târgului.
Observaţia principală de la care se dezvoltă întreg demersul nostru este aceea că târgul „de fete"
e un fenomen viu, într-o continuă schimbare şi readaptare, ceea ce va determina şi aprecierile pe care leam făcut în jurul acestui subiect.
Etape, transformări, faţete ale târgului
Târgul „de fete" are loc, an de an, pe Muntele Găina - o grupă montană a Munţilor Apuseni,
incluşi în lanţul muntos al Carpaţilor Occidentali. Mai înainte de a desluşi denumirea târgului, mulţi
autori s-au lansat în a lămuri denumirea muntelui propriu-zis. Astfel, o seamă de legende au fost culese
de la informatori şi revalorificate, în scopul clarificării numelui neobişnuit al muntelui. O asemenea
încercare ne propune şi M. Canciovici:
„Se spune că sus, pe Muntele Găina, acolo unde-i gluga muntelui, adică partea cea mai ridicată a
muntelui, era o găină care cuibărea şi făcea ouă de aur. Aceste ouă de aur le dăruia fetelor de măritat şi de
fiecare dată când era sorocită nunta se duceau fetele pe vârfu' muntelui să primească un ou de aur, dar
ele trebuiau să se ducă noaptea, pentru că le pândeau hoţii să le fure ouăle. Ce s-a întâmplat? Nişte
feciori le-au pândit pe aceste fete şi, când au ajuns în vârfu' muntelui, le-a lăsat să primească ouăle în
şurţă, în poală şi, când au fugit, n-au mai ţinut seamă de ouă şi le-au dat drumu', s-au rostogolit până în
Arieş, iar găina a zburat la Roşia Montană"'.
Alte legende descriu momentul naşterii târgului „de fete":
„Acuma-s trei sute de ani, fiind, acolo, feciori şi fete, s-a făcut o mică petrecere, într-o duminică,
funcţiile
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prin 20 iulie, pentru că plecau acasă la strânsul fânului, pentru vaci, pe timpul iernii, şi un ficior s-a
de o fată şi or făcut nuntă, aducându-i părinţii fetei zestrea acolo, pe munte, şi de aia a rămas
„Târgul de fete" de pe Muntele Găina" •
O astfel de legendă pare generată de nevoia sensibilităţii rurale de a-şi explica originea târgului.
Este, practic, o creaţie care are la bază o realitate a zilelor noastre: „acuma-s 300 de ani („.) prin 20
iulie". Prin faptul că păstrează data din prezent a desfăşurării târgului, se conferă autenticitate povestirii
în sine. Iar toate celelalte detalii sunt desprinse din realităţile cotidiene ale satului.
Mai degrabă decât legendele care descriu contextul în care a apărut târgul, ceea ce ne
interesează în mod real este specificul etnografic al Munţilor Apuseni, câtă vreme considerăm că acesta
ar putea constitui o influenţă majoră în determinarea necesităţii localnicilor de a da naştere târgului.
Vom căuta, în cele ce urmează, să conturăm contextul care ar fi putut genera apariţia unei astfel de
manifestări tradiţionale. Şi atunci când ne referim la specific etnografic, ne focusăm, în primul rând,
asupra acelor „fenomenele de bază ale culturii materiale: ocupaţiile şi aşezările" • Aşezările in
4
altitudine sunt „una din caracteristicile peisajului munţilor Apuseni" , cărora li se adaugă aşezările la
vale şi etajele secundare de aşezări permanente şi temporare. „Muntele, spre deosebire de regiunile
joase, a impus dispersarea aşezărilor, prin inconstanţa şi incertitudinea exploatării resurselor subsolului
în unele compartimente, prin caracterul insular al terenurilor mai productive în altele, prin fertilitatea
5
naturală redusă a solurilor" • Aceste aspecte sunt esenţiale pentru a înţelege starea materială a moţilor
şi, în general, caracterul economiei zonale. Pe de altă parte, regiunea muntoasă nu determină doar o
poziţionare atipică a aşezărilor, ci şi lipsa căilor de comunicaţie, ca atare lipsa posibilităţii de a face
schimburi economice şi de a socializa. Iată de ce înclinăm să atribuim naşterii târgului cauze care ţin de
contextul geografic, înainte de a lua în considerare orice altă ipoteză.
