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A REGIONAL PERSPECTIVE ON THE INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF LIGHT CHAIRS IN ENGLAND
John BORAM
Hampshire, United Kingdom
O perspectivă regională asupra dezvoltării inovatoare a scaunelor
„uşoare” din Anglia
Lucrarea de faŃă examinează scaunele „uşoare” pictate şi lăcuite, care sunt
atribuite atelierelor din regiunea de Nord-Vest a Angliei. Astfel de elemente
descriptive pot fi ocazional întâlnite la începutul secolului al XIX-lea, în inventarul
caselor britanice.
Multe dintre configuraŃiile acestor scaune “uşoare”, care au evoluat pe
parcursul sfârşitului de secol XVIII, au deseori caracteristici comune cu cele ale
scaunelor băiŃuite, variante mai ieftine, fabricate în această regiune de-a lungul
secolului XIX.
Analiza de laborator a culorii a dezvăluit finisajele originale ale suprafeŃelor,
şi a facilitat în acelaşi timp înŃelegerea finisajelor decorative originale, întrebuinŃate
de către diferite ateliere pentru a satisface preferinŃele clientului.
Cuvinte cheie: scaun pictat, lăcuit, scaun „uşor”, Nord-Vestul Angliei

The main intention of this study is to identify original decorative finishes
applied to ‘light’ chairs attributable to workshops in north-west England, and to
evaluate the iconography integral to such decorative effects. Much of this
symbolism is associated with botanical, neo-classical and chinoiserie-related
ideas and concepts which had evolved from the early eighteenth century and
may reflect a customer preference.
English traditions of painted furniture making can be traced back to
court and ecclesiastical furniture made in the 14th Century. The earliest
surviving English chair from this period is the Coronation chair of King
Edward I which was made in 1300 and decorated by the Court painter Master
Walter with a display of birds, acorns and oak leaves against a gilt background.
Other examples of early ecclesiastical furniture includes a painted oak chest
displaying heraldic shields c.1340 belonging to Richard de Bury, Bishop of
Durham and the 14th Century oak chest in Chichester Cathedral which still
retains traces of red, yellow and blue paint. Such chests were no doubt intended
to be compatible with polychromatic interiors of the period.
A recent examination of surviving examples of 17th Century painted
church furniture in a number of Somerset parishes has awakened interest in the
evolution and development of such traditions in the West Country. Such
detailed paintwork was no doubt intended to accentuate the carved woodwork
detail integral to pulpits and communion tables.
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Research has also focused on 18th and 19th Century regional furniture
making traditions comprising a diversity of painted decorative furniture, often
displaying simulated wood grain finishes which are to be found in the regions
of East Anglia, (Cotton, 1987) the North West, Yorkshire and the West
Country (Cornwall, Devon, Somerset and Dorset).
However surviving evidence relating to these traditions has been
influenced by at least two adverse factors. With ‘light’ chairs the delicate nature
of their frames has influenced their survival, whereas with case furniture the
20th Century English fashion for stripping old paintwork to expose the raw
wood surfaces has been very destructive.
The current study involves paint analysis of ‘light’ chairs which can be
matched to maker’s records or designs. For example, late eighteenth and
nineteenth century records of firms such as Gillows of Lancaster, in the form of
their Colour Pattern Book (1775-1800) and their various Estimate Sketch Books,
provide an insight into the type of ‘light’ chairs that were to be japanned or
painted. Ackermann’s Repository of Arts of August 1814 refers to the use or
purpose served by light chairs as being for best bedrooms, secondary drawing
rooms and routs. (Ackermann, 1814). A four-seater settee version of the rushseated ‘Feather top rail’ chair (Figure 21) has been recorded suggesting its use,
probably together with side chairs, in a secondary drawing room or an institution.
Sometimes the decorative detail (Figure 1) applied to such chairs
suggests the purpose for which they were made such as their use within a music
room or at musical soirees.
Other recreational purposes for which ‘light’ chairs were used is
indicated by illustrations such as the engraving of Lady Milner seated within a
garden setting, by William Henderson in the manner of George Romney, an oil
painting of ‘Londoners Gypsing’ in a rural or countryside location by Charles
Robert Leslie (1820), and ‘Life at the Seaside (Ramsgate Sands)’ by William
Powell Frith (1854).
However, the decorative detail included in Gillow’s Colour Pattern
Book (Figure 10) is sparce and seldom appears to match surviving examples.
Likewise the Estimate Sketch Books occasionally includes drawings of light
chairs and Windsor chairs accompanied by costings, sub-divided into making,
painting and materials, etc.
Typical examples are to be found on a page from the Estimate Sketch
Book of 1802 (City of Westminster Archives, 1800-1803: 344/98, fol. 1703.),
which includes a basic cost for the painting by George Hutton of the ‘Ellis
Pattern’ chair (4s.), the ‘Feather top rail Pattern’ chair (3s. 6d.), and the
‘Denison Pattern’ chair (4s. 6d.). Entries for other categories of chairs, such as
the drawing-room chairs for John Shaw Stewart, briefly describe the decorative
finish to be applied as ‘Rosewood, Gold with Flowers in top Rail’. The cost of
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painting was estimated at 11 shillings on the 26 February 1803 (City of
Westminster Archives, 1800-1803: 344/98, fol. 1662). In the same year,
painting and varnishing of a ‘Whitewood Chair’ was described as follows: ‘The
tablet with lightly finished groups of variegated flower colours to nature upon a
dark ground etc.’ The cost of gilding was £1 6s. 3d. and the painting was 7s
(City of Westminster Archives, 1800-1803: 344/98, fol. 1662).
My aim is to unravel and determine some of the original decorative
schemes which often comprised groundwork followed by one or more layers of
pigmented oils or varnishes. Sometimes it is worth questioning whether the
paint scheme which is visible today counts as an after-thought applied to a rush
seated light chair which one would normally expect to be stained and sold at
the cheaper end of the market. (Cotton, 1990: 310-429). For example, Gillows’
Estimate Sketch Book of 1801 indicates a cost of 6d. for ‘Staining Wax Sprigs’
on a version of the rush seated ‘Liverpool Chair Stained’ (City of Westminster
Archives, 1800-1803: 344/98, fol. 1620.). This compares with a painting cost
by George Hutton of 3s. 6d. for a single ‘Feather top rail Pattern’ chair
designed in 1802. The total cost was 9s. 6d. Only paint analysis can reveal
more about the previous history of surface treatment in this respect. Analysis of
this kind was particularly useful when applied to a painted Dales rush seated
chair (Figure 27).
Inorganic paint analysis was used to assist our understanding of the
composition of paint layers applied to the original wood surface and the
multiplicity of such layers making up the various schemes which have been
applied during the life span of a particular chair. Although the use of varnishes,
oils and stains/dyes has been recognized, their organic nature was not the
subject of evaluation in this study which inevitably limits the basis for making
surface treatment comparisons between different ‘light’ chairs and a greater
understanding of workshop practice.
Cheshire workshop records contained in the Arderne ledger, dating
from 1821 to 1849 provides an indication of the diversity of decorative
schemes applied to various cane and rush-seated light chairs and Windsor
chairs as listed on page 10 of the ledger, titled ‘Prices of Chairs Painted’
(Figure 2). (Cheshire Record Office, 1822: DAR/J/15). Various types of
Grecian-back chairs with cane seats, common cane chairs, single bow backs,
twist backs and gallery backs could be supplied with a painted bamboo finish.
Chairs that were also listed included fan backs painted shaded green, ladder
backs painted without ribs and a few ornaments, tablet backs painted black and
yellow and Windsor chairs painted green.
The distinction between ‘light’ chairs and upholstered chairs (to be used
in drawing rooms) is emphasized by price differences indicated in the ledger.
Upholstered chairs in the ledger which included stained rosewood chairs (31
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shillings), Spanish mahogany ‘scroll back’ chairs (32 shilling), and ‘hangover
rail’ bay mahogany chairs (19 shillings), were about four times the price of rush
and cane seated painted ‘light’ chairs. (Figure 2).
The diversity of decorative schemes applied to light chairs emanating
from just one workshop in the 1820s suggests the scale of activity which might
be expected in other workshops (Appendix 1) supplying painted chairs
elsewhere in the north-west region of England, during the first quarter of the
nineteenth century.
The ledger referred to above, forming part of the Arderne family papers
in the Chester Record Office, not only includes ‘Prices of Chairs Painted’,
(Figure 2) dated 22 March 1822, but pages 11 and 12 list under separate
headings ‘Prices of Stained Chairs’ (Figure 3) and ‘Prices of Chairs Common
(Cheshire Record Office, DAR/J/15). The Ardernes were hereditary Chief
Foresters of the Delamere Forest, and their estates centred on Tarporley in
Cheshire. Although the name of the workshop remains uncertain, previous
research by Nicholas Moore into the customer base and the names of the
journeymen employed, suggests that the workshop was situated in Chester
(Moore, 1987: 71-78). Some of the terminology used is at times obscure, but
illustrations attached to the list of Stained Chairs on page 11, provides an
occasional clue to terms such as ‘Gothick backs’ and ‘Greacenn Back Chairs…
with 5 uprights’ (Figure 3). The term ‘uprights’ is used in the Arderne ledger to
describe the equivalent of decoratively turned spindles.
Many of the painted ‘light’ chairs would have been intended for
bedroom use in conjunction with other painted furniture such as loby chests,
press beds, wash hand stands, dressing tables, wardrobes and cradles as listed in
Table 1.
Table 1
Painting costs of other furniture listed in the Arderne ledger.
Date Page
1822 p.30
Deal loby chest 3ft 6ins long ‘painted bamboo’ or ‘oak’ – total £2 12s
1823 p.38
Deal Press Bed 4ft 3ins high, ‘painted mahogany’ – 7s 9d
1823 p.40
Mahogany buffet 8ft high. Inside painted blue – 5s 6d
1823 p.43
Wash stand table 3ft long, ‘painted Gothic front’ – 9s
1823 p.43
Dressing table to match above, ‘drawers painted bamboo gothic’ 5s
1823 p.44
Wash hand stand 3ft 3ins long, painting – 9s
1823 p.44
Dressing table to match above 3ft 3ins long, painting – 6s
1823 p.48
Dresser in deal or Danzig oak 9ft long If deal ‘painted oak’ 12s
If deal painted under to match oak top – total including painting £5 15s
3 shelves above dresser for plates made of deal ‘painted oak’ – 4s
1823 p.63
Oak corner cupboard 3ft 7ins high with doors banded by bay
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p.67

1825
1826
1826
1826
1828

p.67
p.83
p.86
p.87
p.87
p.100

1832
1833

p.128
p.133
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mahogany and frieze top. 3 shelves, top and bottom painted once – 9d
Enclosed wash hand stand 3ft long, ‘painted white, blue and black’ –
7s
Dressing table 3ft 10ins long, ‘painted white, blue and black’ – 5s 6d
Deal wardrobe ‘painted mahogany’ - £1 5s
Deal cradle ‘painted mahogany’ – 3s
Deal wash hand table, 4ft long, ‘painted buff and black lines’ – 6s 6d
One drawer dressing table to match, 3ft 6ins long, painting – 5s
Deal bookcase in two parts. Bottom part painted ‘hair wood’ – 12s
Top part painted – 10s
Knee hole dressing table 4ft 2ins long, painting – 7s
Deal dresser for painting with oak knobs 5ft 2ins long

Gillow’s Colour Pattern Book (City of Westminster Archive, 1775-1800; 735/1)
Note: ‘painted oak’ or ‘painted mahogany’ refers to grain simulations to represent oak
or mahogany etc.

Examples of light chairs have also been found with rush and cane seats
which match illustrations in Gillows’ Colour Pattern Book (1775-1800). In the
first part of this Pattern Book, a dark coloured ‘Square Back’ or bar–top single
chair with 3 faux bamboo turned uprights and gilt or yellow bamboo nodals is
illustrated (Figure 4) which matches the basic configuration of the cane seated
armchair (Figure 5) and is stamp marked c/reverse c. In the late eighteenth
century, Gillows frequently described ‘Square Back’ chairs as ‘upright splat
chairs’ with three or four such uprights. (City of Westminster Archives, 1790:
344/95, fol. 613; Stuart, 2008, vol. 1: 187).
Although the cane seated armchair (Figure 5) referred to above (with its
surviving squab cushion) displays a yellow ochre finish today, paint analysis
has revealed that the original paint scheme had a japanned finish made up of a
dark brown/black varnish. The varnish had been pigmented with lampblack in
association with an organic brown stain applied to unstained wood. The second
scheme comprised two coats of a red/brown iron oxide in an unknown medium,
followed by a varnish tinted with particles of the same red/brown oxide. The
third scheme, which is apparent today, is a buff colour oil paint based on lead
white, yellow ochre and a few particles of black. On top of the buff oil paint, a
thin layer of brown varnish or glaze has been applied.
A round rush-seated single ‘Square Back’ chair (Figure 6) with a
yellow ochre finish was also examined. Paint analysis revealed that the chair
was originally given a ground coat of gesso followed by a cream coloured oil
paint and then a varnish layer. Earlier layers were particularly difficult to
analyse because they showed evidence of being sanded down and subsequently
fragmented. Certain fragments resting on the white gesso reveal a coat of cream
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coloured oil paint. On other fragments, clearly visible on the faux bamboo
uprights, small patches of blue are revealed which are made up of lead white
and Prussian blue. The original finish may have been cream or blue, or cream
mixed with blue. The most recent scheme comprises lead white followed by a
thick layer of varnish, which was probably clear originally but has discoloured
to a yellowish brown with age.
The chair illustrated in (Figure 7) has many similarities to the Previous
rush seated chair in terms of its use of a faux bamboo ‘Square Back’,
incorporating three faux bamboo turned uprights, except for the square seat
frame supporting the rushwork, which generally replaced the round seat frame
version (Figure 6) by the early nineteenth century, despite a much later revival
by William Morris in the second half of the nineteenth century; for example,
the ‘Rosetti’ Sussex chair. The use of a rounded knee feature on the front legs
at seat level is a typical detail to be found on stained light chairs made in northwest England and particularly in the Dales throughout the nineteenth century
(Figure 8).
Another version of a 1790s ‘Square Back’ chair design incorporating
three uprights has been recorded (Figure 9). The oval cane-seated version,
stamped twice S H, is very similar to a Gillows design from page 30 of their
Colour Pattern Book (Figure 10) (City of Westminster Archives, 1775-1800:
735/1.). Paint analysis revealed that there was no sealing or ground coat applied
to the clean wood surface. A brown/black paint comprising carbon black and
umber particles was applied directly to the original wood surface. This oil paint
had a fairly dense consistency as it did not soak into the wood fibres but formed
a layer on the surface. It is uncertain as to whether the brown was deliberately
added to the black to affect the colour or to act as a catalyst to stabilise the paint
and speed up the drying process. The final layer was a coat of clear varnish
which appears to have discoloured to a dark brown colour since it does not
contain any pigment.
By 1800 Gillows had introduced three different designs for the
bedrooms of Mr Henry Sudell’s house in Blackburn (Figure 11). It has been
possible to match two of these designs to surviving examples. The annotation
relating to the left-hand drawing reads ‘8 chairs and 2 stools for room over
dining room’ (City of Westminster Archives, 1800-1803: 344/98, fol. 1581).
Analysis of the rush seated single chair (Figure 12) reveals that the
finish that we see today is in fact the surface of the third decorative scheme
(Appendix 2). The original scheme comprised a gesso coat applied to the wood
surface followed by a cream – coloured oil paint which had been tinted with
particles of yellow ochre and carbon black without any evidence of a
subsequent coat of varnish. The second scheme appears to have been sanded
down in parts because some of the original scheme is now missing. This
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scheme used a grey undercoat of lead white and carbon black particles followed
by a dark green top coat combining a mixture of Prussian blue and chrome
yellow, followed by a coat of varnish. Since chrome yellow was first used in
1818 the second scheme post-dates Gillows design by at least eighteen years.
The third scheme also used a mix of Prussian blue and chrome yellow followed
by a coat of varnish. (Appendix 3)
Paint analysis of a cane-seated ‘Sudell’ armchair (Figure 13) revealed
that an off-white oil paint rests on clean wood. The paint comprises lead white
with a few particles of black and yellow ochre in the upper part of this layer.
The grey finish which we see today, to which floral decoration has been
applied, appears to be original. Except for the application of a gesso
groundwork on the previous example (Figure 12), the original oil paint finish
on both chairs appears to be similar.
The Sudell ladder back or cross-splat back chair illustrated on the right
of the Estimate Sketch Book drawing (Figure 11) appears to be very similar to
figure 14, incorporating two curved cross splats and pronounced multiple ring
turnings at intervals on the front stretcher and legs combined with a simulated
paint affect on the back posts. The annotation to the drawing reads ‘8 chairs and
2 stools for room over drawing room’.
Another painted chair (Figure 15) with a 4/4 vertical spindle
distribution similar to the Sudell spindle back chair incorporates a lower front
stretcher configuration displaying an awareness of early nineteenth century
Thames Valley light chair making traditions (Boram, 2010: 49-82). This chair
had probably been made in one of the other north-west workshops listed in the
trade directories of Liverpool or Manchester in the early 19th century (Appendix
1). The painted chair (Figure 16) has also been attributed to the Gillows
workshop on the basis of its use of long vertical spindles in a 3/4/3 distribution
as well as a flat seat frame construction similar to a Gillows drawing in the
1801 Estimate Sketch Book of the ‘Winfred pattern’ chair (City of Westminster
Archives, 1800-1803: 344/98, fol. 1645).
Vertical spindles applied to the chair back of a two-row spindle back
rush-seated rocking chair (Figure 17), which incorporates six spindles to each
row in a 3/3 distribution, is very similar configuration to a chair (Figure 18)
made in the John Robinson workshop in Preston (1816-48) which had been
stamped I. ROBINSON PRESTON. (Cotton & Poulter, 2001: 18). Two further
examples, (Figures 19 and 20) also incorporate a similar number of decorative
spindles to each row, involving faux bamboo turnery and finishes in simulated
rosewood and yellow ochre.
The ‘Feather top rail’ pattern chair (Figure 21) an innovative design by
Gillows in 1802 and variants often included botanical or neo-classical detail
applied over black surface finishes. (Figure 28 a to f). Such chairs appear to
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incorporate chinoiserie-style columns flanking a simulated splat device made
up of a diagonal arrangement of tapering spindles intersecting at a central
decorated boss. Chinoiserie details in the form of elongated columns with
bulbous bases and capitals are typical of the painted columns used to support
roof structures of Chinese pavilions. (Junzhen, 2002: 78-86.) John Crace’s
design for the Glass Passage at the Royal Pavilion, Brighton (c.1801-04)
incorporates such columns which still survive in the South Galleries at the
Pavilion. (Aldrich, 1990: 17; Morley, 1993: 332.)
Paint analysis of the black surface finish of Figure 21 reveals that
alternate layers had been applied, made up of solid carbon black (perhaps vine
black) followed by semi-translucent layers of varnish (or shellac) mixed with
very fine particles of lamp black. A further check confirmed that the first
application of a carbon black layer did not involve a stain but a solid coating
which had not soaked into the wood fibres.
Mahogany armchairs supplied to the Liverpool Athenaeum Club, which
had been founded in 1797, prior to the completion of the Club building and
library by 1800, include similar Chinoiserie style columns flanking a fretted
lozenge splat (Figure 22) which in essence comprises a duplicate set of linked
diagonals intersecting at their respective bosses. Both the fretted lozenge splat
and the curved overshot arm-rests were illustrated in the London Chair –
Makers’ and Carvers’ Book of prices for Workmanship, dated 1802. (Sorrel,
1802: plates 1 and 6.) The back supports, made up of relatively thick columns,
can be traced to an earlier design by Gillows known as the Garforth pattern of
1798. (City of Westminster Archives, 1792-1798: 344/97, fol. 1434; Stuart,
2008, vol. 1: 193-195.)
The turned medial stretcher on the Club chairs is a familiar arrangement
used on a number of north-west nineteenth century stained chairs made by
firms such as John and David Bancroft of Chapel Street, Salford, Lancashire, to
strengthen the underframes. (Cotton, 1990: 351-352.)
Five rush-seated chairs in the Sun Parlour at Dunham Massey, Cheshire
(Figure 23), incorporate a number of Empire features such as the Grecian back
and the roll top rail as illustrated on Plate 3, figure 6 of the 1802 The London
Chair – Makers’ and Carvers’ Book of Prices and Workmanship and the
Gillows’ Estimate Sketch Book design of the Denison pattern chair of 1802.
(City of Westminster Archives, 1800-1803: 344/98, fol. 1793.) Although the
maker of the Dunham Massey chairs is unknown, firms such as that of Samuel
Davies of Chester (1796-1830) were recorded as having the capacity to make
two sets of ten neat painted chairs plus four large painted elbow chairs for the
nearby property of Tabley Hall, Knutsford, Cheshire, in January 1798. (Beard
and Gilbert, 1986: 229)
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Certain features integrated into the Dunham Massey chairs were also
shared with stained rush seated chairs made in Macclesfield and Lancaster. For
example the front legs of the Dunham Massey chairs (Figure 24) are identical
to those used on a rush-seated chair stamped LEICESTER. (Cotton, 1990: 429,
fig. NW409.) This mark was probably applied to chairs made by the Leicester
family in the middle of the nineteenth century when, according to the 1841
Census, Charles Leicester senior and two of his sons, William (b.1816) and
Charles junior (b.1818) were working as chairmakers in the Chestergate
workshop in Macclesfield, Cheshire. (Cotton, 1990: 501.) Prior to 1838, trade
directories only listed a Charles Leicester as a chairmaker.
The longevity of the influence of the Empire tradition on chairmaking
in Lancashire throughout the 19th century can be traced in a stained rush-seated
rocking chair stamped four times R.SIMPSON MAKER. Robert Simpson’s
workshop was recorded by trade directories as being in St. Nicholas Street,
Lancaster between 1848 and 1887. (Cotton, 1990: 505.)
Two painted and decorated rush-seated single-row spindle back chairs
(Figures 25 and 26) have been discovered displaying typical Dales spindles
between horizontal ribs, flat arm rests typical to the North West region and in
one instance the double row front stretchers below the seat level which one
associates with the work of John Robinson of Preston (1816-48). (Cotton &
Poulter, 2001: 18) The Dales tradition of making single row spindle backs is
believed to have been sustained throughout most of the nineteenth century.
(Cotton, 1990: 327-335.)
An example attributed to the Eskdale area (Figure 25) displays a typical
ebonised or black finish applied to most rush-seated chairs made in the Dales,
which in this case includes an unusual addition of decorative gilt work (Figure
26) which is very reminiscent of the decoration applied to the legs of the
eighteenth-century Square Back Chair. (Figure 9)
Paint analysis was carried out on another Dales chair (Figure 27) to
discover whether the paint scheme applied to the chair was an afterthought,
added to an original stained version which was the most frequently used finish
applied to Dales rush-seated chairs. However, paint analysis revealed that the
original groundwork was gesso followed by a buff coloured oil paint. The oil
paint comprised lead white and yellow ochre and had a slightly pinkish tone
due to the addition of a small amount of red ochre. A thin coat of varnish had
then been applied over the buff paint. The second scheme involved a repainting
with buff coloured oil paint similar in tone and shade to the original scheme.
This was also followed by a thin coat of varnish. The third scheme involved a
further coating of buff coloured oil paint based on lead white. A subsequent
coat of a brown colourant can be seen on top of the buff paint but it is not clear
whether this is part of the third scheme or a later scheme.

https://biblioteca-digitala.ro

John Boram

18

The diversity and symbolical significance of the decorative detail
applied to the painted and japanned light chairs referred to previously have
been the subject of further examination and appraisal in more detail (Figures
28a-m). Questions inevitably are raised about whether the choice of symbolic
features was determined or influenced by the customer and in effect a bespoke
approach, based upon thematic factors such as those relating to the ‘language of
flowers’ which had evolved during the eighteenth century to reach cult
proportions in Britain in the nineteenth century. (Riley, 2008 : 159; De la Tour,
1858 : 289-305 ; Hey, 1833 : 79-90, 175-179). This is reflected in the numerous
publications on such a subject during the second quarter of the nineteenth
century and subsequent editions. Lady Mary Wortley Montagu, wife of the
British Ambassador to Constantinople is credited with introducing this concept
into Europe from Turkey in the first quarter of the eighteen century. (Desai &
Jack, 1994: 120, letter XLII; Goody, 1993: 233).
Questions relating to personal choice of decoration may have become
particularly relevant for customers when considering the floral options offered by
Gillows in their ‘Rigby pattern’ chair introduced in 1792. (City of Westminster
Archives, 1792: 344/15. Fol. 858; Stuart, 2008, vol.1: 191-192) Potential
customers could choose a hyacinth, convolvulus or a lily design for the chair
backs. A blue hyacinth symbolised constancy and a white hyacinth loveliness.
The convulvulus, a common type of bindweed, represented a bond and a white
lily purity.
Such detail especially with regard to botanical features often varies
between a naturalistic and a stylistic/aesthetic approach associated with the
designs of Rudolph Ackermann in the early nineteenth centre. (Ackermann,
1817) Their subtle symbolic nature alludes to themes such as faith, religious
fervor, hope, love, gratitude, and devotion, purity and excellence. However,
occasionally the artistic skills and botanical knowledge applied to chairs such as
the ‘Feather top rail’ chair is exceptional. Detailing of the leaves and fruits of
the Pasiflora suberosa (passion flower), introduced into British horticulture in
1759, is particularly impressive and displays a well informed approach.
The wheat ears painted on one of the ‘Feather top rail’ chairs (Figure
28e) could be interpreted as a simplified version of the Emmer wheat illustrated
in a garland painting from Pompeii which is now displayed in the Naples
Museum. Emmer wheat was a staple cereal of prehistory (dating back to at least
7000 BC); its significance being attributed to the success of early agriculture.
Even ancient Egyptian hieroglyphics distinguished emmer wheat from other
cereal crops.
Another ‘Feather top rail’ chair includes a pair of Griffins, (Figure 28f)
which were no doubt inspired by a wider availability and appreciation of
archaeological knowledge during the 18th Century relating to early Greek and
Roman cultures.
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Carved botanical features, such as wheat ears as applied to a number of
chair backs illustrated by Gillows in their Colour Pattern Book 1775-1800; the
1780s Estimate Sketch Books and the third edition of George Hepplewhite’s
The Cabinet-Maker and Upholsterer’s Guide in 1794 suggests the use of an
alternative approach to applying a similar type of symbolism, even if at times it
had been transmitted from remote archaeological sources. (City of Westminster
Archives, 1775-1800: 7351/1, City of Westminster Archives, 1787: 344/11. fol.
1880; Hepplewhite, 1794, plates 3 & 9.)
It is rare for an original painted or japanned scheme with its multiplicity
of layers to remain intact after two hundred years, even though the finishes we
observe today may appear convincing. However, paint analysis of a limited
number of samples furthers our understanding and reveals more about surface
treatment techniques used by specialist painters, often with exceptional artistic
skills and botanical knowledge, employed by Gillows and possibly by other
workshops in the North West of England.
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APPENDIX 1
Extracts from the Dictionary of English Furniture Makers
Listing of Painted Chairmakers, Chair Japanners, Painted and stained chair
manufacturers, Fancy and Stained Warehouses, Rosewood Painters and Stainers,
Furniture Painters, Japanners and Varnishers in north-west England
Chester
1798