După cum afirmă extrem de sugestiv şi Florea Florescu, cel care dă una dintre cele mai obiective
părerile emise cu privire la originea, denumirea şi funcţiile târgului „de fete" de pe Muntele Găina,
atunci când ne dorim să aflăm contextul în care ia naştere târgul, putem alege să rezonăm cu cei „care
înclină a vedea în toate manifestările urma unui cult păgân" şi cei care plasează târgul pe seama unui
6
„determinism practic" • Ne vom situa în continuare de partea celor care mizează pe motive practice.
Dincolo de descrierile clasice ale târgului, apărute în operele unor etnografi, literaţi sau călători,
7
dintre care se remarcă jurnalistul maghiar J6kai M6r ( 1861 ), Rubin Patiţia ( 1872), Iosif Vulcan ( 1878),
10
etnograful german Reissenberger (1881, Ioan Slavici (1881), Grigore Sima a lui Ion" (1883), Teofil
12
Frâncu şi George Candrea, Românii din Munţii Apuseni: moţii ( 1888) şi Simion Florea Marian ( 1890)
şi care reprezintă unele dintre primele consemnări scrise despre târgul „de fete" de pe Muntele Găina,
am încercat să ţinem seama şi de informaţiile regăsite în presa românească de dinainte de 1918. Astfel,
un exemplu în acest sens ar putea fi articolul lui Grigore Sima a lui Ion, cel care, urcând pe Vârful Găina,
în 1883, pentru a culege literatură populară, se alege, în schimb, cu o seamă de impresii despre târg, căci
forfota de pe Găina i-a impus să îşi refocalizeze atenţia către o multitudine de alte aspecte: jocul, portul,
îndrăgostit

2

3

Culegere din 1978, de la informatorul Mocan Ioan, din Gheţar[i], comuna Gârda de Sus, Alba, care apare în: Norbert Fisch,
„Târgul de fete" de pe Muntele Găina, în „Legende şi povestiri din Munţii Apuseni", Editura Tradiţii Clujene, ClujNapoca, 2010, p. 356.
1
Valeriu Butură, Adăposturile pastorale din Ţara Moţilor, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei'', 1962-1964,
Cluj, 1966,p.341.
'Ibidem, p. 95.
5
Ibidem, p. 96.
•Florea Florescu, Târgul de pe Muntele Găina, Institutul Social Român, Secţia Sociologică, Bucureşti, 193 7, p. 3.
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J6kai M6r, Povestea lui Teodor Ruban despre Jon cel Puternic, în „Szegeny gazdagok" („Sărmanii bogaţi"), Editura
Ăllami Irodalmi es Mi.\veszeti Kiad6, 1861, pp. 133-139.
"Rubin Patiţia, Târgul defete la Găina, în „Familia", Oradea, anul VIII, 1872.
• Iosif Vulcan, Găina. Târgul de fete, 1878, reed. în ,,Însemnări de călătorie", ediţie îngrijită de Lucian Drimba, Editura
Minerva, Bucureşti, 1994.
10
Ioan Slavici, Die Rumănien in Ungarn, Siebenburger und der Bukowina, Wien, 1881.
"Grigore Sima a lui Ion, Târgul defete de la Găina, în „Familia", Oradea, 1883.
12
Simion Florea Marian, Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ, Tipografia Carol Gi:ibl, Bucureşti, 1890,
reed. la Editura Grai şi suflet- Cultura Naţională, Bucureşti, 1995.
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fizionomia moţilor, peisajul natural etc. Acesta precizează:
„Una n-am atins-o şi încă într-adins, dacă într-adevăr pe Găina se face târg de fete, ori numai
vorba de aşa. E târg de fete şi totuşi nu-i târg de fete. Nu-i târg de fete, căci nu stă, că fetele ar fi mergând
cu zestre cu tot ş-ar fi ducând câte-o scândură cu ele, atât de lungă cum este fata. Nici ficiorii nu duc
13
astfel de scânduri [... ]" •
O altă mărturie, importantă sub raportul faptului că include o descriere a manifestării de pe
Găina, aparţine învăţătorului Traian Mager. Vom sublinia faptul că nu este cu nimic ieşită din tipare
contribuţia acestuia - cu atât mai mult cu cât reia informaţii din Frâncu şi Candrea, Adolf Schmidl ş.a.-,
însă considerăm că este important a semnala existenţa efectivă a acestui articol în presa românească,
faptul că se făcea, în acest mod, o popularizare a târgului şi erau difuzate în presă ideile unor cercetători
ai epocii, ceea ce sporeşte calitatea informaţiilor în sine. Redăm câteva dintre aspectele surprinse de Tr.