Samuel Davies

1819-34
Lancaster
1799-1801
1819
1825-29
1790-1838
1788-89
1787-90
1788-91
1789-96
1784-88
1827
1811-38
1815-23

William Read

1793
Liverpool
1818
1816
1807-18
1813-18
1781-90
1804-05
Up to 1830
1835

J. Wilks
Thomas Cross
Joseph Dutton
John Edmonds
Benjamin Gill
Samuel Hazlehurst
William Heald
Thomas Hughes
Charles Lyons

1811-18
1816-18
1807
1839
1818
1802

John McMillan
John Maddox
Seth Pennington
Mary Raymond
William Richmond
George Robinson

John Atkinson
Candby
Richard Hutton
Hutton
Joynson
Thomas Knight
Mackereth
Thomas Nelson
James Ripley
P. Seward
Shrigley
T. Tasker

Painted chairmakers (supplied to Tabley
Hall)
Painted and stained chair manufacturer
Furniture painter and japanner (Gillows)
Furniture japanner (Gillows)
Furniture painter (Gillows)
Japanner & furniture painter (Gillows)
Japanner (Gillows)
Furniture painter and japanner (Gillows)
Furniture painter (Gillows)
Furniture painter (Gillows)
Japanner & furniture painter (Gillows)
Japanner (Gillows)
Furniture painter and varnishes (Gillows)
Furniture painter, gilder & japanner
(Gillows)
Furniture painter (Gillows)
Furniture painter
Japanned wares for East and West Indies
Furniture painter
Made two elaborate painted chairs
Stained chair warehouse
At the Painted Chair Warehouse
Rosewood stainer and painter
Stocked painted, stained and japanned
furniture
Furniture painter
Furniture painter
Furniture painter
Furniture painter
Furniture painter
Stained, painted and Windsor chairs
supplied
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1810-14
Daniel Rothwell
1827
Duncan Wainwright
1827
G. Watson
1790
John Williamson
Manchester/Salford/Ashton
1808
J. & D. Bancroft
1772-88
John Cadman
1824
1808-09
1804-18
1802-25
1804-13

William Haselded
George Lofthouse
John Pickford
George Steel
William Steele

Painter and furniture japanner
Turner and rosewood stainer
London’ imitation rosewood chairmaker
Chair japanner
Fancy chair warehouse (Salford)
Stained chair warehouse (supplied to
Dunham Massey)
Painter and gilder (Ashton)
Painter, gilder and japanner
Fancy chair warehouse
Chairmaker and fancy chair warehouse
Painter, gilder and japanner

APPENDIX 2
A magnified section through paint finishes on the Sudell pattern chair in Figure 12.
Courtesy of Catherine Hassall.
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APPENDIX 3
Paint analysis of the Sudell pattern chair
The method of paint analysis applied to the Sudell chair and other chairs included in
this study involved an initial examination under low magnification of samples taken
from the paint surface in order to select a number of fragments which were to be
mounted in a cold-setting polyester resin, prior to being cut as cross-sections.
These sections were then examined at high magnification in halogen and in UV
fluorescent light. Material from the different layers was then dispersed on glass slides,
and the pigments identified using a polarising light microscope at magnification x
1000. A chemical test for lead was carried out on each section.
Where appropriate, a scanning electron microscope was used to carry out elemental
analysis in order to identify the presence of chemical dryers in varnish samples.
LEGEND OF THE FIGURES
Figure 1 Broad top rail decorated with musical instruments
Figure 2 ‘Prices of Chairs Painted’, March 1822, Arderne ledger. Chester Record
Office,
DAR/J/15
Figure 3 ‘Prices of Stained Chairs’, March 1822, Arderne ledger, Chester Record
Office,
DAR/J/15
Figure 4 Faux bamboo ‘square-back’ chair, from Gillows’ Colour Pattern Book, 17751800.
Westminster City Archives, 735/I
Figure 5 Faux bamboo ‘square-back’ armchair with round cane seat, attributed to
Gillows. c. 1775-1800. Private collection
Figure 6 Faux bamboo ‘square-back’ side chair with round rush seat, attributed to
Gillows, c.1775-1800. Private collection
Figure 7 Faux bamboo ‘square-back’ side chair with a square frame, rush seat and
rounded knees to front legs, attributed to Gillows, c.1800. Private collection
Figure 8 Details of a typical nineteenth-century Dales chair with rounded knee features
integral to plain front legs. Private collection
Figure 9 Oval cane-seated ‘square-back’ armchair, attributed to Gillows, c.1775-1800.
Private collection
Figure 10 Designs for chairs, Gillows’ Colour Pattern Book, 1775-1800. Westminster
City Archives. 735/1, fol. 31.
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Figure 11 Bedroom chair designs for Mr Sudell of Blackburn, by Gillows, 1800.
Westminster City Archives, 344/98, fol. 1581.
Figure 12 Rush-seated, Sudell pattern bedroom chair, with a 4/4 spindle distributions,
attributed to Gillows. c. 1800. Private Collection
Figure 13 Cane-seated Sudell pattern bedroom armchair with a 4/4 spindle distribution,
attributed to Gillows, c. 1800. Private Collection
Figure 14 Rush-seated cross splat or ladder back Sudell pattern bedroom chair,
attributed to Gillows, c. 1800. Private collection
Figure 15 Rush-seated side chair with a 4/4 spindle distribution, attributed to a northwest workshop, c. 1800. Private collection
Figure 16 Rush-seated chair with a 3/4/3 spindle distribution, similar to Gillows’
Winfred pattern, c. 1801. Private Collection
Figure 17 Rush-seated rocking chair with two rows of plain spindles in a 3/3
distribution, attributed to John Robinson, Preston (fl. 1816-1848). Penrith Farmers and
Kidd, Auctioneers
Figure 18 Rush-seated rocking chair with two of spindles in a 3/3 distribution, stamped
I. ROBINSON PRESTON’ (fl. 1816-48). G. Poulter and B.D. Cotton
Figure 19 Rush-seated rocking chair with a simulated rosewood finish, attributed to
John Robinson. Preston (fl. 1816-1848). Private collection
Figure 20 (bottom right) Rush-seated rocking chair, with a yellow ochre finish,
attributed to John Robinson Preston (fl. 1816-48). Private collection
Figure 21 Rush-seated ‘Feather top rail’ armchair, attributed to Gillows, c.1802.
Private collection
Figure 22 Upholstered club chair, attributed to Gillows, c. 1800. The Athenaeum,
Liverpool
Figure 23 Early nineteenth century rush-seated chair combining four columns of
archaeological inspiration combined with a ‘Grecian’ chair back. National Trust,
Dunham Massey, Cheshire
Figure 24 Leg detail of Figure 23.
Figure 25 Eskdale rush-seated rocking chair, c. 1800-70. Private collection
Figure 26 Decorative gilt detail to Figure 25. Private collection
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Figure 27 Westmorland Dales rush-seated armchair, c. 1816, with double front
stretchers and integral block-shaped tops of front legs. Private collection
Figure 28

Decorative details:

Figure 28a
‘Feather top rail’ armchair (Figure 21). The top rail comprises a
surround of vine leaves with roses in the centre and a small stylised white flower that
could be sandwort or stitchwort. Roses symbolise love and devotion.
Figure 28b and c ‘Feather top rail’ armchair (Figure 21). The front legs are naturalistic
depictions of leaves and fruits of the Passiflora suberosa, a plant introduced into British
horticulture in 1759. The leaves are often deeply trilobed and variable in shape. A
stylistic version of the passion flower has been applied to the central boss on the front
stretcher. The passion flower is symbolic of faith or religious fervor.
Figure 28d
Single ‘Feather top rail’ chair displaying roses which are again
associated with love and devotion.
Figure 28e
Feather top rail armchair. The top rail includes a stylised version of
Emmer wheat with its agricultural and archaeological significance.
Figure 28f
Feather top rail armchair. The top rail displays two griffins of
archaeological significance.
Figure 28g
The central medallion displays a pair of pine cones a symbol of hope
(Figure 9). The surrounding five-petalled flowers could represent the first blossoms of
spring.
Figure 28h
The Camellia was generally regarded as a symbol of unpretentious
excellence (Figure 23), although in some interpretative systems a red Camellia
symbolised a flame in the heart. The surrounding snowdrops were also regarded as
symbols of hope. Stylised Campanulas or harebells symbols of gratitude decorate the
side supports.
Figure 28i

The white roses often symbolize tranquility and silence.

Figure 28j, k and l Figures 14, 15 and 19. All are stylised rather than naturalistic;
basically aesthetic decorations.
Figure 28m
Stylised passion flowers are painted on a multiplicity of bosses used
on another rush seated chair attributed to Gillows. Their significance is related to faith
and religious fervour.
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RECIPIENTE PENTRU PĂSTRAREA SĂRII ÎN COLECłIILE
MUZEULUI JUDEłEAN DE ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ
BAIA MARE. SAREA, CREDINłE ŞI PRACTICI MAGICE
Janeta CIOCAN
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare
Simona MUNTEANU
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
Récipients pour la conservation du sel dans les collections du Musée
départemental d’ethnographie et d’art populaire de Baia Mare
Cette étude est divisée en deux chapitres. Le premier chapitre présente
quelques valeurs symboliques que le paysan a attribuées au sel, valeurs qui
soulignent l’importance que ce minerai a pour la vie de l’homme et des animaux.
Le sel, cet ”or blanc”, a eu un rôle économique très important, mais aussi un
grand rôle spirituel. Le sel a été utilisé avec une valeur symbolique dans la majorité
des cultures spirituelles, ayant un rôle de purification dans plusieurs religions de la
Terre.
Dans la seconde partie on a décrit les pièces en bois utilisées autant pour le
transport que pour la conservation de ce minerai. Le nord de la Roumanie se
remarque par une large gamme de tels objets, indispensables dans une ferme
paysanne, dont le décor est tout à fait particulier.
Mots clé : sel, récipients, alimentation, médecine populaire, sorcellerie, broie pour
le sel, salière, motifs décoratifs

Sarea, unul din elementele principale ale vieŃii, se găseşte în toate
mitologiile culturii universale, devenind un simbol, un element vital, fiind
creaŃia naturii dată spre folosinŃă omenirii. Astfel, Romulus Vulcănescu avea
dreptate când afirma ca „mitologia este sarea oricărei culturi”.
Sarea a avut un rol important în comunităŃile umane, fiind binecunoscut
atât rolul său economic, dar şi cel spiritual. Se ştie că sarea a fost folosită, cu
valoare simbolică în majoritatea culturilor spirituale, fiind un element
purificator în multe religii ale globului. De asemenea întâlnim acest element în
foarte multe ritualuri, de la purificarea gospodăriei, a spaŃiului de locuit, până la
ritualuri ce Ńin de aflarea viitorului, în obiceiurile din ciclul vieŃii, în practicarea
unor acŃiuni benefice sau malefice.
În cultura populară găsim acest element care a intrat de-a lungul vremii
în patrimoniul cultural românesc prin proverbele, zicătorile, basmele, poveştile
anonime sau ale unor scriitori bine cunoscuŃi.
Nordul României a fost binecuvântat cu numeroase bogăŃii naturale,
printre acestea numărându-se şi „aurul alb”, cum mai este numit de unii.
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Janeta Ciocan, Simona Munteanu

PrezenŃa sării în România este o binecuvântare, teritorii largi în jurul ei fiind
complet lipsite sau sărace în acest mineral deosebit de important în alimentaŃie.
Maramureşul se numără printre zonele în care exploatarea sării se face din
timpuri străvechi, afirmaŃie confirmată de descoperirile arheologice şi atestările
documentare.
ImportanŃa sa pentru alimentaŃia omului şi a animalelor l-a determinat
pe Ńăran să-i acorde sării şi valori simbolice, întâlnite de altfel în toate culturile
populare. În cultura populară românească sarea este folosită în scopuri mai ales
benefice, uneori însă şi în scopuri malefice, atunci când vorbim de vrăji menite
a face rău cuiva. În practicarea unor acŃiuni benefice, sarea avea funcŃii apotropaice, de protejare şi purificare a oamenilor şi a animalelor din gospodărie. Se
cunoaşte obiceiul de a pune, alături de alte elemente ale naturii, sare sub talpa
casei, în momentul construcŃiei, ritual ce urma să îndepărteze fulgerele şi bolile
de casa şi familia respectivă. Sub pragul grajdului dar şi în hrana animalelor se
punea sare cu scopul de a îndepărta farmecele. În practicarea magiei negre, sarea
era utilizată în descântece si farmece cu scopul de a lua mana vitelor. Pentru acest
lucru se utiliza o bucata de drob de sare, care era plasată în drumul acestora. Dacă
acestea treceau peste drob, cu siguranŃă animalele îşi pierdeau mana.
Ospitalitatea proverbială a poporului român este bine cunoscută,
oaspeŃii fiind întâmpinaŃi cu pâine şi sare, gest ce simbolizează prietenia şi
cinstirea deosebită ce se cuvine invitaŃilor.
Când Ńăranul spune că oaspeŃii au fost primiŃi cu „pită şi sare” înseamnă
că acei oaspeŃi au fost consideraŃi deosebiŃi, iar cei care i-au primit şi-au
manifestat astfel sentimentele de prietenie.
Sarea purifică spaŃiul, oamenii şi animalele. SfinŃită, ea va fi pusă sub
pragul casei sau a grajdurilor pentru a proteja spaŃiul de boli. Se presară pe
capul copiilor în timpul practicilor de deochi pentru a da putere celui descântat.
Se pune în pantofi sau în sân când porneşti spre un loc în care trebuie să rezolvi
o problemă importantă. În acest caz sarea are rolul de a-Ńi Ńine mintea trează şi a
atrage forŃele benefice alături de tine.
Aminteam de ritualuri ce Ńin de aflarea viitorului. Ne referim aici la
meteorologia populară, la Calendarul de Ceapă, obicei întâlnit şi astăzi. În
noaptea de Sf. Vasile, în 1 ianuarie, se pun 12 coji de ceapă pe pervazul ferestrei,
iar fiecare coajă era umplută cu sare. Se lăsau până a doua zi; cantitatea de apă
din fiecare coajă de ceapă indica lunile ploioase sau secetoase ale anului.
Tot ca un semn meteorologic, se credea că dacă se umezeşte sarea în
recipientul în care se păstrează, va ploua, iar dacă se aruncă un pumn de sare în
foc va înceta ploaia.
Sarea se întâlneşte şi în obiceiurile legate de ciclul vieŃii, la naştere şi la
nuntă. Să amintim că sarea este considerată un element primordial, acesta
găsindu-se în lichidul amniotic în care se dezvoltă fătul, având salinitatea mării
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din care s-a dezvoltat viaŃa pe pământ. Încă înainte de naştere se poate şti sexul
copilului cu ajutorul sării. Astfel, unei femei gravide trebuie să i se pună, fără
ştirea ei, sare pe cap. Dacă va duce mâna la nas sau la gură fătul este fată, iar
dacă se va scărpina în cap este băiat. Se poate afla sexul copilului nenăscut şi
după „poftele” femeii gravide. Dacă aceasta prefera alimentele sărate şi
condimentate, cu siguranŃă va aduce pe lume un băiat. După naştere se punea
sare în prima scaldă a nou născutului, prin acest ritual urmând să fie atrasă
bunăvoinŃa ursitoarelor. Întâlnim sarea şi în ceremonialul de nuntă. Astfel
pentru o căsătorie trainică şi prosperă, dar şi pentru sănătatea cuplului, mirii
trebuiau să mănânce sare de pe aceeaşi bucată de pâine.
Am menŃionat folosirea sării de vrăjitoare atunci când rostesc o serie de
descântece, dar ele o pot folosi şi în scopuri malefice, un exemplu fiind luarea
manei animalelor prin punerea ei în calea acestora, aşa cum am menŃionat mai
sus. Sarea este şi ofrandă adusă spiritului mătrăgunei fiind pusă, de vrăjitoare,
în groapa lăsată prin smulgerea plantei. Fetele o folosesc în vrăjile de dragoste
pentru aflarea ursitei. Acestea, în ajunul Sântandreiului (30 noiembrie),
frământau o turtiŃă, Turta Sfântului Andrei, nedospită şi foarte sărată, care era
dată unui câine sau unei pisici, iar din direcŃia spre care se îndrepta animalul,
urma să sosească ursitul.
De mici copiii erau învăŃaŃi să folosească şi să respecte sarea. Astfel se
ştia că dacă verşi sarea în casă va fi ceartă, iar dacă cineva fură sarea animalelor
din grajd, acestea vor muri.
Nu este de mirare că lumea satului abundă de proverbe, zicători, poveşti
în care sarea exprimă sentimentele oamenilor sau subliniază caracterul acestora.
Sarea era în timpurile vechi foarte scumpă, ajungând în unele zone monedă de
schimb, de unde şi expresia „a fi prea sărat”, ceea ce se traduce prin „a fi prea
scump”, expresie ce se foloseşte şi astăzi (a avea un preŃ piperat). Iubeşti pe cineva
„ca sarea-n bucate” sau „ca sarea-n ochi”. Despre o persoană căreia îi place să-i
necăjească pe alŃii sau să le amintească altora momente neplăcute spui că „pune
sare pe rană”. Tot sarea subliniază şi complexitatea sufletului uman: cunoşti pe
cineva cu adevărat doar după ce ai mâncat cu el un car de sare. Alte proverbe:
„cui dai pită şi sare, te mănâncă mai tare”, „cum sărezi aşa mănânci”, „sarea-i
bună la fiertură, însă nu peste măsură”, „glumele nevinovate sunt ca sarea în
bucate”, „nimeni nu-Ńi pune sare în mămăligă”, „cum sărezi, aşa mănânci”.
Obiecte folosite pentru prelucrarea şi păstrarea sării
ImportanŃa sării în zona de nord a Ńării nu este evidenŃiată doar de
conotaŃiile spirituale, pe care doar parŃial le-am evidenŃiat mai sus, ci şi de
creaŃii ale culturii populare materiale deosebit de valoroase, unelte şi obiecte
mari folosite pentru scosul sării, prelucrării şi depozitării acesteia.
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Numeroasele izvoare cu apă sărată din Maramureş au fost intens
folosite de om atât în alimentaŃie, cât şi în medicina populară. Apa sărată
folosită pentru gătit, conservarea cărnii şi a legumelor şi necesitatea transportării ei acasă a dus la realizarea unor recipiente speciale pentru transportul şi
păstrarea acesteia. Toate aceste obiecte nu au valoare artistică în sine, dar sunt
deosebit de ingenios realizate. Tolcerul sau pâlnia (foto 1) este un obiect de
dimensiuni mari, cu o capacitate de până la 5-6 litri, scobit într-o bucată de
lemn, sub forma unei jumătăŃi de sferă găurită în centru. Era folosit pentru
umplerea unor butoaie sau a altor recipiente cu apă sărată din izvoare sau lacuri
rezultate prin prăbuşirea salinei.
Apa sărată era transportată şi păstrată în recipiente realizate din doage
sau din lemn scobit, de diferite esenŃe şi nu de puŃine ori se folosea forma
bucăŃii lemnului avut la dispoziŃie (foto 2, 3, 4). Pentru transportul sării, în
cantităŃi mici, atunci când o luai drept merinde, se folosea, mai ales de către
vânători, cornul pentru sare. Acesta era de fapt un corn de vită transformat în
recipient (foto 5).
Sarea, ca mineral, era procurată direct din locurile unde erau saline, de la
târguri sau de la căruŃaşii ce veneau uneori cu sarea. Aceasta se păstra în droburi
mari pentru uzul animalelor, dar era zdrobită pentru folosinŃa în bucătărie.
Pentru animale sarea se punea în grajd sau în staul şi pentru a nu fi
zdrobită de acestea prin călcare, se realizau tot felul de suporŃi, care ofereau
acces uşor la drobul de sare (foto 6).
Pentru zdrobirea sării se foloseau pive, la fel ca pentru zdrobirea
seminŃelor de cereale, dar nu erau aceleaşi. În gospodărie se găsea o piuă pentru
grâu şi o piuă pentru sare. De puŃine ori întâlnim piese din această categorie
ornamentate (foto 10), ele sunt deosebite pentru că impresionau prin masivitatea lor, forma transformându-le şi în piese cu rol decorativ (foto 7, 8, 9).
Pentru păstrarea sării folosită în gospodărie se foloseau recipiente,
numite sărăriŃe sau sălăriŃe, realizate din diferite esenŃe lemnoase. Cele mai
multe dintre acestea erau scobite în lemn, uneori fiind confecŃionate dintr-o
singură bucată de lemn (foto 11), sau se adăuga doar fundul şi capacul.
De departe, pentru zonele etnografice łara Chioarului şi łara Lăpuşului,
cele mai spectaculoase piese rămân aceste sălăriŃe ce au ca specific dimensiunile mari, dar şi aspectul deosebit din punct de vedere artistic.
Piesele din colecŃia Muzeului Etnografic din Baia Mare sunt datate la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi pe parcursul secolului al XIX-lea, unele dintre
ele fiind de-a dreptul spectaculoase.
Pe lângă dimensiunile care impresionează, mai ales prin înălŃime, unele
dintre ele ajunând aproape de 50 cm, cu lăŃimi şi adâncimi de aproape 25 cm,
ele atrag atenŃia prin decorul care vine să evidenŃieze forma obiectului. Decorul
este realizat prin crestare cu motivul dintelui de lup (foto 13), sau prin incizie cu
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motive geometrice (triunghiuri), înscrise unul în altul (foto 14), sau rozete cu
şase braŃe (soarele static) (foto 15). În general. piesele sunt confecŃionate prin
scobirea unui trunchi de copac căruia i s-a ataşat un fund prins în acelaşi mod
ca cel al butoaielor şi un capac ataşat prin balamale de lemn. Atragem atenŃia
supra unei sălăriŃe ce provine din łara Lăpuşului, datată 1864, cu o formă
hexagonală. Este decorată doar pe faŃeta din faŃă cu motive geometrice,
triunghiuri şi rozetă cu nouă braŃe (soarele în mişcare), motive realizate prin
incizie (foto 17).
Din colecŃia de peste 20 de astfel de piese ale muzeului băimărean,
patru nu sunt scobite în trunchiuri de copac ci sunt confecŃionate din scânduri
de lemn îmbinate şi prinse cu cuie din lemn. Decorul acestora este mult mai
elaborat, apare pe cele trei feŃe vizibile şi ne duce cu gândul la lăzile de zestre
confecŃionate în centrele de lădari din zonele etnografice menŃionate. De aceea,
susŃinem că acestea nu au fost realizate în gospodărie ci au fost achiziŃionate în
târguri de la meşteri dulgheri specializaŃi (foto 18,19,20).
Caracteristica generală a sălăriŃelor din colecŃia Muzeului Etnografic
băimărean este forma de coroană pe care o au în partea din spate, cea care de
obicei este alipită peretelui. Această formă le-a fost dată probabil şi pentru
faptul că exploatarea sării se făcea organizat, încă din secolul al XIV-lea, prin
„Cămara Regală a Sării”, cunoscută încă din sec. al XIV-lea, când au început
exploatări masive de sare, exploatări ce Ńineau de domeniul regal. Minerii au
fost aduşi din Imperiul Habsburgic (cehi, polonezi, germani, maghiari)
Exploatarea sării a început la Ocna Şugatag încă din anul 1777. Şi în secolele
următoare toate exploatările de sare au aparŃinut domeniului regal.
Nu putem încheia fără a face referire şi la solniŃele ce s-au răspândit în
zonele noastre abia din secolul al XX-lea. Dimensiunile acestora sunt însă mici,
se aseamănă cu cele cumpărate din comerŃ şi confecŃionate din alte materiale
cum ar fi ceramica sau porŃelanul. SolniŃele folosite în interiorul Ńărănesc, până
după mijlocul secolului al XX-lea, sunt confecŃionate din lemn şi sunt decorate
prin crestare, incizie şi chiar sculptare (foto 21,22).
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4. butoiaşe
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POUR UNE ETHNOLOGIE PAN-EUROPÉENNE DES CIRES DE
DEUIL: CONFECTION, UTILISATION ET RITUELS DE CES
LUMINAIRES EN FRANCE, ESPAGNE ET ROUMANIE
Laurent CHRZANOVSKI*
CNRS, Paris, France
For a pan-European ethnology of the mourning wax tapers: manufacture,
uses and rituals of these lighting devices in France, Spain and Romania
The French Pyrenean "candelou", the Basque "argizaiola" and the
Romanian "toiagul mortului" are three types of wax tapers used since centuries not
only for the funerals but also, during a long period of time, for mourning and, more
simply, for honouring the departed.
These traditions seem to find their origin in the pagan ways to celebrate the
dead with light. These practices, well established until the Roman Imperial period
were considered as idolatry and hence strictly forbidden by the Church of the first
centuries. Nevertheless, they were so deeply anchored in popular devotion that
they seem to have always be allowed into the Christian practices of the abovementioned regions, when, in other geographical areas, the commemoration of the
ancestors, mainly inside the cemeteries, rose again only after the end of WWI and
the cult of heroes.
The rituals of the French, Spanish and Romanian votive tapers have been
well studied, but they have never been subject of a comparative study. We propose
here to understand their fundamental differences as well as the practices they have
in common, both in their symbolism for the believers and in their practical use.
Key words: mourning wax tapers, Pyreneans, Basque Country, Romania, ethnoarchaeology, comparative study

Pour se distancer du paganisme et de l'idolâtrie, l'église chrétienne des
premiers siècles a très fortement rejeté tout usage du luminaire qui ne soit
destiné à rendre grâce au Seigneur, une réaction que Calvin reprendra à son
compte lors de son élaboration du culte réformé. Cependant, petit à petit, la
popularité du culte des martyrs va forcer les autorités ecclésiastiques à tolérer
*
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l'ancien rituel de l'illumination des funérailles et des tombes (cf. Cumont,
1946): ainsi, la première mention de luminaires utilisés pour des obsèques
chrétiennes remonte à la procession en l’honneur du martyr Saint Cyprien,
datée de 258.
Au IVe siècle, le Concile d’Elvira fait mention des cierges dans les
cimetières et déconseille de les allumer tant que la nuit n’est pas encore tombée.
Comme cela a été démontré (cf. Dendy, 1959 : 101), il semble qu’à la fin du
même siècle, l’usage des cierges allumés pour rendre hommage aux martyrs est
désormais communément accepté.
Les pères de l’église, auparavant très prudents voire sceptiques sur ces
coutumes trop proches des usages païens qu’ils avaient si durement condamnés,
à l'instar de Tertullien, sont peu à peu forcés d’accepter ces rituels de lumière
même pour des croyants n'ayant pas subi le martyr. Jean Chrysostome, qui se
demandait «quelle est la signification de tant de lumières éclatantes ? Ne les
escorte-t-on point comme on le ferait pour des athlètes ? » (Ep. Ad Hebr., 2)
aura lui-même droit, à sa mort, à un cortège funèbre si fastueux qu’à
Constantinople, l’embouchure du Bosphore semblait recouverte de lumières
(Dendy, 1959 : 101).
Au début, ces cérémonies ne semblent concerner que les maîtres
spirituels et surtout les martyrs, mais, très rapidement, le faste de tant de
luminaires allumés séduit le pouvoir politique. Les funérailles de l’empereur
Constantin seront les premières à impressionner leurs contemporains, Eusèbe
allant jusqu’à écrire que les cierges placés autour de candélabres d’or
constituaient un spectacle « que personne n’avait jamais vu sous la lumière du
soleil depuis les origines du monde » (Eusèbe, Vie de Constantin, IV, 66). Les
empereurs suivants adopteront cette coutume, et les sources ne tarissent pas
d’exemples encore plus fastueux, comme celui de la chapelle ardente de
Justinien. Petit à petit, au cours des siècles, les cierges funéraires vont être
adoptés par les seigneurs, puis par la bourgeoisie. De même, l'usage des cierges
de commémoration dans les églises puis sur les tombes des cimetières va se
répandre et se démocratiser. Depuis la fin de la Première Guerre Mondiale et le
culte des héros qui en a découlé, ce phénomène est désormais universellement
répandu et apprécié de tous les croyants.
Les cires de deuil dont il est ici question peuvent ainsi être considérées
comme des témoignages de continuité à travers les siècles et les religions, dans
des communautés spécifiques, mais aussi comme un véritable élément de
fusion entre la bougie du rite funéraire proprement dit, qui existe depuis
longtemps dans la plupart des régions du monde chrétien et qui est allumée
avant et pendant l’enterrement, et la bougie de commémoration.
Leur utilisation commence en effet lors de l’exposition du corps et ne se
termine que trois jours après l’enterrement ou même à la fin de la période de
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deuil. Souvent, on les rallume même à des intervalles réguliers, à l’église. En ce
qui concerne la période de deuil, elle était traditionnellement d'une année,
presque partout en Europe. Ce temps de recueillement est resté inchangé dans le
Pays Basque, tandis qu'ailleurs, la modernité et la vie urbaine ont eu raison de sa
durée: ainsi, on lit dans la plupart des textes qu'elle n'est que de quarante jours en
Roumanie, ce qui n'est pas tout-à-fait exact, car les quarante jours sont une
adaptation du deuil profond à la durée de l'ascension de l'âme, tandis que le deuil
religieux ne s'achève qu'une année après le décès, par une messe solennelle suivie
de la 'pomana', petit en-cas – pains ou gâteaux traditionnels et boissons – offert
par la veuve ou la famille du défunt aux croyants de la paroisse.
Le parallélisme avec d'anciennes croyances ancestrales et leurs rites
remontant à la plus profonde antiquité, est particulièrement frappant, par
exemple, lorsque les voisins et les amis du défunt sont amenés à utiliser à
intervalles réguliers les cires de deuil. On ne peut s'empêcher de faire la
comparaison avec deux témoignages célèbres de l'époque romaine, la stèle
funéraire de Salerne : "quisque huic tumulo possuit ardente lucernam, illius
cineres aurea terra tegat" (inscription découverte près de Salerne, CLE 1308 =
ILS 8132; cf. l'inscription similaire découverte en Bulgarie et la discussion sur
ce thème dans Nedeljkovic 2009) ainsi que le passage du corpus juridique de
Justinien : "Saccus servus meus et Eutychia ancilla mea sub hac conditione
liberi sunto, ut monumento meo alternis mensibus lucernam accendant et
solemnia mortis peragant" (Digestia Iustiniani 40, 4, 44).
Grâce à la richesse des données que nous offrent les différentes écoles
ethnographiques européennes, il est désormais possible de comprendre de façon
capillaire la fabrication, l'usage et les traditions des cires de deuil dans les
Pyrénées françaises, au Pays Basque et en Roumanie. Le but de notre étude est
d'effectuer une comparaison entre ces phénomènes régionaux, malgré leur
distance géographique, afin de révéler leurs différences, mais surtout leurs
points communs. Nous avons inséré, en conclusion, le phénomène plus
générique des pelotes de cire filée germaniques, domestiques et religieuses,
pour illustrer un espace ethnographique où ce type de productions a connu une
popularité sans précédent.
La France pyrénéenne, le Pays Basque et le Nord de l'Espagne
Les pelotes de cire sont utilisées telles quelles en France tandis qu’en
Espagne, elles bénéficient d’un support spécifique de bois, sur lequel nous
reviendrons par la suite. En ce qui concerne leur usage, de trop nombreuses
traditions se mêlent, rendant presque impossible la reconstitution de
l’ancienneté de cet usage. En effet, jusqu’à ce jour, seules des études
ethnographiques ont été menées sur ce sujet, et la nature périssable par
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excellence du luminaire et, lorsqu’il existe, de son support, n’ont pas permis de
recenser des données chronologiques utiles à en élaborer une étude historique
qui s’étendrait au-delà des deux derniers siècles.
Néanmoins, la similitude du cérémonial, surtout dans certains cas
comme ceux recensés dans le Pays Basque, semble par trop frappante avec
certains rites païens pour exclure une sorte de filiation directe avec le monde
pré-chrétien.
A. Les "candelous" pyrénéens
Appellations: trassins ou tracine dans la région Nord-Pyrénéenne, stère
dans la vallée de Luz, candela deragleysa à Lourdes, candelou dans les Landes,
trens ou traci à Tarbes, candele de plec dans la vallée d'Ossau, tren dans la
vallée d'Arrens, trougle dans le Gers, torcle dans le Houga, parilla, eskoua ou
eskuargizarie au Pays Basque (Le Bondidier, 1957 : 7).
La confection et la bénédiction des cires: aspects techniques et rituels.
Les candelous sont manufacturés par des artisans spécialisés, maîtrisant
aussi bien l'art de la confection des cierges et bougies conventionnels que celui,
plus difficile, de la bougie enroulée en pelote. Pour cette raison, ils sont aussi
connus sous le nom de hilayré da céro, littéralement "le fileur de cire".
Pour les cierges de deuil, les "fileurs" utilisent leurs propre stock de
cire, mais la mèche leur est fournie par la famille qui commande le candelou,
selon une tradition immuable : elle doit être faite de sept brins de lin filés à la
maison puis légèrement tordus ensemble pour constituer une mèche unique.
L'usage veut aussi que la cire soit obligatoirement vierge, c'est-à-dire
qu'elle ne provienne pas de la refonte de restes de bougies ou de cierges, et que
le cirier n'en tire aucun profit. Tout au plus la famille du défunt peut offrir à
l'apiculteur, en échange de sa cire, quelques mesures de blé ou de céréales. En
revanche, l'artisan "fileur" sera, lui, payé pour son travail, en fonction du poids
de la pelote.
Les formes de ces pelotes de cire sont très diverses: en couronne, en
rectangle, en cube ou simplement en bobine (fig. 1 et 2). Si la plupart sont de
dimensions modestes, quelques exemplaires, en fonction des coutumes locales,
peuvent atteindre presque un demi-mètre de hauteur pour un poids de 800
grammes, comme à Tournay, où les femmes avaient coutume d'aller à l'église
avec ce type de grand candelou porté au bras ou enfilé en bracelet (fig. 3).
Un autre élément fondamental de la coutume réside dans le fait que
dans les Pyrénées comme au Pays Basque, les cires de deuil ne sont pas
confectionnées lors du décès, mais bien en avance.
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Dans les Pyrénées, l'usage voulait qu'elles soient fabriquées en janvier
afin de pouvoir les faire apporter à l'église lors de la grande messe de la
Chandeleur (une fête célébrée partout sous le nom de la Purification de Marie
quarante jours après son accouchement ou, le plus souvent, comme la
Présentation de Jésus au Temple).
Ainsi, le 2 février, les pelotes de cire sont amenées à l'église pour être
bénies. Elles sont alors présentées devant l'autel sous leurs plus beaux atours,
comme au Pays Basque et en Espagne septentrionale, où, couvertes d'une
dentelle noire, elles sont déposées dans des paniers d'osier très fin ornés d'une
seconde dentelle (fig. 4). Les cires sont à nouveau sanctifiées plusieurs fois par
année, à intervalles réguliers durant l'année, lors des rites de "benedictio
candelarum". A chacune de ces cérémonies, les fidèles offrent à l'église un petit
bout du candelou, qui servira au curé à allumer les cierges de l'autel.
L'entretien et l'usage des cires
Partout où ce type de luminaire existe, c’est à la femme qu’il incombe
d'en prendre soin: au Pays Basque, « une semaine après l'entrée dans la famille
d'une jeune épousée, la maîtresse de maison a transmis à sa bru « la cire
ordinaire, une miche de pain et un cierge ». C'est dire que la charge de faire
passer les morts de la famille lui incombe désormais. » (Albert-Llorca, 1988 :
30; Le Bondidier, 1957 : 19)
Ce sont toujours les femmes qui, à l'église, l'allument et le déroulent,
car elles occupaient traditionnellement la nef tandis que les hommes sont assis
dans la tribune.
Dans les Pyrénées, l'entretien et l'usage du candelou implique aussi bien
la famille du défunt que ses voisins: c'est en effet la "première voisine" du défunt
qui doit s'occuper du cierge, le placer sur la chaise de la famille du défunt,
l'allumer, le dérouler, le porter au cimetière pour les prières de l'inhumation, puis
le ramener à la maison du défunt. Parents, amis, voisins, tous les "perdants" (ceux
qui portent le deuil) apportent leur propre candelou lors de l'enterrement.
«Quand il y avait un défunt, on posait le trassin sur la table de nuit ;
quelquefois, on l'allumait avant le décès : la lumière aide à supporter les
souffrances, et c'est pour demander à Dieu de prendre le défunt. (...) A l'église,
une femme de la famille des perdants mettait le trassin devant l'alignadet [la
rangée de chaises réservées à la famille] et les voisins allumaient le leur tout
autour pendant la neuvaine... Après, seule la famille du perdant l'allumait : ma
grand-mère l'a fait pour mon oncle tous les dimanches pendant un an. (...) Après
la messe du bout de l'an, on ne le faisait plus. » (Albert-Llorca, 1988 : 30)
Dans certaines régions, les cierges étaient encore utilisés après l'année
du deuil, pour l'anniversaire du défunt, ainsi qu'à la Toussaint, où les enfants
étaient chargés de placer de petits bouts du candelou sur les tombes.

https://biblioteca-digitala.ro

Pour une ethnologie pan-européenne des cires de deuil

49

Il est intéressant de remarquer que certains particularismes locaux sont
très semblables aux coutumes que l'on observe en Roumanie : souvent, le
candelou était déjà allumé auprès du lit du mourant et, parfois, placé dans ses
mains lors de l'exposition du corps.
Dans quelques villages, des coutumes locales complètent ce rite en
faisant couler quelques gouttes de la cire du candelou allumé soit sur le nombril
du défunt, soit sur l'extrémité de sa main gauche, pour le protéger des maléfices
(Le Bondidier, 1957 : 18).
Dans quelques cas, le cierge était aussi allumé à la maison, le soir, lors
de la prière pour les morts.
De façon symbolique, comme c'est souvent le cas en matière de
luminaires à fonction cultuelle, le candelou pouvait aussi être allumé à côté du
lit d'une femme enceinte, lors de ses couches – comme le chandelier de mariage
kabyle –, voire même en cas de craintes majeures pour le foyer lors de
phénomènes naturels préoccupants comme une lourde grêle ou un orage d'une
violence inhabituelle. En quelque sorte, sa lumière est alors utilisée pour
invoquer la protection des aïeux sur la famille en danger.
Dans un registre assez similaire, en cas d'épidémie ou de maladie,
lorsque celle-ci a été identifiée, des bouts de candelou étaient alors allumés
auprès de l'image du saint guérisseur approprié : Saint Roch pour les problèmes
de jambes, Saint Loup pour le visage, Saint Julien pour les maux de tête etc.
(voir la liste complète des saints et de leurs propriétés guérisseuses dans Le
Bondidier, 1957 : 16–17)
Une dernière pratique, d'origine certainement païenne, était celle de
joindre des bouts de candelou aux offrandes apportées aux fontaines sacrées.
B. Les argizaiolas du Pays Basque et leurs "cousines" d'Aragon
Au Pays Basque et en Aragon, les cires de deuil ont exactement les
mêmes usages que ceux des candelous pyrénéens. Cependant, elles se
distinguent par leur support spécifique: presque inexistante en France, la
tablette de bois (tablilla en Espagnol, argizaiola en Basque, dont le nom vient
de la combinaison des mots argizaia (cire) et ola (tablette)) est indispensable
dans les zones d’Espagne septentrionale où les cierges de deuil font partie de la
vie spirituelle traditionnelle.
Sa forme diffère selon les régions: en Aragon et au Nord de la Castille,
dans les zones où cette coutume est attestée, il s'agit d'une simple tablette plate
munie d'une anse quelquefois ornée d'une croix (cf. Lopez de los Mozos
Jimenez, 1980).
Dans le Pays Basque, en revanche, où la tablette a longtemps été un
objet indispensable à la vie religieuse, on observe de véritables représentations
anthropomorphes stylisées (fig. 5–7).
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L’importance de l'usage des tablettes de deuil à l'intérieur des lieux de
culte était d’autant plus grande que, jusqu’au XIXe siècle, les défunts étaient
enterrés à l’intérieur des églises basques : les cires de deuil étaient ainsi
allumées sur la tombe elle-même, permettant aux croyants de suivre la messe
en même temps qu’ils se livraient à un recueillement personnel en mémoire des
proches disparus (fig. 8).
Autour de l’argizaiola et de sa forme si expressive, les coutumes du Pays
Basque livrent de nombreuses similitudes avec certaines cérémonies du monde
romain. En effet, durant l’année de deuil, outre à allumer le luminaire, la femme
amène, chaque dimanche, un pain qu’elle place sur une tablette à côté de la
flamme et quelquefois quelques pièces de monnaie, pour lesquelles le prêtre
récitera des prières pour le défunt. Nous sommes ainsi face à un phénomène très
proche de celui décrit par Ovide : "Il y a aussi des honneurs pour les tombeaux.
Apaisons les mânes de nos pères, et portons quelques dons sur leurs bûchers
refroidis. Les mânes se contentent de peu; ils estiment la piété toute seule à l'égal
des plus riches présents; il n'y a point d'avidité cupide chez les divinités du Styx.
C'est assez que la tuile sépulcrale soit cachée sous les couronnes, et qu'on y ait
ajouté un peu de blé, quelques grains de sel, un pain amolli dans du vin pur,
quelques brins de violettes épars, tout cela dans un vase abandonné au milieu
des chemins. Mettez, si vous le voulez, plus de pompe dans vos hommages; mais
ceux-là suffisent aux mânes. Prononcez encore les prières et les paroles
consacrées devant les brasiers de leurs autels." (Ovide, Fastes, II, 533–548, Dies
Parentales et Feralia, traduction de M. Nisard, Paris 1857)
De plus, plusieurs coutumes liées à l'utilisation des argizaiolas sont très
clairement identiques à d'anciens rites païens bien connus. Par exemple, si les
offrandes de pain et de vin sont bien attestées des deux côtés des Pyrénées,
certains récits du XIXe siècle d'enterrements ruraux au Pays Basque témoignent
de la survie l'ancien rituel de l'animal à sacrifier en l'honneur du défunt :
"Durant les funérailles on amène un bélier vivant à l'église. On le garde sur le
parvis, jusqu'à ce que l'on entende "Domine Iesu Christe" et c'est alors qu'on
l'amène à l'offrande. Lorsqu'il a été consacré, il est amené dehors et il est
sacrifié pour servir de nourriture aux curés" (traduction de Garmendia
Larrañaga, 1976 : 96).
Par ailleurs, lors des grandes fêtes religieuses ainsi que lors de
l'anniversaire de la mort du regretté, c'est toujours sur les argizaiolas allumées
que la famille et les proches placent les offrandes destinées au défunt et qui sont
en fait aussi bien des dons pour l'église : du pain, un oeuf, des oranges, des
menues pièces de monnaie (fig. 9). Le prêtre venait les ramasser à la fin de la
messe et, après avoir déduit la part réservée au clergé, les redistribuait aux
paroissiens les plus nécessiteux (Garmendia Larrañaga, 1976 : 109).
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On remarquera une différence principale dans l’utilisation des cires de
deuil des les deux côtés des Pyrénées, à savoir la longévité d’utilisation de ce
luminaire. En France comme au Pays Basque, il sert pendant un an, ce qui
correspond à la durée du deuil pour la veuve; mais au Pays Basque, il est en
revanche rallumé annuellement, à des intervalles réguliers – particulièrement à
la Toussaint et lors des messes de fin d’année –, en fonction du calendrier
liturgique, par la veuve d’abord, puis par ses descendantes.
Trop populaires parmi les croyants, les usages ne seront jamais
directement condamnées par les évêchés concernés, mais de nombreux cas de
mécontentement sont recensés parmi les prêtres, comme l’atteste le passage
suivant : « C'est le curé qui n'a plus voulu. Il disait que les femmes n'écoutaient
plus la messe, à force de s'occuper des trassins. C'est vrai que c'était un travail
! Alors, le curé n'a plus voulu. » (Albert-Llorca, 1988 : 30).
Aujourd’hui, l’usage des cires de deuil a tendance à disparaître, même
s’il reste bien vivant dans certaines paroisses de campagne. Les causes de cet
abandon sont multiples : d'une part, la disparition progressive des ciriers a
rendu de plus en plus difficile l'achat des rouleaux de cire; d'autre part, de très
nombreux curés ont interdit, dans leur église, la présence de bougies allumées
ailleurs que dans les supports idoines, à cause des dégâts causés par leur fumée
et enfin, au Pays Basque, l'interdiction depuis plus d’un siècle, d’inhumer les
croyants à l'intérieur des églises a fait perdreaux argizaiolas leur signification
première, celle d'être allumées sur la tombe elle-même.
C. Le toiagul mortului de Roumanie :
Appellations : lumina de stat (dans presque toutes les régions), lumânare
de stat (Gorj du Nord), lumina trupului (Maramureş), trupnicul (zone des
Dornelor), truparul (vallée supérieure de la BistriŃa), carica (certaines zones près
de Roman), lumânarea sufletului (certaines zones près de Bacău) ou encore
turtiŃa (certaines zones près de Iaşi et dans le NeamŃ) (Ciubotaru, 2002 : 155).
Confection :
La longueur de la mèche devait correspondre exactement à la taille du
décédé. Après avoir mesuré le défunt, la mèche, coupée à sa juste dimension,
devait être passée par trois fois dans la main droite du regretté, avant de pouvoir
confectionner soi-même la bougie ou d'amener la mèche chez le cirier (fig. 1011). Il faut souligner l'importance particulière de la mèche, puis par extension
du toiag, dans ce rituel : elle est la mesure du mort et, de par cela, comme son
ombre, elle est un double symbolique de l'individu. Le bout du toiag allumé
pointé vers le ciel constitue ainsi une métaphore du double et de l'âme du défunt
qui se consument, quittant la terre des mortels et montent vers l'au-delà (cf. la
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discussion sur l'ombre, sa signification et son impact sur la vie et la mort des
hommes dans Andreesco, Bacou, 1986 et aussi Ghinoiu, 2004).
Dans certaines zones, la technique même de confection du long cierge,
de cire vierge, est sujette à des coutumes particulières : généralement, après
avoir été trempé dans la cire, la bougie devait sécher de bas en haut, à l'inverse
des bougies ordinaires, pour en indiquer l'usage funeste.
«Astfel, mortului i se confecŃionează din ceară o lumânare încolăcită
sub forma unei spirale. Această lumină (lumânare) se numeşte bâtă sau toiag,
pentru ca pe acesta se răzimă mortul ca şi pe un adevărat toiag când
călătoreşte în cealaltă lume sau când trece peste puntea raiului (...). În prima
seara de priveghi, după ce mortul a fost spălat, îmbrăcat şi aşezat pe masă, la
jumătatea casei, trei femei bătrâne fac din canură, câlŃi, astăzi din aŃă de
prăvălie, un fir lung cât mortul, apoi înfăşoară ceara galbenă după ea de
grosimea degetului arătător. Ceara se încălzeşte la spor, după care se
înfăşoară de-a lungul sforii. După terminarea lumânării, aceasta se răsuceşte
sub forma unei spirale, aşezându-se intr-o farfurie si stă aprinsă pe un capăt de
copârşeu până la scoaterea mortului din casa. » (Moisa, 2010 : 212–213), i.e.
"Ainsi, le mort se voit confectionner une bougie de cire tressée sous la forme
d'une spirale. Cette lumière (bougie) se nomme bâton ou toiag, parce que c'est
sur elle que s'appuie le mort, comme sur une vraie canne, lorsqu'il voyage vers
l'autre monde et lorsqu'il passe le pont du paradis (...). Lors du premier soir de
veille, après que le défunt ait été lavé, habillé et placé sur la table, au milieu de
la maison, trois femmes âgées confectionnent avec des fibres de laine, de
chanvre ou, aujourd'hui, de fil fin acheté dans le commerce, une mèche de la
longueur de la taille du mort, puis l'enduit d'une couche de cire jaune de
l'épaisseur d'un index. La cire se réchauffe au fur et à mesure, après avoir
recouvert la mèche. Après avoir terminé de confectionner la bougie, on la tord
pour lui faire prendre la forme d'une spirale. Ensuite, on la place sur une
assiette et elle restera allumée à l'une des extrémités du cercueil jusqu'à la
sortie du mort de la maison".
Le toiag est généralement un cierge droit, fin et long. Mais dans certaines
zones de Moldavie, il est enroulé en spirale et prend le nom de turtiŃa. La
symbolique en est alors renforcée, puisque la spirale est non seulement considérée
comme la représentation de l'infini, mais aussi comme l'incarnation, dans le cas
présent, du voyage du mort (drumul mortului) (Ciubotaru, 2002 : 156-7).
D'après Ciobotaru, le toiag lui-même doit son nom et sa symbolique au
bâton des paysans et des bergers (Ciubotaru, 2002 : 157 et 177–9), qu'il
représente. A nouveau, la symbolique est celle du voyage ou plutôt du parcours
initiatique du défunt. Dans certaines zones de Moldavie, il était coutume
d'ensevelir le mort avec un véritable toiag de bois, lui-aussi sculpté à la mesure
de la taille du défunt et placé dans le cercueil à la droite du corps, afin que dans
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son voyage dans l'au-delà, le regretté puisse s'appuyer sur lui lors de ses pauses
et l'utiliser rapidement pour se défendre contre tout danger.
Usage et entretien
Avec la croix, la bougie de cire est un élément indispensable à
l'accompagnement du défunt vers l'au-delà. Ernest Bernea va même jusqu'à
écrire que "trépasser sans cierge est considéré comme un grand malheur,
presque de la même gravité que la mort d'un enfant non baptisé; (...) c'est parce
que l'on croit que celui qui est décédé sans un cierge à la main perdurera dans
l'autre monde dans "le noir" et cela à tout jamais" (Bernea, 1998 : 57).
Pire, dans ce cas funeste, la traditionnelle messe d'enterrement
(rugăciunea de pomenire) est complétée par le prêtre, à la demande des
croyants, par la phrase "mort nespovedit, neîmpărtăşit şi fără lumânare" i.e.
"mort non absout, non délivré de ses souffrances et sans bougie"; dans les
manuels ecclésiastiques orthodoxes, on lit clairement que "trecerea cuiva din
viata fără spovedanie şi fără grijanie este socotită, pe drept cuvânt, nu numai
ca o mare pagubă pentru sufletul celui răposat, ci şi un mare păcat pentru cei
ai lui, rămaşi în viaŃă, dacă lucrul s-a petrecut din vina sau nepurtarea lor de
grijă", i.e. "si quelqu'un quitte la vie sans être absout de ses pêchés et sans
délivrance (i.e. avoir mangé le pain trempé dans le vin sacré par le prêtre)
avant de rendre son dernier souffle, cela est considéré de droit non seulement
comme un grand dommage pour l'âme du défunt mais aussi comme un grand
péché pour ses proches restés en vie, si l'événement à eu lieu à cause de leur
manque d'attention".
A côté de ce rituel du "dernier souffle", il est aussi coutume, dans de
nombreuses régions roumaines, de confectionner une pelote de cire (le toiag)
que l’on place puis que l’on allume sur le torse du défunt lors de la veillée
funèbre à son domicile.
«This candle is known as the toiag (the staff) or the lumina trupului (the
body’s candle) and must be kept burning until the body is buried. The toiag
provides light for the deceased’s journey ; it is considered dangerous for the
soul if this light goes out. It is used to be believed that, until the body was
buried, this candle also burned the sins of the newly deceased so that he or she
would go to the other world with a clean slate. » (Klingman, 1988 : 170) i.e.
"cette bougie est connue comme le toiag (le bâton) ou la lumière du cadavre (la
bougie du corps) et doit être maintenue allumée jusqu'à ce que le corps soit
enterré. Le toiag fournit la lumière pour le voyage du défunt; la croyance veut
que l'âme est en danger si la lumière vient à s'éteindre. La tradition veut que,
jusqu'au moment de l'enterrement, cette bougie brûlait aussi les péchés du
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défunt afin qu'il – ou elle – puisse rejoindre l'autre monde dans un état de
purification".
Le toiag doit être confectionné immédiatement après le décès. Dès qu'il
est prêt, les femmes de la famille, les cheveux déliés en signe de deuil, font trois
fois le tour de la maison avec le cierge allumé, afin d'aider l'âme à quitter le
corps ("ca să se ducă sufletul") (Ciubotaru, 2002 : 159). Puis, le toiag est placé
près du corps lors de la veillée funèbre, à laquelle assistent non seulement la
famille, mais tous les proches et les voisins (pour les pratiques et les jeux de
veillée, cf. Ciubotaru, 2002 : 161–166).
Près de Bacău, on dit qu'il fallait utiliser la cire de quarante bougies,
afin que le toiag puisse brûler quarante jours, exactement le temps qu'il fallait à
l'âme, selon les vieilles traditions, pour s'élever au ciel, une tradition que l'on
retrouve en Moldavie du Nord, en Bucovine et dans la région de Gorj
(Ciubotaru, 2002 : 155 et 159), tandis que dans d'autres régions, on rallume
aussi ce luminaire trois jours à l’endroit même où l’être cher a rendu l’âme.
Dans plusieurs zones des provinces de Bacău, Iaşi et Suceava, il était de
mauvais augure de conserver au foyer familial les restes du toiag après le deuil.
Ainsi, soit on les ensevelissait avec le défunt, soit on l'offrait à l'église. Ailleurs,
en revanche, on gardait précieusement le cierge à la maison, où on l'allumait
jusqu'à sa consommation totale, le soir, en mémoire du regretté. Famille et amis
s'inclinaient alors devant la flamme, incarnation de l'être cher :"ca şi cum
mortul ar fi fost de faŃă". Dans quelques villages près de Bacău, on collait le
toiag sur le poêle (vatra) de la pièce centrale, qui devenait un lieu de
recueillement où la famille s'agenouillait en mémoire des ancêtres trépassés.
Cependant, dans la plupart des cas, la consommation totale du toiag était un
impératif, car c'était le symbole du parcours que le défunt devait effectuer
jusqu'au Seigneur. Ne pas terminer le toiag, c'est donc ne pas laisser le regretté
mener son voyage jusqu'au bout (Ciubotaru, 2002 : 156).
Quoi qu'il en soit, le rôle fondamental du toiag est d'éclairer le défunt
dans l'au-delà et, surtout, de lui offrir un espace de protection grâce à la
purification par le feu, une croyance ancestrale que l'on retrouve dans la plupart
des cultes païens et dans de très nombreuses coutumes judéo-chrétiennes
d'Europe. Son caractère indispensable combiné à la disparition quasi totale des
ciriers a même incité l'Archevêché de Roman et Bacău à créer et à proposer à la
vente, en 2012, une "trousse d'enterrement" avec le toiag en bonne évidence, un
geste qui a suscité une grande controverse pour son côté mercantile (fig. 12).
D. Les Wachsstöcke allemands
Nous avons choisi de présenter ici les Wachsstöcke (Wachsstöckl en
dialecte autrichien) ou "bâtons de cire" allemands non point pour leur usage,
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qui n'est que rarement funéraire, mais pour illustrer l'exemple d'une région
européenne où, depuis de très longs siècles, les cires roulées ont connu un
succès comparable à celui des bougies classiques, aussi bien dans la vie
quotidienne (fig. 13) que dans la vie spirituelle des habitants (fig. 14).
Le phénomène de la production massive des Waschsstöcke semble
circonscrit à la Bavière, à la région du Lac de Constance et à l'Autriche nordorientale, mais il est aussi attesté, en moindre mesure, dans quelques cantons de
Suisse Orientale à forte population catholique à quelques villages d'Alsace. En
effet, depuis près d'un siècle, c'est surtout l'usage votif de ces luminaires qui en
assure la perpétuation.
La région de Munich est un excellent exemple de ce cas, au vu des
nombreuses publications scientifiques et des catalogues d'exposition (cf. in
primis Angeletti, 1980; Gantner, 1980; Zischka, 1981; Hipp, 1982;
Möckershoff, 1984) liés à cette tradition spécifique. En Bavière en effet, il est
fait une nette distinction entre les différents producteurs de luminaires de cire
en fonction des caractéristiques de leurs produits et de leur mode de confection:
on y différencie ainsi le cirier fileur de bougies enroulées (Wachszieher) (fig.
15), le cirier producteur de bougies trempées (Lichtzieher) (fig. 16) et, plus
généralement, le cirier producteur de bougies en toutes sortes, moulées ou tirées
(Kerzenmacher).
Les Waschsstöckeétaient originellement très simples, semblables à
celles de la France pyrénéenne et du Pays Basque, afin de pouvoir être utilisées
aussi bien dans un cadre domestique que dans un cadre religieux.
Puis, dès le XVIIe siècle, les corporations des Wachszieher des grandes
villes bavaroises vont commencer à produire, dans un but exclusivement
spirituel, des pains de cire filée et tressée aux qualités artistiques de plus en plus
développées. Il est à remarquer que ce seront les mêmes artisans qui vont se
lancer dans la confection des tableaux de cire et des statuettes de cire à thèmes
bibliques, les plus connues de ces dernières étant certainement les
représentations de l'Agnus Dei, vendues à Pâques.
Les Waschsstöcke sont devenus si populaires qu'ils sont utilisés pour de
multiples buts: l'offrande à l'Eglise pour accompagner ses prières, l'utilisation
directe ou plutôt la préservation intacte du pain de cire confectionné à l'occasion
des grandes étapes de la vie chrétienne comme le baptême, la communion ou le
mariage, et enfin le cadeau personnel, après bénédiction par le prêtre, destiné à
témoigner devant dieu son amour ou son amitié, en en faisant don à la personne
appréciée, surtout si cette dernière part en voyage ou est atteinte de maladie. Plus
rarement, ces cires sont utilisées pour la veillée funèbre (cf. Le Bondidier, 1957 :
24) tandis que leur usage commémoratif est bien attesté : dans plusieurs régions,
il était coutume, lors de l'enterrement, d'offrir un pain de cire filée à chaque
parent et à chaque ami ou proche du défunt.
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Ainsi, comme on le voit, la tradition allemande de la cire filée n'a pas
beaucoup d'affinités avec les cires de deuil que nous avons traitées auparavant.
Néanmoins, un point commun entre les cires filées germaniques et leurs
"cousines" françaises et espagnoles mérite d'être souligné, à savoir la coutume
de faire bénir ces luminaires le 2 février lors de la grand-messe de la
Chandeleur, appelée Lichtmesse (messe de la lumière).
Conclusions
La confection, la forme et l'utilisation des cires de deuil dans les
Pyrénées, en Espagne septentrionale et en Roumanie ont certes de très
nombreuses différences.
Néanmoins, une étude comparative permet d'en faire ressortir des
similitudes aussi frappantes que fondamentales, car elles concernent le concept
même du luminaire de deuil à son origine, probablement préchrétienne, ainsi
que sa signification symbolique.
Dans ces trois régions, la cire doit être vierge et le luminaire béni afin
qu'il puisse’ incarner' non seulement l'âme du défunt, mais aussi son parcours
vers l'au-delà.
De plus, le soin accordé à la confection de la mèche dans les Pyrénées
et en Roumanie est un élément primordial et présente une série de
comportements identiques : la mèche doit être confectionnée par la veuve ou
par des proches du défunt, toujours des femmes.
Toujours entre la Roumanie et les Pyrénées, on retrouve l'utilisation de
la cire de deuil à l'intérieur de la maison, après l'enterrement, à la fois pour
rendre tribut au défunt et pour protéger le foyer familial – même si de façon
marginale et liées à des coutumes micro-régionale.
L'offrande à l'église de bouts du cierge de deuil est aussi un élément que
l'on retrouve dans les trois régions concernées. Ce don est systématique dans les
Pyrénées, où il précède le deuil puisque le candelou est confectionné par les
familles bien avant l'événement funeste. En revanche, l'offrande est plus rare
dans le Pays Basque – ou l'on préfère garnir le cierge de dons alimentaires ou
monétaires – tandis qu'il n'existe, en Roumanie, qu'à condition qu'il subsiste un
bout de cierge après la période d'utilisation funéraire traditionnelle.
Les trois régions analysées permettent ainsi de tirer un certain nombre
de parallèles d'autant plus utiles qu'ils reflètent très probablement des moeurs
qui ont du exister dans bien d'autres régions d'Europe, où elles ont aujourd'hui
disparu. A ce sujet, l'un des éléments principaux de notre hypothèse est
constitué par le nombre d'éléments concomitants recensés malgré l'éloignement
géographique des régions étudiées et, dans une même mesure, malgré les
différences, parfois très importantes, des rituels spécifiques au culte catholique
et au culte orthodoxe.
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Fig. 1 Candelous des Pyrénées françaises (d'après Le Bondidier 1957, p. 13)