Mager în articolul La tîrgul de fete în Găina:
„Din vremi bătrâne s'a pomenit obiceiul, ca aci să se întâlnească Moţul cu Crişanul la târgul «de
fete» dela Sân-Petru. Vestea despre obicelui ăsta, ajutat de faimosul nume «târg de fete» s'a lăţit în mari
depărtări şi la aciastă întâlnire a bieţilor iobagi veniau şi domnii. Domni şi din ţări streine, în deosebi din
Germania".
Observăm, iată, că încă de la 1908 se face simţită prezenţa străinului- un factor de alteritate
reprezentat prin termenul generic de „domni". Veniţi din ţară, de pildă, după cum precizează învăţătorul
nostru, din Germania, ei creează loc Celuilalt- turistul în raport cu care târgul începe să îşi reconsidere
funcţiile. Acesta va incorpora şi funcţia de loisir (care, mai târziu, va devenifuncţia turistică), pe care
chiar dacă iniţial şi-o asumă într-un mod tacit, vom vedea că de-a lungul secolului al XX-lea, această
funcţie se va amplifica atât de tare, încât va deveni cea principală.
Totodată, Mager afirmă:
„Ce să zicem despre târgul «de fete» ? Aceea, că n'a fost nici odată, cum au trâmbiţat-o străinii.
O cumperi şi o duci acasă. Mai uşor se poate explica în chipul acesta:
Acolo unde e tineretul, fete şi ficiori, unde e fluerul, să nu fie horă? Ba a fost la tot cazul. Apoi în
horă nu se fac cunoştinţele?
Şi dacă din cunoştinţă, a urmat şi legătuiala- foarte natural. Dacă am zice, că hora aceasta este
târg de fete, atunci toate petrecerile ar fi târguri de fete şi am zice cu bătrânul Tolstoi, că «sexul frumos
oriunde se arată este cursă periculoasă (Son. Kr.) care îmbie la vânzare.»
Nu s'au vândut aici fete, dar totuşi este ceva deosebit în lucru. [ ... ]
În decursul petrecerii, feciorii - asemenea cu părinţii lor - vedeu şi ici şi colo care ce zestre
are şi care ar fi potrivită, se dau în vorbe făcând cunoştinţă. Unii străini zic, că pustnicii, cari trăiau pe
aici, ori preoţii ce veneau şi ei la târg, făceau cununia şi treaba era gata. A crede, că aceasta a fost regula
generală, poate e prea mult, dar cândva câteodată poate să se fi întâmplat şi aceasta".
O opinie extrem de lucidă şi reală a lui Mager, care se aseamănă foarte mult celei promovate de
Florea Florescu şi pe care tindem s-o împărtăşim în totalitate- târgul reprezenta un mod de socializare
propriu zonei Apusenilor. Câtă vreme existau distanţe foarte mari între aşezări, tinerii erau nevoiţi să
„profite" de întâlniri ca cea de pe Găina. Mager introduce în demonstraţie patru elemente cheie, aflate
într-un raport de interdependenţă: fluier- tineret- horă- cunoştinţe.