Fig. 2-3 Candelou de Bagnères et grand candelou roulé de Tournay, fin du XIXe à
début du XXe s. Collections du Musée Pyrénéen, Lourdes (inv. 23.1.5 et 56.4.1)
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Fig. 4 Carte postale de la première moitié du XXe siècle : cires de deuil apportées
à l'église d'Ochagavia dans un panier et allumées pour l'office funèbre
(tiré de Le Bondidier 1957, p. 14)

Fig. 5-7 Argizaiolas du Museo de San Telmo, Saint Sebastien (Pays Basque) (inv. E01059; E-001069; E-001091); courtoisie de Paco Conde © San Telmo Museoa,
Departamento de Documentación, Donostia- San Sebastián.
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Fig. 8 Argizaiolas allumées dans l'église de San Bartolomé de Amezketa (Pays
Basque). Photographie Javier Juanes, 1998 © 3digitala - Euskomedia Fundazioa

Fig. 9 Argizaiola allumée avec ses dons (monnaies) dans l'église de San Bartolomé de
Amezketa (Pays Basque). Photographie Javier Juanes, 1998 © 3digitala - Euskomedia
Fundazioa
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Fig. 10-11 La mesure du défunt et la confection du toiag.
Clichés pris par Iosif Berman à Runcu (Gorj du Nord) en 1930.
Archives du Musée du Village "Dimitrie Gusti", Bucarest, inv. M.S. 138 et 139

Fig. 12 La très controversée "trousse d'enterrement" vendue par l'Archevêché de
Roman et de Bacău, contenant un toiag de cire, une icône de la Vierge, une croix, de
l'encens et du charbon avec leurs accessoires ainsi qu'un petit guide sur la cérémonie
funèbre et les prières rituelles à réciter pour le regretté.
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Fig. 13 Wachsstock à usage domestique strictement fonctionnel

Fig. 14 Wachsstöcke religieux produits entre1840-1900,
Collection Ebenböck, Münchner Stadtmuseum (tiré de Zischka 1981, p. 95)
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Fig. 15-16 Wachszieher et Lichtzieher; gravures du livre de Christoph Weigel,
Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände Von denen Regenten, Nürnberg 1698
(© Deutsche Fotothek, Dresden, inv. df_tg_0008658 et df_tg_0008659)
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SISTEMUL ŞI PRACTICILE VESTIMENTARE. SPAłIUL
ROMÂNESC ÎNTRE INFLUENłELE ORIENTALE ŞI FORMELE
VESTIMENTARE EUROPENE (SEC. XVII-XVIII)∗
Mihai DRAGNEA
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Romane
The dress code and practices. The Romanian lands between Oriental
influences and European dress codes (17th to 18th centuries)
The Romanian Lands’ positioning between the two major worlds of the
time, the Western and the Oriental, lead to the appearance of foreign influences in
the Romanian society of the17th and 18th centuries. Due to the Habsburg
domination, Transylvania would be heavily influenced by the Germanic way of life.
The fate of Wallachia and Moldova would be linked to the Ottoman Empire, whose
Oriental influences would quickly penetrate the two Romanian states. Considering
that fashion trend is given by the person who leads a state and its court, the
Romanian aristocracy would be forced to adopt the dress code of the occupants.
Key words: dress code, Romanian Lands, Holy Roman Empire, Habsburg
dynasty, Ottoman Empire.

Fiind situată între Orient şi Occident, lumea românească a secolelor
XVII şi XVIII a fost nevoită să adopte un stil de viaŃă care a oscilat între cele
două culturi vecine. Spre sfârşitul secolului al XVII-lea, łările Române trăiau o
puternică nelinişte, cauzată de taxele tot mai mari către Poartă, ce îngreunau
viaŃa locuitorilor. Dacă la nivel european, secolul al XVIII-lea este cunoscut
drept „secolul fericirii” sau „marele secol”, în spaŃiul românesc, veacul al
XVIII-lea nu a fost nici prea „fericit” şi nici prea „mare” (Lemny, 1990: 11).
Locuitorii łărilor Române au trăit pe pielea lor o perioadă plină de războaie şi
jafuri, care vor influenŃa negativ spaŃiul românesc.
Adâncimea dominaŃiei străine (habsburgică în Transilvania, otomană în
łara Românească şi Moldova), era numai o caracteristică a epocii, în care avea
loc un schimb de teritorii româneşti de la o putere la alta. Această caracteristică a
influenŃat sistemul şi practicile vestimentare ale tuturor categoriilor sociale, în
special a curŃii şi boierimii. Nici łările Române nu au fost ferite de sistemul
social medieval, în care regele şi curtea dădeau tonul modei, urmând ca celelalte
clase sociale inferioare, sa preia treptat stilul vestimentar promovat de curtea regală.
Moda secolelor XVII şi XVIII avea în centrul atenŃiei boierimea. Fie călare
sau într-o caleaşcă luxoasă de provenienŃă vieneză, boierul purta un anteriu1 roşu
∗

Acest articol a apărut şi în Buletinul ŞtiinŃific al Muzeului de Etnografie şi Istorie
Naturală din Chişinău: http://www.muzeu.md/images/stories/publicatii/17-30+/17_30.pdf
1
Anteriul este o haină lungă, purtată în trecut de boierii români şi de lăutari. Ulterior, anteriul a
devenit o haină comună printre Ńărani. Astăzi desemnează numai hainele lungi preoŃeşti.
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(Gheorghe, 2012: 23) de mătase trandafirie, încins cu un brâu roşu prins cu
paftale. Boierul tradiŃional mai purta şalvari2 de culoare roşie, ciorapi galbeni şi
papuci de aceiaşi culoare. Peste anteriu, se desfăşoară un veşmânt îmblănit cu
mâneci lungi şi strâmte,3 costum ce venea din secolul al XVII-lea, dar care
rămânea neschimbat în 1723, în harta ofiŃerului austriac Fr. Schwantz (Lemny,
1990: 51). Efectul cel mai pozitiv îl produceau blănurile, care puteau fi din samur
sau hermină. Un exemplu îl avem la boierul cărturar Ienache Văcărescu, a cărui
blană de samur a fost admirată la Viena de către prinŃul Kaunitz (PoeŃii Văcăreşti,
1982: 280). Acoperământul capului întregea această imagine orientală, privită cu
ciudăŃenie şi curiozitate de străini. Astfel arăta boierul ce se plimba în caleaşca sa,
mânată de vizitii şi escortată de arnăuŃi cu pistoale şi pumnale la brâu.
VestimentaŃia soŃiilor şi fiicelor de boieri era mai ferită de privirile
străinilor. Lor li se îngăduia doar plimbarea în trăsuri închise. Îmbrăcămintea
lor se încadra aceluiaşi tipar social, unde numai culorile mai aprinse puteau
distinge o vestimentaŃie boierească feminină de una masculină. Astfel, anteriul
boieroaicelor putea fi albastru-levant, satinat, trandafiriu, liliachiu, cu dungi de
fir aurii, alternând cu benzi galbene sau cu motive în romburi (Nicolescu, 1970:
217-218). Din garderoba feminină mai făceau parte dulamele4 (din lastră verde
sau roşie), mantiile subŃiri din mătăsuri orientale sau giubelele5 din mătase,
catifea sau postav, cu corsajul strâns pe talie şi poale lungi (Lemny, 1990: 52).
Prin intermediul marii boierimi şi boierilor de condiŃie mai modestă,
exemplul curŃii în arta vestimentară s-a transmis la negustori şi meşteşugari,
care îmbrăcau în zilele de sărbătoare anterie de mătase şi caftane de postav sau
catifea. În picturile murale de la Băjeşti şi Hurez, putem observa că vestimentaŃia meşteşugarilor era totuşi mai modestă decât cea boierească (Nicolescu,
1970: 143).
Mărturii preŃioase despre fizionomia şi vestimentaŃia românilor le
putem găsi la călătorii străini care au ajuns în łărilor Române. Italianul AntonMaria Del Chiaro, care a fost secretarul lui Constantin Brâncoveanu, îi vedea pe
români „vânjoşi, bine făcuŃi”, rezistenŃi la oboseală „cu atât mai mult cu cât
sunt căliŃi încă din copilărie” (Lăzărescu, I, 1985: 47). Jean-Louis Carra (1742 –
1793) era de-a dreptul extaziat faŃă de frumuseŃea femeilor din łările Române,
descriindu-le ca având „pielea albă şi tenul de obicei cam palid. Printre ele sunt
foarte puŃine blonde, multe brune deschis, cu ochi negri şi frumos arcuiŃi”
(Lăzărescu, I, 1985: 119). Un alt călător mai rafinat în gusturi precum diplo2

Pantaloni bufanŃi turceşti, purtaŃi în Orientul Mijlociu şi în łările Române, atât de bărbaŃi cât şi
de femei.
3
Este vorba probabil de feregea (pelerină din stofă fină şi subŃire sau din mătase, purtată
odinioară de boieri sau de soŃiile lor peste îmbrăcămintea obişnuită).
4
Dulama este o haină de ceremonie purtată în trecut de domni şi boieri.
5
Giubeaua este o haină lungă şi largă din postav fin, purtată în trecut de boieri. Ulterior,
giubeaua va fi purtată de preoŃi şi Ńărani.
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matul francez Alexandre Maurice d’ Hauterive (1754 – 1830), trăia momente
de supremă fascinaŃie în faŃa unei frumoase moldovence. Ea avea numai 18 ani,
iar „talia, ochii, forma feŃei şi atitudinea erau ale Genevievei de Balechon; nu
am văzut niciodată – scria el – o asemănare mai perfectă şi mai fericită. Ea nu
toarce, dar are în poală un gherghef şi ducesele noastre nu brodează cu o mână
mai delicată şi mai frumoasă şi cu o îndemânare mai nobilă... O admir ca pe o
madonă de Correggio şi nu mai pot să scot un cuvânt” (D’ Hauterive, 1902:
326-327). La rândul său, generalul german Friedrich Wilhelm von Bauer (1731
– 1783) descria aspectul fizic al bărbaŃilor: „înalŃi, bine făcuŃi, robuşti, cu un
temperament foarte sănătos” (D’ Hauterive, 1902: 150). Potrivit descrierii lui
Dionisie Fotino, „românii sunt de obicei înalŃi la statură, bine făcuŃi, frumoşi la
chip, au multă inteligenŃă; trupul le este sănătos” (Lăzărescu, II, 1985: 275).
Patima luxului se regăsea pe tot cuprinsul Europei. Secolul al XVII-lea
aduce Moldova sub influenŃă poloneză. Îmbrăcămintea şi fastul curŃilor moldoveneşti vor căpăta un stil apusean, prin intermediul culturii vestimentare poloneze.
MulŃi boieri moldoveni se aflau în strânsă legătură cu şleahta6 poloneză, lucru cei va determina să adopte un stil vestimentar asemănător cu cel din Ńara vecină.
Acest lucru nu însemna că specificul moldovenesc al costumului militar sau de
curte va înceta să fie dominant. Fie că erau aduse din Orient sau din VeneŃia,
materialele din care se confecŃionau veşmintele, atingeau preŃuri de-a dreptul
fabuloase. De altfel, jupâni bogaŃi de la curtea domnitorilor, precum Gavril
Movilă (1618-1620), în ale cărui comorniŃe personale, diamantele erau uneori
atât de mari încât nu aveau pereche decât în coroana imperială a lui Rudolf al IIlea. Numai un singur diamant putea ajunge la 10.000 de taleri (la începutul
secolului al XVII-lea, în Moldova, preŃul unui bou era de 12 taleri). La începutul
secolului al XVII-lea, cu 5 coŃi de postav turcesc, se puteau dobândi moşii şi sate
întregi (Alexianu, 1971: 308). În târgurile româneşti ale secolului al XVII-lea,
roiesc negustori armeni, greci, italieni, turci, care aduc cu ei veşminte din zona
apuseană şi cea orientală. Boierii voievodului muntean Matei Basarab sunt cei
mai luxoşi şi risipitori. Un singur costum de-al lor costă mai mulŃi ughi7 decât o
cunună de aur masiv. Ei poartă cămăşi de pânză fină şi nădragi turceşti ori şalvari
de culoare vişinie, iar pe deasupra, dulame de atlas nărămzii sau galbene, lucrate
uneori din tabin albastru aurit sau din catifea roşie (Alexianu, 1971: 347). Într-o
miniatură din Slujbenicul mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei avem conturate
câteva portrete ale unor boieri din timpul lui Matei Basarab. Aceştia îşi acoperă
capul cu pălării de fetru cu borurile răsucite ca şi boierii ruşi, cu calpace cu calotă
rotundă şi înaltă de catifea, căptuşită cu bogasiu şi îmblănită pe margini
6

Nume dat în trecut micii nobilimi din Polonia
Monedă veche maghiară din aur, galben unguresc „Ungarski zlot”. Fiind o imitaŃie a
florinului, ughiul apare în documente sub diverse denumiri precum zlot, zlot de aur, zlot
unguresc, galben unguresc, florin unguresc etc.

7
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(Alexianu, 1971: 348). Pe teritoriul łării Româneşti este semnalată şi prezenŃa
tricornului, acea căciuliŃă cu borurile răsfrânte în sus, apărută la curtea regelui
francez Ludovic al XIV-lea.8 În 1669, sub Antonie vodă din Popeşti, tricornul
apusean îşi făcea apariŃia în spaŃiul muntean, fiind purtată de dregători şi copii
acestora (Alexianu, 1971: 351-352). Perioada în care luxul domnesc a atins cote
maxime este cea a domnitorului muntean Constantin Brâncoveanu, cunoscut
drept cel mai bogat dintre toŃi domnitorii români, fiind poreclit de către turci
Altân-Bei „prinŃul aurului”. Se purtau atunci în capitala Ńării, ca şi la Istanbul,
săinările de vulpe de Mosc şi de sângepi, vulpile albe, samurul şi mai ales
hermina. Erau la modă tabinurile,9 postavul şai şi postavul felendreş, canavăŃul
cu Ńesătură aurită şi taftaua10 poloneză. Cojoacele din vulpe albă de Mosc sau de
samur, ajungeau să coste până la 1400 de taleri bucata (Alexianu, 1971: 378379). În diferite ipostaze, Constantin Brâncoveanu este reprezentat purtând
obiecte vestimentare orientale. Din garderoba sa nu lipsesc scufia orientală sau
dulama încinsă cu brâu de mătase vârstată. Doamna sa, Maria, este purtătoarea
gulerului cu dantelă încreŃită, de model apusean (Alexianu, 1971: 383-385).
În pictura murală de la biserica din Băjeşti, putem observa costumaŃia
occidentală a jupânesei Vişa, fiica lui Mareş Băjescu, marele ban. CosiŃa ei se
acoperă acum cu işlice de modă nouă. Peste rochia de culoare albă, dulama pe
care o îmbracă jupâneasa e împodobită cu flori de culoarea mărgeanului. Moda
aceasta elegantă vine din zona apuseană, fiind înrudită în unele elemente ale ei,
cu „Pelz-Kappe”, cu gulere apretate cu dantelă, specific curŃilor apusene
(Alexianu, 1971: 363). Moda italiană o putem întâlni la doamna Maria Sturza,
fiica vistierului moldovean Matei Sturza, care îşi cumpărase rochii scumpe din
nordul Italiei. Cronicarii vremii descriu pe scurt intrarea doamnei în Bucureşti,
cu mare alai, îmbrăcată în haine europene: „Era doamna îmbrăcată în haine
frânceşti, foarte frumoase, apreciază cronicarul, şi cu acel chip au intrat în
Bucureşti. Dar o dată ajunsă în oraşul de scaun s-au şi grăbit să lepede hainele
acele şi au luat haine munteneşti”. Crescută la curtea voievodului moldovean
Gheorghe Ştefan (1653–1658) şi plimbată prin Europa, Maria Sturza se
obişnuise cu luxul domnesc al epocii (Alexianu, 1971: 364-365).
InfluenŃele poloneze, care au adus cu ele şi un iz occidental, le putem
observa la domnitorul Ieremia Movilă şi a fiicei sale, Maria, măritată cu Ştefan
Potocki, voievod de Braklavia. Pe frescele mănăstirii Golia, apare zugrăvit un
portret al lui Ieremia Movilă, care poartă un elegant conteş11 mânecile despi8

Regele FranŃei, Ludovic al XIV-lea, apare într-un portret din anul 1685 purtând pe cap un
tricorn.
9
Tabinul este o Ńesătură din mătase lucioasă. Numele provine de la celebrul cartier al
Bagdadului Tabin, unde se confecŃiona la început această stofă.
10
łesătură din mătase lucioasă şi netedă, care foşneşte.
11
Manta boierească îmblănită, care va fi purtată ulterior de către Ńărani.
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cate, prin care se strecoară braŃele (Alexianu, 1971: 300). O haină veridică a
acestui domn, iubitor de fast, ne oferă fresca mănăstirii SuceviŃa, unde Ieremia
Movilă apare purtând coroană, caftan bizantin, crucea şi năframa intrate în
tradiŃie. Voievodul este însoŃit de doamna lui catolică, Elisafta, de coconi şi
domniŃe. În perdeaua de mormânt de la SuceviŃa, care trebuia să-i acopere
piatra sepulcrală, Ieremia Movilă ne este reprezentat în tradiŃionala şubă
domnească din brocard de aur, încheiate cu trei rânduri de ceprage12 late de
sârmă de aur, cu mânecile mai lungi decât haina, cu o cuşmă împodobită cu
surguciul de pietre scumpe şi cu panaş. La brâu îi atârnă hangerul, pe care
domnitorul îşi sprijină mâna stângă (Alexianu, 1971: 301). În ceea ce priveşte
vestimentaŃia femeilor din neamul Movileştilor, avem pictura de şevalet
păstrată astăzi la Muzeul Sobieski din Liov. Pictura o reprezintă pe Maria, fiica
lui Ieremia Movilă, ce poartă pe cap o diademă de mărgăritare şi maramă
străvezie, care îi împodobesc părul. Pe trup, domniŃa poartă o rochie de mătase
cu flori în Ńesătură fină, care, conform documentelor, avea să pătrundă mai
târziu în spaŃiul românesc (Alexianu, 1971: 303).
InfluenŃa bizantină în vestimentaŃia din łărilor Române o putem vedea
domnitorul Moldovei, Gaspar Gratiani. Acesta poartă pe cap, după moda
łarigradului, o căciulă de zibelină cu borurile răsfrânte în sus (Alexianu, 1971:
312). În scurte veşminte de vilar sau urşinic ni-l înfăŃişează pe voievodul Radu
Mihnea şi zugrăveala de la mănăstirea Radu Vodă şi pictura ctitoriilor lui
străine (Alexianu, 1971: 313-314). În 1632, Paul de Strasbourg, trimis al
regelui Suediei, găsea pe Alion, Leon vodă Tomşa, pe tronul łării Româneşti,
putând constata eleganŃa costumară a curtenilor săi. Paul de Strasbourg vedea la
Bucureşti „boieri îmbrăcaŃi în blănuri de zibelină călărind pe cai albi, în fruntea
unui alai domnesc de 100 de călăreŃi şi 600 de pedeştri” (Alexianu, 1971: 314).
Din relatările arhidiaconului Paul de Alep, care a călătorit în łările
Române la jumătatea secolului al XVII-lea, aflăm informaŃii despre averea
domnitorului Vasile Lupu. Acesta avea comori în argint şi aur, arme, veşminte,
blănuri de samur sau mărgăritar. Numai despre o haină de brocart din aur,
împodobită cu nestemate, destinată purtării domnitorului în ziua de Paşte, aflăm
că valora 35.000 de dinari (Călători străini despre łările Române VI, 1976:
99-101). Paul de Alep ne vorbeşte şi despre înmormântarea lui Matei Basarab,
domnitorul łării Româneşti. Despre voievodul muntean aflăm că era îmbrăcat
cu veşmintele sale domneşti, cu o haină subŃire de brocart de aur, împodobită
cu blană de samur scumpă, cu ceaprazuri, cu nasturi de argint aurit. Pe cap avea
calpacul lui de samur. El era acoperit în întregime cu un giulgiu de saten alb, cu
o cruce în foi de aur, iar în jurul său ardeau lumânări (Călători străini despre
12

Cepragul sau ceprazul este un brâu din metal folosit ca podoabă pentru îmbrăcăminte.
Ceprazul mai putea fi confecŃionat şi dintr-un şiret sau o panglică de mătase, care folosea la
ornarea hainelor, draperiilor sau tapiŃeriilor.
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łările Române VI, 1976: 137). Cele mai multe veşminte ale domnitorului
moldovean veneau din Extremul Orient, prin intermediul Imperiului Otoman.
Alte veşminte erau comandate fie din Italia (Ńesături şi stofe lucrate în fir de
aur), spaŃiul german sau Polonia, unde Vasile Lupu îşi mai depozita din când în
când averile lui colosale (Alexianu, 1971: 319). Portul doamnei Tudosca a lui
Vasile Lupu, îl putem distinge după broderia de mormânt a acesteia. Haina
exterioară pe care o îmbracă aici, cu mânecile retezate mai sus de cot, asemănătoare dulamelor munteneşti, se distinge prin frumuseŃea postavului oriental şi
prin croiala ei elegantă, mai strâmtă sus, lărgindu-se spre poale. Lucrată în fir
de aur, ea se deschide în faŃă, lăsând să se vadă căptuşala scumpă din blană de
samur, talia înaltă a rochiei şi mânecile strâmte ale dulamei aurite (Alexianu,
1971: 326). La mănăstirea Arnota, doamna Elena, soŃia lui Matei Basarab, ni se
înfăŃişează într-o costumaŃie diferită de cea orientală, purtând ghiordia13 înflorată cu aur, cu mânecile retezate şi îmblănite, împodobită la gât cu freza rotundă
de dantelă, de modă apuseană, pe care o purtau şi grofiŃele din Transilvania
(Alexianu, 1971: 346). Tot Paul de Alep ne oferă informaŃii despre vestimentaŃia femeilor din łara Românească şi Moldova, care este asemănătoare cu cea
din Europa. Muntencele şi moldovencele poartă şaluri albastre de Alep, iar cele
bogate şaluri de Bursa din mătase neagră (Călători străini despre łările
Române VI, 1976: 27-28). Despre portul soŃiilor de boieri, Paul de Alep ne
relatează că purtau calpace de catifea roşie cu samur. În łara Românească şi la
cazaci, boieroaicele nu poartă calpace, ci un văl alb, iar vălurile mai bogate sunt
acoperite cu mărgăritar (Călători străini despre łările Române VI, 1976: 33).
Unul din materialele de preŃ în secolul lui Miron Costin era catifeaua
(Alexianu, 1971: 273). Printre meşteşugarii de haine ai secolului al XVII-lea,
amintim baracarii şi poturarii. Cei dintâi lucrau baibaracele, un soi de haine
roşii (cum le descrie cronicarul moldovean Miron Costin), încheiate în faŃă cu
ceaprazuri şi cusute dintr-o stofă răsăriteană, numită baibarac. Termenul era
folosit şi de polonezi sau tătari. Poturarii era specializaŃi în confecŃionarea unor
pantaloni numiŃi poturi, nu foarte strâmŃi, de modă străină, care se băgau în
cizme înalte. Aceşti pantaloni tindeau să înlocuiască vechii nădragi (culots)
tradiŃionali, în special în garderoba militară. Ambii vor dispărea din portul
claselor nobile, odată cu începutul domniilor fanariote, când şalvarii şi ceacşirii
turceşti le vor lua locul. Baibaracele şi poturii vor fi purtaŃi numai în mediul
rural. Baibaracele, ca şi zăbunul14 muntenesc, se vor transforma din haine boiereşti luxoase în haine Ńărăneşti de iarnă (Alexianu, 1971: 280). Pentru vestimentaŃia meşterilor, putem extrage informaŃii din frescele bisericilor. Astfel, la
1669, pe peretele de apus în pronaosul bisericii din Băjeşti, apare zugrăvit un
13

Haină lungă purtată de obicei iarna de către boieroaice.
Haină lungă fără mâneci, purtată în trecut de boieri. Ulterior, zăbunul va fi purtat de către
Ńărani, preoŃi şi călugări.

14
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portret al unui zidar pe nume Dragomir. Acesta e îmbrăcat elegant, în stilul
boieresc, purtând un caftan roşu îmblănit cu miel alb. Un alt portret al unui
zugrav vestit al Cantacuzinilor îl găsim la biserica din Filipeştii de Pădure. Acolo,
meşterul este îmbrăcat într-o dulamă măslinie, purtată pe sub caftanul cărămiziu,
cu brâul de culoare tot cafenie, înnodat în faŃă, purtând mustaŃă subŃire. El Ńine în
mâini pensula şi o icoană a Maicii Domnului (Alexianu, 1971: 295). Stilul
vestimentar elegant marchează cinstea ctitorilor faŃă de „meşterii mari” care, prin
măiestria lor, au ridicat şi înfrumuseŃat lăcaşurile de cult (Alexianu, 1971: 294).
Din scrierile lui Del Chiaro, aflăm informaŃii despre portul locuitorilor
łării Româneşti, asemănător cu cel turcesc, cu excepŃia căciulii, care este făcută
după moda poloneză. Căciula este tivită de jur împrejur cu blană neagră de miel,
cu părul creŃ. Cei care deŃin marile dregătorii, poartă căciulă cu blană de samur.
Locuitorii poartă părul scurt, iar preoŃii şi călugării îl poartă lung, după obiceiul
bisericii greceşti (Călători străini despre łările Române VIII, 1983: 376). Del
Chiaro ne oferă informaŃii în legătură cu portul femeilor, care este un amestec de
haine făcute după moda grecească şi cea turcească. Femeile românce căsătorite
îşi acoperă capul cu o maramă albă, ce trece pe sub bărbie. Fetele îşi împletesc
părul în cosiŃe şi îl prind cu ace de păr lungi, purtându-l „colac”. În zilele de
sărbătoare, femeile se îmbracă bogat şi se împodobesc cu giuvaieruri scumpe iar
pe piept poartă o salbă cu bani de aur. Femeile de rand poartă o salbă de argint.
În opera Seyahatname „Carte de călătorii”, călătorul turc Evliya Çelebi
(1611 – 1682) ne relatează informaŃii despre portul saşilor din Mediaş. Aceştia
poartă postavuri roşii şi verzi şi căciuli făcute din blănuri de samur şi de jder.
Nădragii şi cuşmele saşilor sunt confecŃionate tot din postav colorat. În picioare
poartă papuci din piele galbenă şi roşie. Brâurile, legate pe corp peste nădragi,
sunt din mătase. Femeile poartă fuste de mătase şi tot felul de rochii. Femeile
uşuratice îşi împodobesc parul cu diverse mărgăritare şi rubine. În picioare
poartă papuci coloraŃi de saftian15 galben sau portocaliu (Călători străini
despre łările Române VI, 1976: 583).
VestimentaŃia din mediul rural era şi ea influenŃată de curte, prin
intermediul boierilor. Un act de vânzare de rumâni de la începutul secolului al
XVII-lea, ne descrie portul unor iobagi mai înstăriŃi ai lui Manea, fiul lui Stan
din Comăneşti. Cum erau îmbrăcaŃi aceşti Ńărani se mai poate deduce şi din
relaŃiile sau imaginile pe care ni le va oferi mai târziu eruditul saş Laurentius
Toppeltinus (1641 – 1670), în lucrarea sa Origines et occasus Transylvanorum.
În 1612, Ńăranii purtau cojoace şi sucmane,16 cumpărate de la târguri sau
15

Piele subŃire şi fină de capră sau oaie, din care se confecŃionează articole de marochinărie
şi de galanterie.
16
Sucmanul sau sumanul este o haină Ńărănească lungă până la genunchi, confecŃionată din
postav gros de casă.
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confecŃionate la domiciliu. ÎncălŃămintea tăranilor mai înstăriŃi erau ciubotele
(purtate şi de către călugări) sau opincile. Pârcălabii din łara Românească
purtau o haină lungă până mai jos de genunchi, nădragi largi strânşi în obiele,17
iar în picioare purtau opinci. Pe cap aveau o căciuliŃă orăşenească, îmblănită pe
margini, în felul cum purtau şi domnii în Transilvania (Alexianu, 1971: 286).
Tot de la Paul de Alep aflăm că femeile din mediul rural îşi strângeau
părul colac şi pe deasupra îşi puneau marama sau învelitoarea pe cap, care, la
cele mai înstărite dintre ele, putea fi chiar de catifea colorată (Alexianu, 1971:
282). Femeile din mediul rural purtau pe cap broboade care le acopereau capul,
gâtul şi umerii. Pe trup Ńărăncile purtau o scurteică (caŃaveică), cu marginea
lucrată în alb şi negru, o fustă lungă de culoare neagră şi catrinŃă.18 În picioare,
poartă obiele şi opinci (Alexianu, 1971: 289). În codicele de la Universitatea
din Graz avem descris un portret al Lăptăresei, („Wallachische Mensch mit
Milch”), o femeie din łările Române, surprinsă în drum spre târg, îmbrăcată cu
o cămaşă albă, cu horbota19 la gât, scurteică ce se încheie cu 7 nasturi, fustă
neagră cu şorŃul alb şi cizme tot negre. Tot acolo apare şi portretul unei mirese
din łările Române („Wallachische Braut”), care este împodobită cu tradiŃionala
cunună de panglici multicolore pe cap şi cu sălbi de bani de argint, ce atârnă la
gât. Femeia poartă un brâu roşu care o încinge pe mijloc, cămaşa cu altiŃe,20 în
roşu şi albastru, catrinŃa albastră şi cizme roşii (Alexianu, 1971: 291). Din
relatările lui paul de Alep, aflăm că în łara Românească, înainte de nuntă,
miresele se împodobesc cu hainele lor cele mai frumoase. Pe păr ele poartă
coroniŃe de piele aurită sau de cositor galben, trandafiri artificiali lucraŃi la
VeneŃia sau în łara nemŃească, flori roşii şi iasomie (Călători străini despre
łările Române VI, 1976: 122-123).
Tot în documentele nemŃeşti, Ńăranii mai nevoiaşi, precum porcarii, ne
apar îmbrăcaŃi sărăcăcios, cu părul bălan foarte zburlit, cu barba şi mustaŃa
neîngrijite. Acesta e îmbrăcat cu o cămaşă lungă, de pânză ordinară, de un alb
murdar, descheiată la piept şi încinsă cu un brâu albastru, înnodat în faŃă. łăranul
poartă cioareci21 galben-maronii şi opinci legate cu nojiŃe (Alexianu, 1971: 288).
Despre îmbrăcămintea feŃelor bisericeşti aflăm informaŃii din fresce şi
stampe contemporane. Clericii umblă înveşmântaŃi în rasă de mohair,22 iar
episcopii poartă camilafcă pe cap. PreoŃii din sate îşi pun un fel de căiŃă, ca să
se poată deosebi de ceilalŃi Ńărani (Alexianu, 1971: 283). Într-o ilustraŃie
17

Obiala este o bucată de Ńesătură groasă, care se înfăşoară pe laba piciorului, în loc de ciorap.
Obiect vestimentar din portul naŃional al femeilor românce, care serveşte drept fustă sau şorŃ.
19
Împletitură sau Ńesătură fină, cu modele variate, folosită ca garnitură la obiectele de
îmbrăcăminte.
20
AltiŃa este o broderie ornamentală care se face pe umeri iilor.
21
Pantaloni Ńărăneşti strânşi pe picior, confecŃionaŃi din postav.
22
Stofă Ńesută din lână, amestecată cu păr de capră angora.
18
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germană, un preot român este îmbrăcat într-un anteriu larg, purtând pe cap o
căciuliŃă caracteristică, Ńinând în mâna dreaptă crucea (Alexianu, 1971: 289).
Un portret al unor cântăreŃi domneşti din Moldova ne este prezentat în
miniatura psaltirei de la Dragomirna (1616). Aceştia sunt îmbrăcaŃi elegant, în
rochii lungi sau jupane (Alexianu, 1971: 292).
În concluzie, putem afirma că influenŃa străină a schimbat imaginea
societăŃii româneşti. Unul dintre cele mai importante compartimente ale vieŃii
cotidiene este cel vestimentar, care oferă o imagine cosmopolită a societăŃii
româneşti din secolele XVII-XVIII. Pentru a fi în pas cu moda, aristocraŃia
românească era nevoită să urmeze tiparele vestimentare dictate de cele două
lumi între care erau situate łările Române. Daca pentru łările Române, secolul
al XVII-lea păstrează un caracter mai arhaic şi mai conservator în ceea ce
priveşte comportamentul claselor privilegiate, secolul al XVIII-lea aruncă
spaŃiul românesc între sensibilitatea şi Iluminismul occidental şi despotismul
oriental, reprezentat de Imperiul Otoman. Această perioadă de tranziŃie, în care
vechile valori au fost înlocuite de unele noi, va conduce łările Române în
drumul lor spre modernitate.
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Sursa ilustraŃiilor: Al. ALEXIANU, Mode şi veşminte din trecut. Cinci secole
de istorie costumară românească, Vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971
Lista ilustraŃiilor:
Fig. 1 łărancă torcând în port de vară (după codicele din Graz)
Fig. 2 Constantin Brâncoveanu şi doamna Maria (după pictura murală de la bis. din
Popeşti)
Fig. 3 Boieri munteni din vremea voievodului Matei Basarab (după o miniatură din
„Slujbenicul mitropolitului Ştefan”)
Fig. 4 Doamna Tudosca a lui Vasile Lupu (după broderia de mormânt)
Fig. 5 Domnitorul moldovean Gaspar Gratiani (după o gravură străină,contemporană)
Fig. 6 Săteni din Făgăraş (codicele din Budapesta şi albumul din Graz)
Fig. 7 Domnitorul moldovean Vasile Lupu Brâncoveanu (după o gravură în aramă din
1651)
Fig. 8 Domnitorul muntean Constantin Brâncoveanu (după o gravură, Del Chiaro)
Fig. 9 MuzicanŃi şi trâmbiŃaşi moldoveni (miniatură din psaltirea de la Dragomirna,
1616)
Fig. 10 Domnitorul muntean Radu Mihnea (după tabloul votiv de la Mănăstirea
Radu Vodă din Bucureşti)
Fig. 11 Episcop (după codicele din Graz)
Fig. 12 Lăutari din Transilvania, 1692 (după codicele din Graz)
Fig. 13 Un mitropolit moldovean (după portretul lui Anastasie Crimca)
Fig. 14 Porcar muntean (după o gravură din Evanghelia de la Govora, 1642)
Fig. 15 Domnitorul moldovean Ieremia Movilă (după perdeaua de mormânt de la
Sucevița)
Fig. 16 Jupâneasa Vişa (după pictura murală de la biserica din Băjeşti)
Fig. 17 Lăptăreasă (după codicele din Graz)
Fig. 18 Zugrav din Țara Românească (după autoportretul lui Pârvu Mutu din
biserica de la Filipeştii de Pădure, 1692)
Fig. 19 Pârcălab sau jude sătesc din Transilvania (după codicele Muzeului din Budapesta)
Fig. 20 Preot ardelean din mediul rural (după codicele din Graz)
Fig. 21 Zidar muntean (după portretul lui Dragomir zidarul, pronaosul bisericii din
Băjeşti)
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OBICEIURI DE NAŞTERE DIN łARA LĂPUŞULUI
Pamfil BILłIU
Baia Mare, Maramureş
Birth Customs from Tara Lapusului
Based on direct investigations on the field, our study focuses on the birth
customs, in their complex forms, in Tara Lapusului - an archaic and very
conservative area - where customs have some particularising elements, which
make them peculiar and confer the status of regional variations.
The first part of our study concerns the prenatal period. We approached a
large number of traditions related to bringing offspring into the world, starting with
the rites of stimulating a woman’s fertility, performed in the nuptial ceremony. We
studied the traditions and beliefs about pregnancy, many of them meant to prevent
compromising the pregnancy.
The investigation part concerns birth itself and the emphasis is on the
main rites of the newborn’s separation and integration: cutting the umbilical cord,
the newborn child’s first bath, the first swaddling. In this part of the study we gave
due importance to the pagan baptism forms, which are original and considerably
old, thus raising a special interest on researchers. We also turned our attention to
the numerous beliefs specific to this stage of the ceremony, culminating with those
related to the Fates.
The next stage represented in the study is the woman’s confinement
period, also rich in traditions. We analysed the various spells that people believed
were thrown on the lying-in mother and also the prohibitions that she had to
observe during this stage. We studied the empirical cures of the newborn’s
possible diseases. We treated extensively the baptism sequence, to highlight its
complexity, investigating both pre-Christian and Christian traditions, aiming at the
integration of the newborn child.
The last part of our study is destined to the post-natal period, which
culminates with a custom having a magical character that is the ritual midwife’s
washing.
Key words: midwife, birth, baptism, ritual bath, lying-in mother, pagan baptism,
pregnancy, pregnant, newborn