În perioada interbelică s-a păstrat obiceiul moţilor de a se întâlni în anumite zile din an şi în
anumite locuri, acestea fiind prilejuri de socializare. Târgul din 20 iulie 1924 a reunit pe Muntele Găina
oameni din toate părţile, purtând cu ei diverse obiecte sau merinde: „vin şi domnii din toată ţara să vadă
cum îşi petrec Moţii ca Crişenii de pe Crişul alb şi Negru. Moţii vin cu caişorii lor mici şi îndesaţi
încălecaţi de câte-o nevastă cu leagănul în spinare, sau de o desagă de copii. Familia întreagă pleacă
încă Sâmbătă de acasă, gătită ca de sărbătoare, duce puţin rachiu, puţină brânză, caş, vişine, cireşe,
afine, smeură, alţii nişte greble, toporâşte de sapă, de coasă, de secure, fetele duc buciume (tulnice) iar
unele din apropiere duc proaspătă came de porc, pane, ceva băutură de vânzare, iar fetele mari gătite
cum se poate mai frumos îşi duc inimioara strânsă şi gata să sa deschidă la ochi unui fecior chipeş
13

Grigore Sima a lui Ion, Târgul de fete de la Găina, în „Familia", Oradea, 1883, cuprins în volumul Ioan Godea, Narcisa
Târgul de fete, Editura Dacia XXI, Cluj- Napoca, 2011, pp. 100-102.
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şi îndrăzneţ care va şti să o întoarcă mai bine"

14
•

Se perpetuează încă, în presa vremii, ideea unor cununii binecuvântate chiar pe munte, dar
această opinie va fi temeinic combătută în bibliografie, mai ales de către Florea Florecu, la 193 7, acesta
oferindu-ne o descriere a planului după care era dispus spaţiul destinat târguielii în ziua de duminică, 18
iulie 1937:
,,Aspectul târgului. [... ] Este oval ca aspect, pe panta apuseană. De jur împrejur, pe o distanţă
anumită pasc caii, care au ajutat la ascensiunea mărfurilor sau a vizitatorilor. Cu o direcţie oblică se
întinde o alee principală, de o parte şi de alta aflându-se tarabe. Din loc în loc sunt crescături de unde
încep firişoarele de alei, de-a lungul cărora se înşiră vânzători şi vânzătoare de zarzavaturi, turte, poame
etc. Într-o parte se găsesc vânzătorii de greble, furci, de coase, de alta, cei de vase de pământ, dincolo
vânzătorii de cojoace etc. Trebuie accentuat, că izbeşte forma fixă pe care o are târgul, fără
15
amenajamentul prealabil al cuiva" •
Târgul „de fete" de pe Muntele Găina primeşte, în perioada comunistă, denumirea de
16
Sărbătoarea populară „ Târgul de fete" de pe Muntele Găina- un „fast peren" cu frecvenţă anuală,
fiind transformată într-o acţiune de socializare controlată politic. Cei chemaţi la marea sărbătoare de pe
11
Muntele Găina dădeau spectacole în faţa a sute de mii de spectatori • Scena era amplasată în vale, iar
publicul se întindea până sus, pe munte. Obligaţia participării la târg era prezentată drept un „glas al
tradiţiei, răspunzând irezistibil în fiinţa fiecăruia dintre noi", generând „mii de oameni, răspunzând
parcă unui semn nevăzut, care se îndreaptă instinctiv spre munte, nepăsători în faţa timpului ploios sau
18
canicular" • Interpretarea pe care regimul o dă târgului este aceea că „se înscrie pe linia valorificării
tezaurului artei noastre populare inestimabile prin punerea în circulaţie, la nivelul maselor celor mai
largi, a tot ce are folclorul nostru mai semnificativ - esenţă a spiritului românesc care nicăieri nu se
19
manifestă mai plenar decât în cântec şi dans, în port şi obicei" •
În perioada comunistă, din târgul „de fete" de pe Muntele Găina se reţin doar acele detalii care
corespund intereselor regimului comunist şi care creează, de fapt, tradiţii în tradiţie. Tulnicul, elementsimbol al Munţilor Apuseni, e prezentat ca o trâmbiţă a solidarităţii moţilor, a dragostei de neam. Iar
cântecul moţului, fie că emană din Avram Iancu, Scărişoara, Horea sau Sohodol, este expresia faptului
că oamenii cântau prosperitatea acelei perioade, statornicită parcă în Ţara Moţilor.