Situată în sudul judeŃului Maramureş, bine individualizată din punct de
vedere etnografic şi folcloric, cuprinzând sate foarte vechi, situate de o parte şi
de alta a râului Lăpuş, cu aşezări, unele izolate, situate la poalele MunŃilor
łibleş, łara Lăpuşului reprezintă o arie laterală de un conservatorism şi o
arhaicitate aparte, care se oglindesc în toate compartimentele culturii populare.
Obiceiurile de peste an şi mai ales cele legate de momentele cruciale ale
vieŃii omului s-au conservat până astăzi în forme complexe, în care cercetătorul
descoperă numeroase elemente particularizante, care conferă acestor obiceiuri
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statutul de variante regionale, individualitate şi originalitate. Nu puŃine elemente, studiate cu atenŃie, existente şi în cadrul obiceiurilor de naştere, ar putea
contribui mai bine la lămurirea semnificaŃiei substratului mitico-magic a unor
rituri şi practici ritualico-magice aparŃinând substratului universal românesc.
Naşterea, care marchează trecerea din lumea necunoscută în cea albă,
cunoscută, dominată de grija familiei pentru integrarea nou-născutului într-un
destin individual, modelat la nivelul optim al funcŃiilor biologice şi sociale, s-a
conservat în łara Lăpuşului în complexe forme tradiŃionale, cu numeroase
elemente particularizante, în acord cu conservatorismul, de-a dreptul,
impresionant al acestui spaŃiu şi care suscită pentru cercetătorul avizat un
interes aparte, nu puŃine elemente dându-ne impresia că aparŃin de rădăcinile
spirituale ale poporului român.
Perioada prenatală
Obiceiurile de naştere din łara Lăpuşului, ca şi în alte regiuni ale Ńării,
se desfăşoară pe o durată lungă de timp, anumite tradiŃii fiind cuprinse încă în
ceremonialul nupŃial. Se ştie că practicile de fecunditate din ciclul nupŃial
reprezintă un element esenŃial al constituirii noii familii. Una din condiŃiile
sugerate ca necesare, la plecarea miresei spre casa mirelui, pentru atingerea
finalităŃii generale, continuarea spiŃei de neam, este asigurarea fecundităŃii. Fata
ajunsă la căsătorie trebuie să fie în măsură să aducă pe lume copii, fiind
considerată continuatoarea principiului fecundant. Primirea femeii în neamul
feciorului este condiŃionată de asigurarea că tânăra căsătorită va putea aduce pe
lume copii. (LorinŃ, 1968: 520).
Actele şi gestica ritualică, pe care le săvârşeşte mireasa în anumite
momente ale ceremonialului nupŃial, sunt determinate de dorinŃa ei arzătoare de
a aduce pe lume copii. La Lăpuşul Românesc, mireasa, ajunsă la biserică pentru
cununie, Ńine, pe ancadramentul uşii de intrare, mâna cu atâtea degete deschise
câŃi copii doreşte să aibă în familia sa.
În vremurile de odinioară, în mentalitatea tradiŃională, se considera că o
familie trebuie să aibă cât mai mulŃi copii, care să asigure perpetuarea speciei
umane, a spiŃei de neam şi braŃe de muncă pentru familie (Cupşeni). În satele
lăpuşene, cu o viaŃă stipulată pe prescripŃiile tradiŃiilor, femeia care nu putea avea
urmaşi era considerată o ruşine sau o nenorocire pentru familie. Se credea şi
vorbea despre o familie fără copii că este „blăstămată”, iar nevasta care nu putea
da naştere la urmaşi era considerată o „stârpitură”. (Ungureni). Potrivit unor
vechi credinŃe un număr mai mare de gravide este benefic pentru sat. „Dacă îs
mai multe femei groase în sat, cu atâta îi mere la el mai bine.” (Răzoare).
Femeile, care, după o perioadă mai lungă de timp, nu rămâneau
însărcinate, recurgeau la doftoroaiele satului care recomandau practici
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aparŃinând de medicina empirică. Între acestea semnalăm „scălzile cu sare şi
nisip” (Lăpuşul Românesc). Unele leacuri mizau pe efectele plantelor
medicinale, precum „scălzile cu ştevie” (Lăpuşul Românesc). În alte localităŃi,
femeile aflate în această situaŃie liminală apelau la descântece. O performeră
de-a noastră, din Cupşeni, ne-a relatat despre existenŃa unor cazuri din sat, în
care descântecele s-au dovedit a fi eficiente. Nu am reuşit în timpul cercetărilor
noastre să înregistrăm nicio variantă de descântece destinate acestui scop. În
mai multe sate, femeile, aflate într-o astfel de situaŃie, urmau prescripŃii
religioase, constând în plătirea de slujbe, oficierea de rugăciuni în faŃa
icoanelor, Ńinerea de posturi.
Perioada de graviditate era cea în care femeia manifesta o grijă aparte
ca ea să decurgă în condiŃii optime. Se credea în popor că acestă perioadă este
favorabilă efectuării de către duşmancele gravidei a unor vrăjuri, unele având
ca Ńintă chiar aruncarea rivalei în moarte prin manevrarea urmei. „Erau
vrăjitoare care ştieu lua lut din urma femeii însărcinate şi îi făcea chipul, şi apoi
îl punea în hornu casei şi îl descânta ca să se uşte cum să uscă lutu.” (Cupşeni)
Luarea urmei, din care se face chipul de lut al partenerului are un
substrat magic vechi şi bogat, întrucât asociază un cumul în care sunt puşi să
acŃioneze o serie de agenŃi magici, precum muşuroiul, hornul, ace metalice, etc.
Se credea că chipul de lut preparat magic putea cauza moartea rivalei. Aşa cum
arată cercetările, atunci când se doreşte moarte cuiva, urma serveşte drept
element esenŃial, fiind sinonimă cu urma pământeană. În fiecare element vital
vrăjitoarea crea omul respectiv din propria materie, după care avea asupra lui
puteri depline. (Olteanu, 1999: 554).
Anumite simptome, din perioada de graviditate ale femeii, precum
slăbirea, lipsa poftei de mâncare, dureri survenite înainte de vreme ale facerii,
se credea că erau cauzate de vrăjuri, iar pentru remedierea lor se apela la babe
pricepute în a le desface. Vrăjurile de desfacere mizau pe descântece, pe piese
de instrumentar magic, la care se adăuga o gestică ritualică. Dintre acestea se
foloseau mai des „hecela” (peria cu dinŃi de fier), hainele bolnavei, cuŃitul, etc.
Teama de pierdere a sarcinii determina gravida să urmeze şi să respecte
riguros tot felul de credinŃe-interdicŃii. Femeii însărcinate îi era interzisă
întâlnirea cu persoane cu deficienŃe fizice: orb, şchiop, slut, urât, crezându-se că
se poate produce transferul de atari deficienŃe copilului. Dacă totuşi astfel de
întâlniri surveneau, remediul era căutat în prescripŃii religioase. „Îşi făcea
femeia cruce şi zâcea: Doamne, feri să nu am copil ca şi omu aista.” (Cupşeni).
Gravidei îi erau interzise întâlnirile şi mângâierile animalelor cu păr, crezânduse că ar putea da naştere la copii cu păr pe corp. (Libotin). Alte interdicŃii la
care era supusă gravida sunt legate de anumite activităŃi de ordin gospodăresc.
Nu era voie să poarte în poală grăunŃe de mazăre sau boabe de fasole, nici
„porodici” (roşii), pentru a preveni naşterea copilului cu pete pe corp. Pentru a
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nu naşte copii cu semne pe corp gravidei nu-i era permis să poarte flori la brâu.
(Lăpuşul Românesc). Anumite credinŃe-interdicŃii la care era supusă gravida au
la bază vechi credinŃe, legate de anumite puncte ale spaŃiului din interiorul
casei. Gravidei nu-i era permis să treacă cu capul descoperit pe sub meştergrindă. Dacă totuşi trecea, apela la practici magice de remediere a încălcării
interdicŃiei. „Atunci să duce la vreo vale sau izvor, cu capu gol, ca să nu să leje
de ie rău.” (Cupşeni). Ritualul asociază efectul miraculos care era atribuit apei
din fântâni, văi sau lacuri. (Evseev, 1998: 30). O categorie de interdicŃii erau
legate de alimentaŃia femeii gravide. Acesteia îi era interzis să consume fructe
„ajemenea” (gemene), ca să nu dea naştere la copii gemeni. Anumite interdicŃii
erau menite a proteja sarcina gravidei, căreia nu-i era permis să ridice obiecte
grele, ele putând cauza pierderea sarcinii. Gravida trebuia să se ferească de
căzături, nu-i era permis să se strângă la cingătoare. Trebuia să se ferească de
trecerea peste punŃi, amplasate peste ape curgătoare, pentru a preveni eventuale
ameŃeli ce ar putea produce căderea în apă.
Aşa cum arată cercetările, aceste interdicŃii au la bază analogia şi
contagiunea, principii ale gândirii magice, care constituie relaŃia de echilibru
între sistemul de gândire sau sistemul de credinŃe şi sistemul de obiceiuri din
societatea arhaică sau din cadrul societăŃilor în curs de transformare. (Graur,
1978: 439).
Naşterea propriu-zisă
Momentul naşterii si perioada de lăuzie sunt încărcate de rituri a căror
acŃiune malefică sau benefică este bazată pe principiile contagiune-analogie. O
serie de rituri, referitoare la protecŃia copilului şi a mamei, au temeiuri medicale
şi reflectă grija pentru păstrarea normelor igienice. (Graur, 1978: 440).
În tradiŃia românească întregul complex de rituri pregătitoare sau post
natale cade în sarcina moaşei. Rolul pe care îl are moaşa în obiceiurile de
naştere face din ea unul din actanŃii principali ai acestui ciclu, nu numai în ceea
ce priveşte practicile de natură medicală, ci şi îndeplinirea unor acte rituale.
(LorinŃ, 1967: 127). Moaşa oficiază un întreg complex ritologic, care nu are altă
menire decât pregătirea nou-născutului pentru comunitatea în ale cărei tradiŃii
trebuie să se integreze. (Paşca, 1979: 62).
Documentele istorice ne atestă practicarea năşitului, încă de la începutul
omenirii, din timpul alcătuirii primelor colectivităŃi omeneşti, fiind cea mai
veche profesie feminină, ridicată în antichitate şi în Evul Mediu la loc de cinste.
La vechile triburi germanice moaşa putea fi chiar o preoteasă din sânul
nobilimii. (Banu, 1944: 5).
În colectivităŃile tradiŃionale săteşti moaşa se alegea după criterii riguros
respectate. În mod obligatoriu ea trebuia să fi avut copii, să fie blândă, să nu fie
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ruşinoasă, să cunoască riturile şi tradiŃiile din repertoriul de naştere tradiŃional.
(Lăpuşul Românesc, Cupşeni). Moaşa veghea şi oficia în toate etapele din
ciclul obiceiurilor. Dacă gravida nu putea naşte, veghea la oficierea unor rituri
de uşurare, între care „Ńingăluitul clopotelor” de la biserică, constând în
clătinarea lor până la scoaterea unor sunete uşoare. Alteori lua coji de ceapă, le
punea pe o lopată cu jar şi afuma cu ele gravida. (Libotin). Tot pentru a uşura
naşterea, moaşa îi făcea gravidei „aburele”, punea apă la încălzit iar în apă
punea un bolovan sau fier înfierbântat. În acelaşi scop îi făcea gravidei băi cu
aburi din flori de câmp: romaniŃă, celtin, potrocuŃă. (Lăpuşul Românesc,
Cupşeni). Pentru a naşte mai uşor moaşa ungea gravida pe abdomen cu unsoare
caldă. (Cupşeni). Când nu putea naşte gravida era pusă să sară de pe un scaun,
deoarece se credea că, fiind agăŃat copilul de mamă, se va desprinde şi-l va
naşte mai uşor. (Cupşeni). În anumite familii se apela la preot pentru slujbe
menite a uşura gravidei durerile facerii.
Imediat, după naştere, moaşa efectuează un rit esenŃial, care în łara
Lăpuşului îmbracă forme complexe – tăierea cordonului ombilical. Odată tăiat
moaşa îl leagă cu un fir tare de mătase sau cu spămă (aŃă tare de casă de
cânepă). În satele lăpuşene, ritul era însoŃit de practici magice de integrare a
nou-născutului. La Cupşeni, dacă se năştea un băiat, cordonul i se lega cu o
chetoare de la cămaşa tatălui „ca să fie harnic ca el”, dacă se năştea fată,
cordonul ombilical i se lega cu o chetoare de la cămaşa mamei „să fie harnică
ca şi ie”. După tăiere, cordonul ombilical era Ńinut şapte zile, timp în care se
usca, iar a şaptea zi, când se desprindea de corpul nou-născutului, moaşa il
dădea nepoatei zicând: „Să ai grijă de el şi să-l pui bine, pă când a fi mare, i-l
dai să-l deznoade şi dacă a mere, în târg, a ave noroc la marhă (animale) şi a fi
târguitor bun. Dacă era fată, când i-l da cordonul spre păstrare finei, moaşa o
sfătuia: „Să-l pui bine şi, când a fi mare, să i-l dai să-l deznoade, la joc şi la
beserică, să fie văzută fata, să aibă peŃitori mulŃi pă când a fi mare.”
Arnold Van Gennep considera tăierea cordonului ombilical un rit de
separare şi integrare. Copilul trebuie separat de lumea anterioară asexuată şi
integrat, prin rituri de integrare, societăŃii sexuate, familiei şi colectivităŃii căreia
aparŃine. (Gennep, 1976: 263).
Având o largă deschidere către funcŃia de integrare a nou-născutului,
primul ciupăit (denumire a primei scalde în spaŃiul zonei) urmează prescripŃii
rituale, riguros respectate, care debutează încă de la luarea apei, care trebuia să
fie neapărat neîncepută, şi care, drept urmare, se aducea de la o fântână sau de
la un izvor foarte curate, înainte de răsăritul soarelui sau la apusul lui.
Descifrăm în această prescripŃie reminiscenŃe de cult solar, prezente în cele
două faze ale sale, pe care le întâlnim în numeroase farmece, vrăji, descântece
din repertoriul magiei. Conform prescripŃiilor rituale, vasul în care se încălzea
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apa trebuie să fie nou şi să nu se folosească în alte scopuri, la fel şi ciupa în care
se îmbăia nou-născutul.
FuncŃia de integrare a primei scalde rituale ne este cel mai bine evidenŃiată de modul în care mamele şi moaşele, prin ritualul primei scălzi, căutau să
transmită copilului o serie de aptitudini, prin care se sconta într-o integrare
optimă în sânul colectivităŃii căreia îi aparŃinea. Mai întâi copilul era spălat parŃial
pe mâini şi picioare, cu apă rece, „să nu-i fie greaŃă de apă”. În ciupă se punea
bani de argint „să fie bănos şi curat ca arjintu”, se punea pană de raŃă „să nu-i fie
frică când merje la pădure”. De asemenea să pune în ciupă flori felurite şi flori
din steagul de nuntă al părinŃilor „ca să fie văzut ca steagu”. Felurile de flori puse
în prima scaldă a nou-născutului sunt în acord cu funcŃia magică cu care au fost
învestite de popor. Se pune busuioc, floarea norocului, „briboi” „să nu facă bube
pe corp”, „celtin” „să aibă pielea curată”. Este limpede că, în afara stimulării
frumuseŃii fizice, prima scaldă rituală îndeplinea şi o funcŃie de protecŃie prin
reminiscenŃe de medicină populară. Ca rezultat al procesului de încreştinare se
punea în prima scaldă şi agheasmă „să nu s-apropie duhurile de el”.
Prima ciupă nu se arunca la întâmplare. În satele din Lăpuş, conform
prescripŃiilor ritualice, dacă nou-născutul era băiat, se arunca la rădăcina unui
copac. Descifrăm în acest rit un semn de încredinŃare a copilului, încă de la
naştere, unui pom al vieŃii, în acord cu o veche şi răspândită credinŃă, potrivit
căreia în vârful arborelui stă soarta copilului. (Vulcănescu, 1972: 53). Dacă este
ciupăită o fată, apa se aruncă la flori, rit de stimulare a dragostei nou-născutei.
Formulele orale, rostite de moaşă, ne slujesc drept argument convingător pe
această linie: „Am Ńâpat ciupa-ntre flori, / Să fii dragă, la feciori. / Am Ńâpat
ciupa la ştede (ştevie), / Să fii, dragă, cui te vede.”
Ca şi prima scaldă rituală, primul înfăşat urmează principiul importanŃei
pe care le indeplinesc în folclor categoriile „de primul şi de început” în
mentalitatea arhaică. Dacă nou-născutul este un băiat, prima înfăşare este făcută
în scutecele confecŃionate din cămaşa tatălui „să fie harnic ca şi el”, iar dacă
este fată, în scutece din spăcelul mamei „să fie harnică ca şi ie”. PrescrpŃia
asociază magia pânzei şi firului, care exprimă un principiu al comuniunii.
Cămaşa este simbolul protecŃiei, ca piesă intim legată de trup, e un substituent
al persoanei ce o poartă, de unde prezenŃa ei în farmece şi alte acte de magie. E
prezentă în toate riturile de trecere şi în ceremoniile de iniŃiere. (Evseev, 1998:
72). În finalul primului înfăşat moaşa leagă copilul cu o faşă, cu picioarele
apropiate, „să nu rămână cracoş, că rămâne câte unu că-i poŃi da cu o roată
pântre picioare.” (Libotin).
Încheierea primului înfăşat declanşează alte practici ritualico-magice cu
sens integrator, având ca finalitate influenŃarea pe cale magică a aptitudinilor şi
preocupărilor viitoare ale nou-născutului. Drept urmare, copilul se pune pe
masă, să fie om de cinste. Trebuie să subliniem că masa este simbolul cerului şi
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locul comunicării cu el. E locul revigorării organismului, în sens biologic şi
spiritual. Masa evocă altarul de sacrificiu, este şi simbolul stabilităŃii şi bunăstării casei, la masă asistă numai spiritele bune. (Evseev, 1998: 258). Urmărindu-se stimularea calităŃilor viitorului copil i se punea în mână topor, ciocan şi
cuie „să fie meşter”. Pentru a i se stimula însuşirile spirituale, i se punea în
mână o carte şi un creion „să ştie carte şi să scrie”, i se da să bea apă din clopot
„ca să ştie cânta frumos”. (Libotin). Dacă era fată i se punea în mână ac cu aŃă
„să ştie coasă”. (Răzoare). În unele localităŃi, i se punea în mână flori „să fie
frumoasă şi iubită ca florile”. (Costeni).
Obiectele magice, care sunt trecute prin mâna copilului, folosite în
desfăşurarea acestor rituri, sunt selectate în virtutea unui sistem de comparaŃii,
care le raportează la elementele fundamentale ale statutului, comportamentului
şi destinul noului născut. (Pop, Ruxăndoiu, 1978: 186).
Moaşa îndeplineşte şi rosturi de natură socială reflectate în planul vieŃii
de familie. Ea are în grijă nu numai copilul, ci şi nepoata şi întreaga familie, pe
o perioadă de timp care diferă de la o localitate la alta. Ea poate fi de trei zile
(Răzoare), de la trei zile la o săptămână (Cupşeni, Libotin), până la zece zile, în
funcŃie de starea de sănătate a lăuzei (Rogoz).
Cunoscătoare bună a prescripŃiilor medicinei empirice, moaşa acŃiona
pentru a aduce lăuza la o stare de sănătate normală. Pentru a-i alina durerile,
femeia era unsă pe burtă cu alifie de porc, după care era legată strâns cu un
ştergar (Cupşeni). În unele cazuri moaşa remedia anumite stări anormale ale
lăuzei, prin intermediul practicilor magice. Când avea un ciclu menstrual mai
pronunŃat, moaşa luând sânge de la nepoată, mergea după casă, ungea cu degetul
cu sânge pe pereŃi, rostind formule orale de genul: „Aşe să curgă sânge de puŃân,
cât o rămas pă casă.” Descifrăm în acest rit vechi forme de magie imitativă.
Placenta nu se îngropa oricum, ci după prescripŃii ritualice îndătinate.
La Cupşeni era pusă într-o oală curată şi se îngropa în casă, sub masă, „ca să
aibă pruncu viitor luminos”. În cazul familiilor, în care, anterior, s-au născut
mai mulŃi copii, moaşa oficia rituri de oprire a unor viitoare naşteri. Lua un
lăcat închis şi îl punea la placentă, cu care se îngropa (Cupşeni). Ca obiect
folosit pentru încuiere, lacătul are, în magie, o funcŃie de închidere. De aceea
este folosit în ritualul de închidere a gurii lupului şi în riturile de înmormântare
pentru a opri şirul morŃilor într-o familie. (Evseev, 1998: 215).
Formele de botez precreştin
Botezul în łara Lăpuşului este o secvenŃă ceremonial-rituală, cu largă
deschidere către funcŃia de integrare. Perioada de la naştere la botez variază de
la sat la sat, familiile manifestând grijă pentru a grăbi botezul copiilor
bolnăvicioşi şi slabi, pentru a nu deceda nebotezaŃi, în acord cu credinŃa potrivit
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căreia copiii, decedaŃi înainte de a fi botezaŃi, ies din morminte prefăcându-se în
strigoi. Dacă interveneau naşteri fortuite, survenite la câmp, în munte, pe la
stâni, etc., moaşa adevărată, care în łara Lăpuşului era o adevărată maestră de
ceremonii, oficia forme de botez păgân, de o considerabilă vechime, constând
din închinarea copilului la soare, lună, stele, sau botezul la copac. (Libotin,
Ungureni). Acest tip de închinare a copilului la aştrii fundamentali era însoŃită
de formule orale, care exprimă funcŃia apotropaică a acestor rituri. „Îl închin la
tine, sfinte soare, / Să-l încălzăşti, / Şi, de răle, să-l fereşti.” (Ungureni). Mitosimbolistica acestor rituri ne trimite la vechi forme de religie astrală.
Aceste forme de botez păgân au fost atestate, de cercetările de specialitate, şi la alte popoare – amerindieni – şi pe care Arnold Van Geneep le considera rituri de integrare la grupul totemic antropo-planetar. Aşa cum subliniază
cercetătorul, la amerindieni, viaŃa socială şi viaŃa cosmică sunt privite ca legate
între ele. Din această legătură deducea ca normale riturile de integrare a nounăscutului în lumea cosmică. AnumiŃi aştrii fundamentali, precum soarele şi
luna, sunt consideraŃi, de către cercetători, totemuri. (Gennep, 1976: 82).
Copiii care nu puteau fi botezaŃi de preot, din anumite motive: trăgeu să
moară, locuiau departe de sat, erau bolnavi, imediat după naştere erau „otrăŃâŃ”,
adică li să oficia o formă de botez păgân la salcie, care a suferit un proces de
încreştinare. Cu o creangă de salcie se face cruce de trei ori, deasupra copilului,
rostindu-se formula orală: „Se botează Ion (dacă era băiat) sau se botează Ioană
(dacă era fată).” Dacă copilul care era „otrăŃât” nu murea, atunci era rebotezat
de preot, dar numele nu i se schimba. Salcia este una din cele mai vii şi mai
expresive prezenŃe în dendrologia mito-simbolistică românească. E prezentă, la
români, în riturile de trecere şi obiceiurile de primăvară. Locul central în
sistemul semnificaŃiilor simbolice ale salciei îl ocupă asocierea ei cu principiul
indestructibil al vieŃii, al creşterii şi fecundităŃii. La unele popoare figurează
printre simbolurile vieŃii şi ale nemuririi. (Evseev, 1998: 406-407).
În forme încreştinate, copiilor ce nu puteau fi botezaŃi, în cel mai scurt
timp, li se oficia „închinarea la moaşă”. Copilul era luat în braŃe, i se turna
aghiasmă pe cap, rostindu-se formule orale de genul: „Să fie Ion (dacă era
băiat) sau să fie Marie (dacă era fată).” (Cupşeni). Dacă se întâmpla să se nască
un copil nebotezat sau se năştea mort, se considera că se poate preface sau
poate deveni tricolici, strigoi sau diavol. Ei sunt îngropaŃi fără preot, la
marginea cimitirelor, crezându-se că se desprind de strămoşi, trecând în rândul
duhurilor malefice. (Răzoare).
În mitologia poporului român credinŃele predeterministe au ca formă
principală de manifestare – Ursitoarele. În łara Lăpuşului, ca şi-n alte regiuni
ale Ńării, ele erau imaginate în chip de femei care, după naştere, ursau la freastra
familiei, anticipând destinul nou-născutului. Se crede că, ce ursesc aceste spirite
ale destinului, se întâmplă întocmai. „Omul nu poate scăpa de ce i-o ursât
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ursitorile.” (Ungureni). Pentru ilustrarea credinŃei, performera ne-a povestit
legenda de largă circulaŃie, axată pe destinul soldatului care înnoptează la o
gravidă care năştea şi care aude ce îi ursesc nou-născutei, adică că va fi soŃia
soldatului. Consternat de cele auzite, soldatul o împlântă pe fetiŃă într-un par
din gard, dar nu moare. Peste ani îi devine soŃie, iar descoperindu-i cicatricea,
află că s-au petrecut întocmai cele ursite la naşterea ei.
Perioada de lăuzie
După expirarea intervalului de îngrijire a nou-născutului şi a nepoatei,
moaşa proceda la oficierea unor acte apotropaice, unele încreştinate. Copilul era
stropit cu agheazmă, „să să departă de el duhurile răle”. De acum se ridica
interdicŃia de a se intra în casa lăuzei. (Răzoare). Ca şi în alte regiuni ale Ńării şi
în satele din Lăpuş exista credinŃa potrivit căreia femeia care a născut şi moaşa
care a îngrijit-o sunt „spurcate”. Drept urmare, mama era supusă unor noi
interdicŃii, având la bază vechi credinŃe. Dacă părăsea casa timp de patruzeci de
zile, se credea că îşi pierdea laptele. Pentru remedierea pierderii lui, sub
supravegherea moaşei, mama oficia rituri de întoarcerea laptelui pierdut. „Lua o
bucată de mălai, o ceapă şi sta pe piatra fântânii. Muşca de tri ori din mălai şi
ceapă şi zâce: „Io mănânc mălai şi ceapă, să-m vie ŃâŃa ca la vacă.” (Cupşeni).
Fântâna, izvorul, havuzul sunt asociate apei vii. În toate basmele lumii se
vorbeşte de fântâni miraculoase, vindecătoare, întremătoare a trupului şi a
spiritului. (Evseev, 1998: 135).
Riturile oficiate în perioada de lăuzie erau menite a îndepărta felurite
vrăjuri, despre care se credea că sunt îndreptate împotriva mamei. Între ele capătă
importanŃă luarea bărbatului. În scopul împiedicării efectului vrăjii se oficiau
practici magice, în locuri comune, mizând pe piese de instrumentar magic care
asociază ritul metalului prelucrat. O femeie din neamul lăuzei sau mama ei lua o
secere şi o împlânta în spatele casei sau înfigea în colŃul casei un cuŃit. Concomitent, în bucătărie, se întorcea, cu fundul în sus, un blid. (Lăpuşul Românesc).
Dintre piesele de instrumentar magic capătă importanŃă secerea, de
largă răspândire în magie, care este simbol al morŃii şi instrument sacralizat.
Urmele sacralizării acestei unelte le aflăm în obiceiurile şi credinŃele populare.
Ea apără de duhurile rele. (Evseev, 1998: 423).
În perioada lăuziei, se credea că nou-născutul era pândit şi ameninŃat de
tot felul de duhuri malefice, care se cereau a fi anihilate. Unele dintre ele mizau
pe efectul apotropaic al culorii roşii. În satele investigate se punea struŃ roşu la
fereastră, ca „să nu să deoache copilul”. În această perioadă o serie de interdicŃii
erau legate de îmbrăcămintea copilului, unele asociind vechi forme de cult
solar. Hainele şi scutecele nou-născutului nu se întindeau la uscat decât după
scăpătatul soarelui, „să nu s-apropie duhurile răle de ele, să le spurce”. (Rogoz).
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Apa în care se spălau hainele şi copilul nu se arunca decât la răsăritul sau
scăpătatul soarelui şi nu era permis să o calce nimenea. (Cupşeni). Alte interdicŃii cu funcŃie de protecŃie a nou-născutului erau legate de leagăn şi legănat.
Nu era permis ca leagănul să fie legănat în gol, spre a nu interveni moartea
copilului. De asemenea el nu putea fi lăsat singur. Dacă mama era nevoită să
părăsească leagănul, trebuia să pună lângă el o mătură, un cleşte sau o carte de
rugăciuni. (Cupşeni). Mătura e un străvechi simbol încărcat cu valenŃe magice.
Ei i se atribuie forŃe sacrale, fecundante şi apotropaice. (Evseev, 1998: 267).
Cleştele reprezintă un principiu al captivităŃii. În scopul apărării nou-născutului
de duhurile malefice, în satele lăpuşene se oficiau o serie de practici magice. La
uşa casei se punea un blid spart. Cu usturoi se făcea cruce la „şeşu” (arcanele)
uşii şi la paturile din casă. (Lăpuşul Românesc). Un grăunŃ de „arjint viu”
(mercur) se lega la mâna copilului. (Lăpuşul Românesc).
În trecerea lui prin vreme, omul din popor a născocit diverse practici
ritualico-magice, destinate unor maladii ale nou-născutului. Plânsul pronunŃat,
denumit în grai „plânsu rău”, era remediat prin descântece oficiate de către
moaşă, deasupra leagănului. Variantele încreştinate iau forma unor rugăciuni, în
care un personaj divin – Sfânta Marie – este invocat în scopul săvârşirii vindecării. Formulele orale sunt axate pe poruncă directă. „Doamne, Maică, Sfântă
Marie, / Plâns rău departă-te, / De deasupra pruncului meu. / Doamne, Maică,
Sfântă Mărie, / Mă rog Ńie, / Departă, Doamne, plânsu, boala, neajunsurile, / De
către pruncu meu. / Trimite-i, Doamne, liniştea!” (Cupşeni). Anumite practici
magice de combaterea plânsului mizau pe efectul ritului nudităŃii magice, dar şi
pe efectul unor piese de instrumentar magic. „Mama se ducea dezbrăcată seara,
la şepte case, şi fura obiele, linguri şi paie din pat, despre care, se crede, că pot
aduce pruncului somnu.” (Cupşeni). Sacralitatea patului în cultura tradiŃională
românească este reflectată într-o serie de tabu-uri, printre care figurează tradiŃia
de a te culca în pat, încălŃat sau îmbrăcat. Patul este considerat o stihie a regenerării, pus sub oblăduirea unei divinităŃi sau a geniilor casei. (Evseev, 1998: 348349). Lingura are şi ea un caracter ritual. Ea serveşte ca apotropeu. (Evseev,
1998: 228). Când copilul vomita după alaptat se credea că i s-a răsturnat rânza
(stomacul. În scopul remedierii copilul se Ńinea cu faŃa în jos, rostindu-se
formula orală: „Rânza cocoşului să fie a copilului, rânza copilului să fie a
cocoşului.” (Cupşeni). Dacă nou-născutul făcea ulcior, i-i se oficia un descântec
are miza pe magia unor puncte ale spaŃiului domestic şi pe analogie. Când se
descânta, moaşa ieşea afară, iar mama rămânea în cameră lângă copil. Ambele
se aşezau lângă fereastră şi descântau dialogând.
Moaşa: -Ham, ham! Ca din casă.
Mama: -Ce baŃ ca şi-on câne?
Moaşa: -După ulcioru di la tine. Se repeta de trei ori, după care moaşa
lua cu degetul rouă, de pe geam, şi ungea cu ea ulciorul, practică pe care o
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repeta trei zile la rând. Lătratul copilului, cum i se spune în grai local acestei
practici, imită lătratul câinelui, unul din animalele cele mai importante din
bestiarul simbolic al omenirii. El este păzitor al omului, animal chtonian şi
infernal. (Evseev, 1998: 76). Fereastra este „ochiul” casei, care mediază opoziŃiile: înăuntru-în afară, deschis-închis, pericol-siguranŃă. Este locul intrărilor şi
ieşirilor duhurilor rele. (Evseev, 1998: 236). Roua asociată ploii, i se atribuie
proprietăŃi vindecătoare şi regeneratoare. (Evseev, 1998: 402). Buba putea fi
prevenită prin interdicŃia mamei de a nu dormi cu spatele către copil. Cum
boala intervenea adesea, leacul eficient pentru combaterea ei era descântecul.
Practica descântatului, la variantele de bubă, miza pe mierea de stup ca
principiu al vieŃii şi imotalităŃii, precum şi pe inelul de argint, metal care
simbolizează etalonul purităŃii. Cele mai multe variante sunt axate pe poruncă
directă: „Bubă roşie, / Nu coace, nu sparje, / Nu urzâca, / Nu beşica.” (Stoiceni).
Variantele mizează şi pe formule de ameninŃare: „Cu ştergura te-oi şterge, / Cu
mătura te-oi mătura, / În drumu Ńării te-oi Ńâpa.” (Libotin).
Tratarea unor maladii, precum „zgaiba”(bubă mică care prinde coajă),
ne introduce în vechi procedee de medicină populară. Se făcea o turtă coaptă pe
lespede, dintr-un ou, piper, poprică şi ceară de albine. Turta se aplica pe bubă.
Pentru lecuirea acestor maladii se prepara ceai de dubravnic şi „buruiană de
bubă” (Lăpuşul Românesc).
Dacă se considera că nou-născutul era afectat de duhuri rele sau avea
„boala rea”(epilepsie), copilului i se schimba numele, numindu-se Ion, dacă era
băiat, sau Ioana, dacă era fată. Se credea că printr-o atare schimbare a numelui,
spiritul rău părăseşte copilul. (Lăpuşul Românesc).
Unele interdicŃii, la care era supusă mama, se leagă şi de alăptat, laptele
de mamă fiind esenŃial în procesul de creştere optimă a copilului. Capătă o
importanŃă deosebită primul alăptat. Mamei nu-i era permis să alapteze copilul
din sânul stâng, crezându-se că, în caz contrar, el ar putea deveni stângaci.
Persoanelor, care intrau în camera copilului, nu li se îngăduia de către mamă să
iasă afară, fără a-i lăsa copilului o scamă la leagăn, act ritual însoŃit de formula
orală „vă las ŃâŃa şi somnu”. Anumite practici au ca finalitate grija moaşei şi a
mamei pentru influenŃarea frumuseŃii copilului. Pentru a-i schimba culoarea
ochilor, mama îi mulgea ŃâŃă în ochii nou-născutului. (Lăpuşul Românesc).
Rituri cu un substrat mitico-magic pronunŃat se oficia în satele din
Lăpuş, ca şi în alte regiuni ale Ńării, în situaŃia când, anterior naşterii, surveneau
în familie mai multe decese. Cel care se năştea în atari familii era vândut pe
fereastră unei femei care avea noroc la copii. Când nou-născutul se da pe
fereastră acelei femei, se rosteau formule orale, asemănătoare descântecelor,
unele încreştinate: „-Doamne, Maică, Sfântă Fecioară, vând pruncu la Mărie, ca
să fie al ei şi să trăiască.” (Costeni). Cea care îl primea lua doi tri lei, plată
simbolică, de la mamă, după care îi înapoia copilul pe uşă.
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Această practică ritualico-magică circulă frecvent în Moldova. Vânzarea
simbolică presupune, în sensurile ei profunde, o schimbare a fiinŃei. Trecerea ei
dintr-o stare în alta, fiind plătită şi evaluată simbolic, e ca şi cum ar deveni o
nouă fiinŃă, ca şi cum ar fi o nouă ipostază care trebuie adoptată simbolic unei
noi deveniri.
Prin acest rit, practic, se prefigurează o întoarcere la origine, ab initio,
printr-o moarte ritualică şi a doua naştere. Copilul se dă pe fereastră, care
reprezintă pragul dintre cele două existenŃe, cea „neagră” din care vine copilul
şi cea „albă” – lumea locuită de cei ce vieŃuiesc. (Berdan, 1998: 105-106).
În acord cu categoriile de „primul” şi „de început”, în satele din Lăpuş,
era tratat cu atenŃie primul mers al copilului, care se urmărea ca factor generator
de semne de divinaŃie, importante pentru destinul vieŃii lui viitoare. Se credea
că, atunci când prinde a merge, dacă este băiat şi atinge obiecte casnice: ciocan,
cleşte, secure, etc., va fi harnic, dacă este fată, iar la primii paşi atinge flori, „a
hi frumoasă şi iubită ca florile”. (Lăpuşul Românesc).
Schimbarea dinŃilor era tratată şi ea cu mare atenŃie în satele lăpuşene,
fiind însoŃită de practici magice, menite a-i influenŃa calitatea dinŃilor
permanenŃi. „DinŃî de lapte ai copilului i să scoteu cu o sfoară, apoi i să puneu
într-o picioică (cartof), să aruncau păste casă şi să zâce: Ler, ler, / ÎŃ dau dinte
de fer / Şi tu ne dă dinte de oŃăl.” (Lăpuşul Românesc).
După şase săptămâni, se mergea cu nou-născutul la biserică, unde i se
oficia molitva mamei. Potrivit prescripŃiilor religioase tradiŃionale, în satele
lăpuşene, dacă nou-născutul este băiat, mama se roagă în locul bărbaŃilor, iar
dacă este fată în locul femeilor. Preotul, dacă este băiat, îl duce în altar, iar dacă
este fată numai în faŃa lui. După molitvă mama este curată sufleteşte şi trupeşte
şi viaŃa ei intră pe un făgaş normal.
Botezul
Botezul este momentul de consfinŃire colectivă a integrării nounăscutului, marcat de darurile oferite de participanŃi, într-o atmosferă de
petrecere şi veselie. Sensul integrator este marcat de riturile oficiate, prin care
se urmărea influenŃarea destinului viitor şi închegarea unei atmosfere optime la
început de viaŃă. În satele din Lăpuş, botezul nu are o dată fixă, iar perioada în
care se oficiază are o durată de patru până la şase săptămâni.
La botez, în afara moaşei, naşei îi revine rolul de actant principal. Este
îndătinat, în Lăpuş, ca naşii de cununie ai părinŃilor trebuie să le boteze copiii,
devenind părinŃii lor spirituali.
Datul numelui copilului era de mare importanŃă în satele lăpuşene. Era
îndătinat ca nou-născuŃii să poarte numele bunicilor sau străbunicilor, deci al
moşilor şi strămoşilor, despre care se credea că sunt spirite benefice ale vetrei şi
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nimic nu se poate petrece fără ajutorul şi intervenŃia lor. În multe cazuri copiii
purtau numele sfinŃilor sărbătorilor în care se năşteau sau legaŃi de sărbătorile
apropiate, copilul fiind pus, astfel, sub protecŃia acelui sfânt al cărui nume îl
poartă. În unele localităŃi copiii purtau numele unor gospodari model din sat.
„Să samine copilul cu ii.” (Cupşeni).
În łara Lăpuşului botezul este o secvenŃă a obiceiurilor de naştere, cu o
încărcătură pronunŃată de rituri cu semnificaŃii magice şi apotropaice. Complexitatea secvenŃei este potenŃată şi de repetarea unor rituri din alte secvenŃe ale
obiceiului, cum ar fi cele oficiate după aşezarea copilului pe masă la primul înfăşat.
Ca orice obicei complex, botezul implică ample pregătiri prealabile,
necesitate de prepararea bucatelor şi băuturii pentru petrecere, chemarea invitaŃilor. Pregătiri aparte cad în sarcina naşei care aduce o lumânare făcută din
ceară de albină, doi metri de pânză albă pentru „cruşmă”, care trebuie să fie
nouă „că îi cămaşa în care s-a duce pă lumea ceielaltă, în faŃa lui Dumnezău.”
Dacă pânza nu era nouă, se credea că, dacă copilul moare, va umbla dezbrăcat
pe lumea cealaltă.” (Cupşeni). InvitaŃiile participanŃilor cad în sarcina tatălui
copilului sau a unei rude apropiate. Sunt invitaŃi cu prioritate moşii şi naşii,
rudele apropiate, vecinii şi prietenii familiei.
Ceremonialul botezului religios se face la biserică, acasă la copil, mai
rar la casa preotului. Plecarea la botez urma prescripŃii îndătinate, unele cu
caracter religios. Atât moaşa cât şi naşa nu aveau voie să mănânce până nu se
întorceau cu copilul de la biserică. Înainte de plecare la botez, copilul era înfăşat
într-o cămaşă de-a tatălui, dacă era băiat, sau într-un spăcel de-al mamei, dacă
era fată. În unele sate era înfăşat în cârpele rupte din izmenele tatălui, dacă era
băiat, sau din poalele mamei, dacă era fată. (Suciu de Jos). Copilul este dus la
biserică de moaşă iar naşa duce coşarca cu prăjituri, pancove şi Ńuică, care se
consumau după ritualul religios al botezului. (Libotin). În timpul botezului
moaşa Ńine copilul, naşa zice „cheredeul” şi îl împreună cu Cristos, apoi preotul
îl unge cu mir în palmă, pe frunte , pe piept, picioare, îi taie şuviŃe din păr şi i le
dă mamei pentru a le păstra. Moaşa Ńine copilul deasupra unui vas iar preotul îi
toarnă apă rece pe cap. (Cupşeni). La Lăpuşul Românesc, botezul se face prin
imersia totală a copilului. În situaŃia în care botează mai multe naşe, copilul se
dă de la una la alta ca să fie Ńinut de toate.
Sosirea de la botez este o secvenŃă bogată în practici ritualico-magice
cu funcŃii pregnante de integrare. Copilul este pus pe masă, locul cel mai de
preŃ şi de cinste. Se rostesc formule de urare, importante pentru viitorul
copilului: „Ceasuri bune şi noroc să avem pentru lucru ce-am făcut.” (Libotin).
Unele formule îmbracă un caracter religios: „Am dus on păgân, / L-am adus
creştin.” (Libotin). Pe masă i se pun diferite obiecte, enumerate de noi mai
înainte, pentru a se influenŃa destinul copilului, cu deosebirea că acum i se pun
şi bani pentru a deveni bogat.
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Petrecerea care reprezintă partea nereligioasă a secvenŃei, în satele
cercetate, poartă denumirea de „ospăŃ de botez”, la care participă toŃi invitaŃii.
Anumite acte ceremoniale din cadrul petrecerii sunt similare cu ceremonialul
nunŃii. Este tipic, pe această linie, răspunsul darurilor. Înainte darurile erau
oferite de naşi, care dăruiau un rând de haine. Moaşa aducea plăcintă, colaci şi
băutură. La Rogoz oferă daruri mai mulŃi participanŃi, începând cu naşii şi
moşii. Oferirea darurilor era însoŃită de rostirea de formule de urare, adresate
copilului, naşilor, moşilor şi părinŃilor copilului.
Un act ceremonial, cu semnificaŃii ritualice distincte, tratat, în satele
lăpuşene, cu mare importanŃă, este spălatul ritual al moaşei. Nepoata ia agheazmă, cu care spală ritual mâinile moaşei, rostind formule orale de genul: „Iartămă, moşică, de păcatele mele!”, la care ea răspunde: „Io te iert şi Dumnezău
Sfântu să te ierte.” Moaşa era ştearsă pe mâini cu o ştergură nouă, rupturită
(brodată), pe care o primea în dar. Pe deasupra i se mai oferea o pereche de
zadii şi un batic. Spălatul ritual pe mâini al moaşei a îndeplinit o funcŃie de
purificare, constituind şi o răsplată a moaşei, ca actant principal al naşterii.
Obiceiurile de naştere din łara Lăpuşului se evidenŃiază prin
complexitate, bogăŃie şi varietate, care ne sunt exprimate de mulŃimea actelor
ritual-ceremoniale care cuprind elemente de certă vechime, în acord cu
conservatorismul şi arhaicitatea zonei.
LocalităŃile cercetate şi performerii anchetaŃi
Costeni: Lucian Maria, 70, 1979.
Cupşeni: Cupşa Ana, 52, Filip Afimia, 59, Filip Dochia, 77, Filip Ioana, 60, Filip
Maria, 72, Filip Viorica, 53, Pintea Afimia, 56, 1979.
Lăpuşul Românesc: Dumitru Dochia, 78, Paşca Eudochia, 64, PiŃiş Dochia, 78, 1978.
Libotin: Filip Varvara, 77, 1979.
Răzoare: łâŃoc Maria, 64, Vlaşin Lodovica, 56, 1979.
Rogoz: Vlaşin Parasca, 71, 1979.
Suciu de Jos: Filip Ioana, 64, 1979.
Ungureni: Buda Ioana, 56, 1979.
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COLECłIA DE FOLCLOR ÎN MANUSCRIS A AUGUSTEI GAVRIŞ
DIN CHELINłA
Pamfil BILłIU, Maria BILłIU
Baia Mare, Maramureş
The Manuscript Folk-Collection of Augusta Gavriş
Our essay is based on the morphological analysis of the folkloristic
manuscript /folk-manuscript collected with know-how and devotion by Augusta
Gavriş in her native village, ChelinŃa, 1935, at the time when she was a student
with the Faculty of Letters in Cluj. Armed with considerable expertise, the
collector demonstrates good fieldwork orientation/orientation to the field site
reflected in the multitude of folk-creation categories that she represents in her
collection from the abode/dwelling/hearth of old Romanian civilisation, situated on
the Someş river valley.
Following a succinct description of the manuscript, we have covered in
our study, in detail, all the compartments of the folk-creation as represented
therein, in order to reveal the collector’s intention to imprint the work with
complexity and amplitude, by way of gathering a rich and varied material. We
have underlined the manner in which Augusta Gavris investigates the traditional
customs and their ritualistic-ceremonial stances. We have also reflected on the way
she knew how to give the proper standing to some aspects that have been less
researched in the folk-creation, like folk-medicine and magic.
Throughout our study, by analyzing the great fieldwork of the author of
the manuscript, we have also noted a few limitations, revealed in several
deficiencies, like the too short description of the customs, not giving the necessary
standing to some fundamental folk-categories - folk-lyric, accompanied by several
misperceptions in classifying the anonymous creations.
We have included in our research, together with some information about
the author’s biography, considerations referring to the influence of her family
traditions and their interest in folklore. The study finalizes with the underlining of
the manuscript’s importance residing in the complexity of the collection, the
attention given to the customs, the authenticity and the novelty of the material
collected in the folkloristic abode that has received little attention before.
Key words: customs, folk-creation, variant, ceremonial, magic practice, collection,
collector.