În acest tablou al unei explozii de bucurie unanimă, impregnată forţat, chiar şi denumirea
târgului este reinterpretată, alăturarea sintagmei „de fete" substantivului „târg" fiind explicată în
comunism ca desemnând, mai degrabă, „un plai de fete mândre, cu dorul rodit ca spicul, în aşteptarea
flăcăilor cu fluiere vrăjite în gură" •
Cât priveşte tabloul din prezent al târgului, acesta a fost interpretat drept o alterare a
manifestărilor tradiţionale. Însă transformată, reciclată, alterată, experienţa festivă continuă să fie
posibilă astăzi. În acest sens, se iveşte întrebarea în ce măsură managementul cultural, comercial şi
politic şi mediatizarea sărbătorii îi denaturează în prezent propriile semnificaţii şi funcţii21. Şi târgul de
pe Găina s-a deplasat înspre categoria „de consum", construindu-se drept un spectacol menit să
hrănească curiozitatea neofitului pentru mediul tradiţional, nevoia turistului de divertisment, dorinţa de
a audia artişti consacraţi de muzică populară etc.- fiind un construct care pune în circulaţie resurse
umane şi financiare şi în urma căruia câştigul economic al organizatorilor este, poate, mai mare decât
câştigul cultural al participanţilor.
Organizarea târgului devine astăzi încărcată de o dimensiunea publicitară, în rândul căreia se
înscriu afişele, informaţiile postate pe diferite site-uri, sau, mai nou, pe pagini de socializare (de
20

"Idem.
15
Florea Florescu, Târgul de pe Muntele Găina, Institutul Social Român, Secţia Sociologică, Bucureşti, 193 7, pp. 7-8.
16
Pliant: „Târgul de fete" din 1977.
"În anul 1962 se vehiculează prezenţa a aproximativ 30.000 de oameni şi a peste 60.000 ( 100.000) de participanţi în 1963.
18
Adrian Isac, Noua strălucire a unei vechi tradiţii, conferită de anii socialismului, în „Făclia'', XXVIII, 1972, nr. 7988, 25
iulie,p. 1.
"Pliant: „Târgul de fete" din 1977.
20
Idem.
21
Antonio Arifio, Le trasformazioni delia festa ne/la modernita avanzata, în „L'utopia di Dioniso: festa fra tradizione e
modernita",Meltemi,Roma, 1997,p.18.
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exemplu, pagina de Facebook a târgului). În acest sens, administratorul paginii Facebook creează un
Event în lunile premergătoare desfăşurării evenimentului, la care este invitată să participe o paletă largă
de utilizatori. Practic, se creează astfel un pre-eveniment, de natură virtuală, în cadrul căruia diferite
persoane îşi anunţă participarea la evenimentul real, dar care reprezintă şi un bun prilej pentru a se face
cunoscut programul târgului ce urmează să se desfăşoare. Pe această pagină pot fi adăgate comentarii,
întrebări, se creează astfel un dialog deschis cu potenţialii participanţi şi, în felul acesta, putem afirma
că în perioada de după 1989, sărbătoarea nu doar că este regândită, dându-i-se noi valenţe şi atribuindui-se noi funcţii, ci ajunge să suporte şi o organizare şi promovare virtuală. Este o migraţie dinspre
tradiţional înspre prezent de care nu multe dintre manifestările tradiţionale se bucură, şi tocmai această
supravieţuire face ca târgul „de fete" să fie un fenomen interesant de urmărit.
Concluzii
Pentru a concluziona, considerăm identificarea funcţiilor sărbătorii de pe muntele Găina în
diferite contexte istorice şi analiza modului în care acestea au fost renuanţate în raport cu anumiţi factori
politici, sociali sau culturali ca fiind o direcţie de prin ordin în cercetarea temei în discuţie.
Aşadar, apreciem că ocazia scrierii acestui articol ne-a permis să oferim câteva repere care să
contribuie la tratarea diferenţiată a stadiilor de evoluţie ale târgului. Deşi prezentat în această variantă
succintă, considerăm că textul este util în a ne ajuta să nu cădem în capcana de a înţelege târgul „de fete"
de pe Muntele Găina ca fiind o sărbătoare care rămâne fixată în timp şi în stereotipuri.
Mai mult decât atât, această încercare de stabilire a unor repere istorico-evolutive în
desfăşurarea sărbătorii de pe muntele Găina, în varianta condensată pe care o propunem aici, este, de
fapt, parte a unei cercetări sistematice şi de o mai amplă abordare, care valorifică o perspectivă de
ansamblu asupra târgului „de fete".
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