Plăsmuirile folclorice, adunate cu pasiune şi pricepere, din satul natal
ChelinŃa, pe atunci, aparŃinând judeŃului Sălaj, de către Augusta Gavriş, fiică a
acestui sat, pe când era studentă la Facultatea de Litere, din Cluj, ni s-au păstrat
într-un caiet manuscris dictando, format 19x16 cm., aflat în arhiva Institutului
Arhiva de Folclor, din Cluj Napoca, fiind descoperit de prof. Traian Rus, din
OarŃa de Sus.
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Textele sunt scrise îngrijit, aproape fără ştersături, cu cerneală neagră,
în vechea grafie. Plăsmuirile ne argumentează că, deşi era studentă doar în anul
I sau II de facultate, poseda cunoştinŃe de specialitate şi de tehnica culegerii pe
teren a folclorului, care-i facilitează buna orientare pe teren. Aşa ne putem
explica interesul acordat, deopotrivă, atât folclorului legat de momentele cruciale
ale vieŃii omului: nunta şi înmormântarea, cât şi liricii populare, descântecului,
baladelor, obiceiurilor de peste an. Augusta Gavriş acordă interes şi unor
categorii ale folclorului, puŃin cercetate şi cunoscute, care sporesc nota de
interes a manuscrisului: rituri de neluat feciorii în armată, rituri-interdicŃii cu
caracter apotropaic legate de mana animalelor, aspecte de medicină populară,
de magia dragostei.
Trebuie să subliniem, legat de buna orientare pe teren, modul în care
este convinsă de importanŃa neizolării producŃiei folclorice de obiceiul care i-a
dat naştere, aşa încât ne-a lăsat şi succinte descrieri de obiceiuri, pe care le-a
consemnat însă prea sumar. Totuşi ele capătă mare importanŃă datorită datelor
preŃioase pe care le consemnează legate de obiceiuri, pe care folcloriştii nu leau înregistrat. Amintim, pentru ilustrare, vechile forme de pom de Crăciun, din
ChelinŃa, din boabe de fasole şi paie înşirate, îndătinate, odinioară, în zona
Codru. (BilŃiu, 2003: 57-60).
Referitor la ordonarea textelor, manuscrisul debutează cu folclorul
rezervat nunŃii, intitulat „Nunta în com. ChelinŃa, jud. Sălaj”. În cele 17 pagini
numerotate, ale acestui compartiment, după succintele descrieri ale unor secvenŃe ceremoniale, înregistrează două oraŃii de chemare la nuntă, un fragment de
oraŃie de colăcărie, oraŃia cererii miresei de la părinŃi, 11 piese reprezentând
chiuituri la nuntă şi o strigătură la jocul miresei.
Compartimentul rezervat înmormântării, după sumare descrieri ale unor
acte ceremoniale, înregistrează un bocet la mamă.
Strigăturilor le acordă un interes sporit, dovadă cele 22 de piese reproduse din repertoriul curent. Descântecelor le acordă, de asemenea, un interes
sporit, dar lipsită de experienŃă, nu reproduce practica descântatului, văduvind
piesele de mecanismul lor magic, ele devenind astfel doar texte poetice.
Dintre obiceiurile de peste an, Augusta Gavriş acordă importanŃa
cuvenită Crăciunului, ca obicei complex. După succinte descrieri ale unor acte
ceremoniale ale colindatului, autoarea culegerii reproduce 13 colinde, un cântec
de stea încadrat tot la colinde, o mulŃămitură la colindă, o urare a colacului,
piesă foarte importantă care ne întăreşte convingerea că, odinioară, începutul
ritualic al colacului, care reprezintă miezul magic al obiceiului colindatului
feciorilor, s-a practicat, cândva, pe o arie mai întinsă a zonei de interferenŃă
dintre Chioar şi Codru, cercetările noastre atestându-l şi la Finteuşul Mare. În
descrierile obiceiului colindatului, pe care insistă ceva mai mult, dovadă
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interesului acordat complexităŃii lui, intercalează şi 5 formule de urare adresate
gazdei, rostite de colindătorii copii la părăsirea casei gospodarului.
Liricii populare nu i se acordă un spaŃiu prea mare, fiind reprezentată
doar de 6 hori, la care se adaugă doar două variante de baladă, catalogate şi ele
la lirica populară.
Compartimentul intitulat „La Anul Nou” cuprinde practici magice de
ursit ale fetelor, precum şi vrăjuri de ieşirea fetei din ură. Şi în acest
compartiment descoperim buna orientare a Augustei Gavriş, care reproduce şi
poezia de certă frumuseŃe şi valoare artistică care marchează vrăjurile fetelor
referitoare la măritat, stimularea dragostei sau ieşirea din ură. Consemnează şi
referiri succinte la colindatul de Anul Nou al copiilor şi al Ńiganilor.
Din categoria obiceiurilor de peste an, se mai opreşte, pe scurt, asupra
tradiŃiilor de Bobotează şi Bunavestire. Manuscrisul se încheie cu rituri de
neluat feciorii în armată şi leacuri contra bubelor.
Referitor la datele privind identitatea culegătoarei, prima menŃiune o
întâlnim la pagina autograf 40, unde aflăm consemnat „colectate de Augusta
Gavriş, stud(entă). Com. ChelinŃa-Sălaj. La capitolul Crăciunul, prima pagină
este şi ea autograf, consemnându-i-se şi calitatea de studentă, facultatea şi
oraşul în care a studiat, „Augusta Gavriş studentă în litere Cluj (1935)”.
Încercând să ne documentăm asupra vieŃii şi activităŃii culegătoarei, am
aflat că s-a născut în 1917, în satul ChelinŃa, aparŃinător comunei Ulmeni, dintro familie de învăŃători, în care a primit o educaŃie aleasă. Tatăl său Augustin
Gavriş, pe lângă calitatea sa de învăŃător de vocaŃie, a fost un stâlp al satului,
pasionat pentru muzică în care s-a perfecŃionat prin absolvirea cursurilor de
vară („Maeştrii de Muzică”), pe care le-a frecventat pe lângă Conservatorul
„Geoge Dima” din Cluj. Pasiunea pentru muzica populară i-a insuflat-o şi
fratelui Augustei, Emil Gavriş (1915-1989), viitorul mare interpret, dirijor,
violonist vituos, compozitor, personalitate marcantă a muzicii populare
româneşti. Insuşi tatăl său Augustin i-a întocmit fiului său Emil un repertoriu
format din cântece populare, care se cântau în sat (BilŃiu, 2007: 26).
Interesul pentru folclor în familia Gavriş a fost la el acasă. La domiciliul
fratelui Augustei, Emil, de la Bucureşti, în timpul unor vizite, mi-a arătat o
arhivă cu un număr uluitor de mare de piese de folclor, puse pe note, din
ChelinŃa natală, precum şi din multe alte zone ale Ńării. În timpul ocupaŃiei
Ardealului, doinele, jocurile, pe care Emil le-a adunat din ChelinŃa, le-a
transcris pe note spre a nu cădea pradă uitării (BilŃiu, 2007: 27).
Cu siguranŃă îndrumările legate de metodologia culegerii folclorului pe
teren, precum şi asupra interesului pentru variate compartimente ale folclorului,
Augusta Gavriş le-a primit de la tatăl său, dar şi de la dascălii de la universitate,
mai ales de la cel care i-a predat această disciplină. După absolvirea facultăŃii
Augusta Gavriş a funcŃionat ca profesoară de limba română la Liceul „George
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Coşbuc” din Cluj, unde a deŃinut şi funcŃia de director. A fost căsătorită cu
universitarul Ion Ciobanu, profesor de biologie la Universitatea „Babeş-Bolyai”
din Cluj, căsătorie din care nu au rezultat copii. Nu deŃinem date dacă pasiunea
pentru folclor şi-a exercitat-o şi după absolvirea studiilor universitare. S-a stins
din viaŃă în anul 1991, la numai 74 de ani, vâstă la care decedase şi fratele său
Emil, cu doi ani înainte.
Buna orientare a Augustei Gavriş în culegerea folclorului pe teren
rezidă, nu numai în interesul acordat diverselor compartimente ale creaŃiei
populare, ci şi în grija pentru a nota plăsmuirile anonime în forme cât mai
apropiate de cele în care i-au fost comunicate de subiecŃii anchetaŃi. Fără a nota
toate particularităŃile graiului local, aşa cum sunt ele exprimate în folclor,
pentru unele forme preferând grafia literară, Augusta Gavriş a notat numeroase
particularităŃi dialectale, fonetice, morfologice şi lexicale, când a înregistrat
plăsmuirile orale.
Dintre particularităŃile fonetice ale graiului local, Augusta Gavriş
notează trecerea vocalei „a” la „e”: „aşe” (aşa), a vocalei „e” la „i”: „dragostile”
(dragostele), „fetii” (fetei). Autoarea manuscrisului notează, apoi, trecerea
vocalei „e” la „â”: „galbână” (galbenă), trecerea aceleeaşi vocale la „ă”:
„trizăci” (treizeci). Mai notează trecerea vocalei „i” la „â”: „Ńâpat” (Ńipat),
„zâle” (zile). Apoi, trecerea vocalei „o” la „u”: „încungiurat”(înconjurat),
trecerea vocalei „e” la „ă”: „căte” ( câte). De asemenea notează trecerea vocalei
„u” la „o”: „aor” (aur). Asimilarea vocalelor o notează, aşa cum se produce în
graiul local, precum a vocalei „e” din diftongul „ea”: „ste” (stea), apoi, a
vocalei „a” din diftongul „ea”: „curăŃască” (curăŃească), apoi a vocalei „o” din
diftongul „oa”: „tătă” (toată). Mai notează diftongarea unei vocale înaintea unei
alte vocale: „Iuon” (Ion).
Dintre particularităŃile consonantice, culegătoarea notează pe „d”
protetic, particularitate frecventă în graiul maramureşean: „d-afla” (afla), apoi,
trecerea consoanei „h” la „c”: „patriarc” (patriarh). Mai întâlnim notată dispariŃia consoanei „h” înaintea altei consoane: „Ristos” (Hristos).
Din categoria particularităŃilor morfologice, notează forma populară a
locuŃiunii adverbiale: „pângă” (pe lângă). Notează apoi formele dialectale de
pronume posesiv „so” pentru „său”: „tată-so” (tătăl său). Apoi formele regionale de pronume personal „io” (eu), „ii” (ei). Întâlnim formele verbale de infinitiv populare: „mere” (merge) sau forme verbale de viitor populare „om mere”
(vom merge), „or mere” (vor merge), „om face” (vom face). Apoi locuŃiunea
prepoziŃională populară „d-ingă” (de lângă). Nu ezită să noteze formele verbale
prescurtate ca şi în graiul local: „mântuié” (mântuieşte).
Studenta în litere ştie acorda importanŃa cuvenită formelor lexicale
regionale, pe care le notează consecvent: „bozgoane” (farmece, vrăji), „marhă”
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(animale), „strujincă” (porŃie), „Ńintirim” (cimitir), „pălincă” (rachiu), „hodoroaică,
moroaică” (maşină de treierat).
Priceperea autoarei manuscrisului, în privinŃa înregistrării folclorului pe
teren, rezidă şi în importanŃa pe care o acordă explicării cuvintelor regionale
necunoscute, pe care, însă, o face în paranteză, în dreptul termenului, în loc să
întocmească un glosar la sfârşitul culegerii.
În privinŃa datelor referitoare la identitatea textelor, Augusta Gavriş
notează, cu unele ezitări, numele, prenumele, vârsta performerilor şi localitatea,
fără a consemna anul culegerii lor. Performerii sunt de diferite vârste, bărbaŃi şi
femei, în acord cu aceiaşi bună orientare pe teren a culegătoarei.
Compartimentul poeziei obiceiurilor tradiŃionale este cel mai bine
reprezentat în manuscris. Variantele de colinde se reŃin prin varietate tipologică,
autenticitate, marcând bogăŃia repertoriului speciei, satului din acel timp.
Întâlnim variante de circulaŃie largă, existente şi în zonele etnografice limitrofe:
Codru, Sălaj, Chioar, precum pomul încărcat de rod sau variantele care sunt
axate pe tema relaŃiei gazdă-colindători, în care revine obsedanta aluzie la
darurile tradiŃionale. „Nouă, gazda ni-i dator, / C-o strujincă de pălincă, / Nici
mai mare , nici mai mică, / Numa cum să ne-mbătăm, / Că mai bine colindăm.”
În repertoriul de colinde întâlnim şi o variantă de baladă-colind, axată pe tema
căsătoriei frate-soră, de largă circulaŃie datorită capacităŃii ei de impresionare şi
caracterului ei puternic didactic-moralizator, pus în slujba eradicării incestului.
„Cum cununi soră cu frate? / Dumnezău îi sus, te-a bate.” Cea mai bogată
producŃie de colinde o constituie cea religioasă, intens propagată de biserică.
Sunt colinde de circulaŃie, axate pe teme biblice bine cunoscute şi larg
răspândite, precum izgonirea din rai a oamenilor primordiali. Culegătoarea nu
face distincŃia şi încadrează la colinde cântecele de stea şi cântecele bisericeşti
de colindat, pătrunse pe cale cărturărească în repertoriul curent: „Tri păstori din
Viflaim”, „În oraşul Viflaim”, „Când cina Isus la masă”. Din repertoriul de
colinde nu lipsesc unele variante mai rare, cu un substrat mitologic bogat:
„Raiul prădat de Iuda”, „Crăciun şi Crăciuneasă”, „Mănăstirea de tămâie” şi ele
de circulaŃie largă în Maramureşul istoric.
Bine orientată pe teren se dovedeşte culegătoarea şi prin importanŃa
acordată mulŃămiturilor rostite la finele colindatului, în care abundă felicitările
adresate gazdei, specifice sărbătorilor, şi aluziile la darurile rituale, ca obligaŃie
ceremonială a gazdei: „Puică neagră, bagă-n sac,/ Scoală, gazdă, dă-mi colac.”
Este de mare importanŃă o variantă de urare a colacului, numită în grai local
„tarostea colacului”, care narează istoria pâinii sacre, de la arat şi semănat până
la coacerea şi scoaterea ei din cuptor, prezentând multe similitudini cu poezia
pluguşorului. Ea marchează tradiŃia milenară a cultivării grâului în satele de pe
valea Someşului. Aceiaşi bună orientare ne-o dovedeşte culegătoarea şi prin
importanŃa ce-o acordă formulelor de urare, rostite de copii, după colindat, la
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părăsirea casei gazdei: „CâŃi cărbuni în vatră, / AtâŃea peŃitori la fată. / Câte
aşchii la tăietor, / Atâtea fete după cuptor. / CâŃi cucurijori, / AtâŃia peŃitori, / La
Mărie, în sărbători.” Rezultă că formulele de acest gen erau adecvate la specificul familiei.
Referitor la poezia nunŃii, variantele de oraŃie de chemare se încadrează
organic în repertoriul zonei Chioar, individualizându-se prin unele motive, mai
ales cel prin care se face aluzie la caracterul de petrecere al ceremonialului, aşa
cum se manifestă el în formă sincretică. „Să fie găzduit feştecare, / Tăt cu mese
încărcate, / Cu băuturi şi bucate, / Tăt cu băuturi domneşti / Şi mâncări împărăteşti, / Să beŃi, să vă mulătiŃi, / Până veŃi fi destuliŃi / Şi-acolo va fi şi muzică, /
Care la om bine-i pică, / Când ceatăra a suna, / TăŃi or începe-a juca.” Augusta
Gavriş reproduce şi o variantă de oraŃie, numită „Cererea miresei”, de largă
răspândire în zona Chioar, Codru şi łara Lăpuşului, foarte îndrăgită datorită
dramatismului pe care îl degajă, motivelor care marchează despărŃirea fetei de
casa părintească. Varianta de la ChelinŃa este una contrasă, cu un text mult mai
scurt faŃă de alte variante de acest gen, din Chioar, care abundă în urări adresate
noului cuplu: „Dând mâna, pă după masă, / Laolaltă să trăiască, / Laolaltă să
vieŃuiască.”
Strigăturilor de nuntă, care animă ceremonialul nupŃial în Chioar, cu o
încărcătură umoristică deosebită, culegătoarea le acordă spaŃiul cuvenit. Sunt
piese de circulaŃie largă, în zonele Codru şi Chioar, şi sunt legate mai ales de
mersul şi întoarcerea de la cununie, având ca adresanŃi personajele principale
ale nunŃii: mireasa, mirele, soacra mare, naşa mare, naşul mare. Respiră un
umor savuros variantele care fac aluzie la soarta viitoarei neveste: „Bucură-te,
tu, mireasă, / Că bota-i pă grindă-n casă / Şi cioplită şi mezdrită, / Hăpt, p-a ta
samă gătită; / Şi cioplită-n patru dungi, / Pă cât spatele de lungi.” Unele
strigături tensionează atmosfera dramatică a despărŃirii miresei de vechea stare:
„Rămas bun, măicuŃa me, /Apă bună nu-i mai be, / Adusă de mâna me. / ł-am
adus bugăt, măicuŃă / Şi-ncălŃată şi desculŃă, / Pântru nouă perinuŃă.”
Bocetelor li se acordă un spaŃiu restrâns, înregistrând doar două piese,
cea mai impresionantă prin încărcătura dramatică fiind varianta de bocet la fată
nelumită: „Dar încotro ne uităm, / Mirele nu Ńi-l vedem, / Ce ginere-am căpătat,
/ De zestre nu m-o cercat. / Îi fecioru lutului, / Din fundu pământului.”
Baladele sunt cofundate de către culegătoare cu horile, confuzie justificată dacă avem în vedere că termenul de baladă în acest spaŃiu, ca şi în întreaga
Transilvanie, nu este cunoscut, specia interpretându-se în sfera liricului.
Reproduce două variante de largă circulaŃie în Transilvania, datorită puternicului lor caracter didactic-moralizator: „Sora otrăvind fratele” şi „Logodnicii
nefericiŃi”.
Descântecele fac parte din categorii tipologice de largă răspândire: „De
deochi”, „De speriat”, „De strigat laptele”, „De dragoste”, „De ieşirea fetei din
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ură”. Unele variante pe care le intitulează „De măritat”, le reproduce la
capitolul rezervat obiceiurilor de Anul Nou şi sunt precedate de vrăjuri ale
fetelor, având ca finalitate stimularea dragostei şi măritişului. Acordând atenŃia
cuvenită acestei specii, înregistrează şi unele variante mai rare: „De albeaŃă”,
„De celtin”, „De ură-ntre săteni”.
Lirica populară nu este de mare varietate tematică, în afara celor şase
piese aparŃinând celor de amărăciune, necaz şi urât, ponderea o deŃin cântecele
de dragoste şi de dor, compartimentul cel mai fertil al liricii populare.
Motivistica acestor piese este cea specifică mai ales nordului Transilvaniei, în
care dragostea este tratată ca într-un roman complex, de la primii fiori până la
împlinirea ei după moarte. Blestemele care abundă, specifice liricii nordtransilvănene, sunt un reflex al gândirii arhaice, dominate de credinŃele în
efectul ritului vorbit: „Tună, Doamne, şi trăzneşte, / Care nu să vesăleşte, / Pă
prietena mea cea mare, / Bat-o steaua din cărare, / Pă prietena mea cea bună, /
Bat-o steaua dingă lună / Şi voinŃa ei cea bună.”
Strigăturile se remarcă printr-o oarecare varietate tematică, dacă avem
în vedere că reproduce strigături despre joc, despre strigat, de dragoste, dar şi
satirice, având menirea de a combate anumite metehne umane: lenea, beŃia,
etc.: „Pentru fetele de-amu, / Nu să face mălaiu. / Pentru fetele de-acuma, / O
bătut mălaiu bruma.” Strigăturile de dragoste sunt remarcabile prin încărcătura
de neîmpliniri, frământări şi dezamăgiri, în unele fata fiind cuprinsă de dorul
arzător: „De-aici pân la badea meu, / Nu-i nici deal şi nici părău, / Numai singur
doru meu, / Nu-i nici deal şi nici cărare, / Numai doru meu cel mare.”
Augusta Gavriş face un pas înainte, convinsă că poezia de ceremonial şi
ritual nu trebuie ruptă de obiceiul pe care îl marchează. Chiar dacă descrierile
sunt succinte, unele capătă importanŃă, precum secvenŃa nunŃii numită
„şiratău”, care este o petrecere a mirilor cu feciori şi fete înainte de nuntă.
Faptul că secvenŃa este specifică zonei Codru, nu este exclusă o influenŃă, satul
ChelinŃa fiind situat la interferenŃa dintre Codru şi Chioar. Chiar dacă actul
chemării este abia schiŃat, Augusta Gavriş descrie obiectul ceremonial purtat de
chemători, un baston împodobit într-un mod foarte interesant cu elemente cu o
mito-simbolistică distinctă: „Mărămi de cap colorate, busuioc în vârf şi cocoşi (
floricele ce se fac din grăunŃe de porumb alb) înşiraŃi pe aŃă şi paie tot înşirate
pe aŃa cu cocoşi.” Dintre secvenŃele ceremonialului nunŃii se opreşte la „mersul
după mireasă”, la „mersul după nănaşi”, „cununia religioasă”. Face referiri la
„aruncatul grâului”, la „întoarcerea de la cununie”, la „aruncatul peste casă a
blidului în care a stat apa cu grâul”. Descrie un ritual particularizant al acestei
secvenŃe constând în aruncatul grâului, cu răsturnarea şi stricatul mesei pe care
a stat blidul cu grâul şi apa. Mai face referiri la ascunderea miresei, la
înconjurul ritual al mesei de către actanŃii principali, rituri specifice nunŃilor din
Chioar, Lăpuş şi Maramureş. Nu omite descrierea riturilor de amânarea venirii
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copiilor, constând din aruncarea în faŃa miresei a unei aŃe înnodate cu atâtea
noduri care reprezintă anii până când cuplul nu doreşte să aibă copii. Mai
descrie riturile oficiate de mireasă pentru influenŃarea însuşirilor copiilor din
noua familie: „Mireasa se uită-napoi, când merge la cununie, ca să samene
copiii cu ea.” Descrie călcatul mirelui pe picior de către mireasă, pentru a-l
supune şi pune sub papuc. Face referiri la jocul ritual al miresei, care la
ChelinŃa, este însoŃit de cântece ceremoniale.
Riturile de înmormântare, deşi descrise sumar, cuprind unele elemente
interesante. În afară de pregătirea mortului pentru marele drum, căruia i se pune
un ban şi o lumânare, în sicriu cu mortul se pun păpuşi ca să nu-şi ducă copiii
după el. „Dacă este femeie îi pune furcă şi fus să nu să urască singură şi să nu
vină ca strigoaie.” Aminteşte de spargerea ritualică a unui vas la scoaterea
mortului din casă, care este „hârboi dacă e bărbat şi ulcea dacă e femeie, numai
din lut, ca să nu ducă norocu din casă. Uneori hârburile se Ńin în casă, trei zile,
apoi s-aruncă-n grajdi.” Mai aminteşte de darurile rituale date celor ce scot
mortul: „găină şi colac la cel ce prinde de cap şi o ulcea la cine prinde de
picioare. Găina se dă ca să nu ducă alt cap după el”. Dintre riturile funerare
descrise, face referiri la tratarea mortului-strigoi, prin trecerea unui fier înfocat
prin coaste, punerea de usturoi în gura defunctului şi întoarcerea lui cu faŃa în
jos. Mai aminteşte de pomana dată copiilor, „un cocuŃ cu ban”.
Succinte descrieri referitoare la jocul duminical, despre care aminteşte
că se juca, vara, în şură, iarna, în casă. Era un obicei care se bucura de o participare totală, „toată lumea mere la danŃ”.
InformaŃiile despre obiceiul colindatului sunt şi ele sumare. Aminteşte
de colindatul copiilor, despre care notează că „poartă bote şi straiŃă”, de formulele de întrebare asupra acordului gazdei şi răspunsul acesteia, „mulŃămita”
rostită la sfârşitul colindatului, formulele orale, rostite la plecare de copii şi
darurile primite: „cocuŃi din făină de grâu”. Se opreşte asupra colindatului
feciorilor, despre care notează că umblă pe la casele cu fete şi sunt ospătaŃi de
gazdă. Sunt interesante unele rituri oficiate la colindatul feciorilor. „La pragu
casei cu fete se puneau iŃele de la războiu de Ńesut sau se aruncau peste primii
colindători grăunŃe de porumb, ca să umble peŃitorii la fată ca iŃele şi mulŃi ca
grăunŃele.” Nu omite descrierea unor rituri de stimulare a rodului, pe care le
întâlnim în Maramureş. „Femeia, în ajunul Crăciunului, merge cu mâinile pline
de aluat, la pomii din grădină care n-au rodit, îi freacă cu mâinile şi zice:
„Maică Sfântă, fă, ca să fie pomul încărcat de poame ca mâinile mele şi ca
coveŃile de aluat, în ziua de azi. Apoi îl ameninŃă cu o secure că îl va tăia şi îl va
pune pe foc dacă nu va rodi.” Face referiri la vrăjuri ale fetelor de măritiş, la
Crăciun, între care prepararea rituală a turtei coapte pe vatră, care mâncată,
seara, provoacă arătarea în vis a ursitului. Gătirea ritualică a mesei, practicată,
pe larg, în łara Lăpuşului şi Maramureş, înregistrează la ChelinŃa unele
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deosebiri. Pe masă, alături de fân şi sare, nu se pune un colac ceremonial, ci cel
mai frumos cârnaŃ. Masa stă astfel gătită până la Anul Nou, când fânul se dă la
vite, iar din cârnaŃ se mănâncă ca să fie un an cu noroc şi bogat.
Dintre obiceiurile de Anul Nou, autoarea face referiri la vergel, dar este
atrasă mai mult de „bozgoanele” pe care le fac fetele pentru stimularea
dragostei. Se reŃine vraja cu cârnaŃul plimbat prin apă, gest însoŃit de descântec:
„Sân Văsâi, vărgat, / Dă-mi, Domne, bărbat, / Că de nu mi-i da, / Io m-oi
înfrupta /Şi-oi da aceluia care vrea să mânânce.” Mai descrie o vrajă în care fata
ia iŃele de la războiul de Ńesut, merge pe ele călare, prin vale, descântând şi
gândindu-se la drăguŃ: „Să n-aibă stare şi alinare, / Cum n-are apa, pă vale / Şi
fuşteii-n fire. / Să steie a plesni, / Până la mine a vini, / Să steie a crepa, / Până
cu mine s-a cununa.”
Între practicile de ghicire a ursitului se opreşte asupra număratului
parilor, punând accent pe decodificarea fiecărei categorii de par numărat:
„cioturos-văduv cu copii, neted-sărac, scorŃuros-bogat”. Face succinte descrieri
legate de moşii de paie şi cârpe, care se puneau în ajunul Anului Nou, la fetele
bătrâne şi feciorii tomnatici. Mai descrie o vrajă „de orândă”, având la bază
cultul focului şi care se oficia la cuptor. „Fata înveleşte focul şi descântă: Nu
învelesc focu, / Învelesc pă dracu. / Fă-te un şarpe balaur / Şi nu sta în loc, /
Până la a mea orândă / Şi n-o lăsa-n loc, / Până la mine-a vini, / Cu mine-a
vorovi, / Cu mine mâna a da, / Cu mine s-a cununa.”
InformaŃii succinte găsim însemnate despre obiceiurile de Bobotează,
oprindu-se la umblatul cu crucea, în care crucerii sunt însoŃiŃi de ceata copiilor,
care oficiază Chiralexa, obicei însoŃit de formule orale, larg răspândite în
Transilvania, mai ales în Maramureş, prin care se performa, în plan magic,
rodul bogat în grâne: „Grâu de primăvară / Şi-n pod şi-n cămară / Şi-n stoguri
pe-afară.” Aminteşte de dăruirea copiilor cu nuci, care sunt aruncate pe jos, „pe
care copii le culeg, în vreme ce popa blagosloveşte în casă.”
În cadrul obiceiurilor de peste an, Augusta Gavriş a consemnat două
practici ritualice care aparŃin de miezul substratului mitico-magic al sărbătorii.
Drept urmare descrie focurile rituale aprinse „în grădină sau pe câmp”, precum
şi înconjurul casei şi acareturilor, de către gospodina casei, cu un lanŃ, „ca să nu
îngăduie apropierea duhurilor necurate de gospodărie”.
Importante sunt însemnările Augustei Gavriş, legate de riturile oficiate
la scosul animalelor, la păşune, care sunt trecute peste lanŃ şi li se pune în coadă
argint viu şi tămâie pentru a nu li se lua mana. În acelaşi scop, pe spatele vacilor
se face cruce cu „ai” (usturoi) şi leuştean. Notează apoi anumite practici magice
apotropaice, oficiate de către fete şi feciori. Fetele poartă argint viu, la gât, iar
feciorii, cusut la haine. Capătă o importanŃă deosebită riturile, având ca
destinaŃie neluarea feciorilor în armată, constând din întoarcerea blidelor, cu
gura în jos, şi a tuturor oalelor din cui. Nu lipsesc informaŃiile legate de medi-

https://biblioteca-digitala.ro

ColecŃia de folclor în manuscris a Augustei Gavriş

107

cina empirică. „Pentru a scăpa de bube, cei ce le au, poartă la gât o bucată de
pânza unui ciur părăsit. Când cineva e bolnav, se Ńine un vas, deasupra patului,
cu gura în jos.”
Manuscrisul Augustei Gavriş capătă o importanŃă deosebită prin
bogăŃia informaŃiilor, legate de diferitele aspecte ale culturii populare locale.
CunoştinŃele de specialitate se reflectă în buna ei orientare pe teren, prin
abordarea unor aspecte necunoscute ale culturii populare locale, cât şi prin
anumite rituri particularizante pentru repertoriul satului. Capătă importanŃă
manuscrisul şi prin modul cum abordează obiceiurile, practicile magice,
credinŃele şi superstiŃiile, la care se adaugă bogăŃia producŃiilor folclorice şi
autenticitatea acestora, legate de diversele compartimente ale creaŃiei populare.
Este o contribuŃie importantă la investigarea unui sat conservator, de mare
vechime şi cu o cultură populară de mare bogăŃie, frumuseŃe şi varietate.
Manuscrisul ne serveşte şi drept argument al eforturilor slujitorilor Arhivei de
Folclor din Cluj, în scopul adunării plăsmuirilor de folclor de pe teren din
spaŃiul transilvan, în care scop au ştiut atrage, nu numai dascăli şi intelectuali de
la Ńară, ci şi studenŃi în litere, înarmaŃi cu necesarul de cunoştinŃe privind
tehnica culegerii folclorului pe teren.
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UN MEMORIAL DIN GLOBUL TURNULUI BISERICII UNITARIENE
DIN VĂLENII DE ARIEŞ1
FODOR Attila
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
A Memorial from the Unitarian Church’s Belfry in Vălenii de Arieş
In many cases, the buildings in our environment store those inscriptions
and documents that immortalize the past. One of these buildings, with a key-role in
the community life is the church. In order that memories are not lost, and the
remembering exercise should be kept alive, we need to bring forth the memories.
In this attempt, there are inscriptions positioned on the inner and outer
walls of the churches, in their foundation rocks, on the belfry, on the furniture, on
the ceilings with bays, on their bells. Through their content, they have an important
role for the respective community. Owing to these inscriptions, we can affirm that
the church itself is one of the most important places for the community
memory/remembrance.
Researchers of local memory have often attempted to examine the church
inscriptions, frequently engaging in collecting and examining them. A special form
of the materials with memorial value is represented by memorials in the churches’
belfries.
While collecting documentation from the churches’ belfries in the
Transylvania region, researchers have also collected pertinent data from the Arieş
Valley area. Thusly, there are documents gathered from only seven dwellings
(Abrud, LuncaArieşului. MihaiViteazul, UnireaStejeriş, Turda, Râmetea). From
other localities like: Viişoara, Poiana, Vălenii de Arieş, Pietroasa, Cheia, Turda,
Moldoveneştiwe have access to collected data provingonly the existence of such
documents. From the Arieş Valley,we presently have twelve documents from
seven localities, four out of these belonging to the Unitarian churches’ belfries, and
eight to the Reformed churches in the area.
So far, we could only have access to informative data about the memorial
in the Unitarian Church from Vălenii de Arieş, during the research previously
conducted in the area. Due to the fact that, at the time, they have not discovered
any memorials, we currently believe we can rectify this deficiency, by publishing
the one that has been recently discovered, resulting from our personal research
conducted in the area. We render herein the memorial found in Vălenii de Arieş,
transcribed literally and translated into Romanian from the original in Hungarian.
Key words: places of memory, commemoration, local memory, church, inscriptions

Crearea unor locuri ale memoriei a vizat întotdeauna evenimente,
persoane şi locaŃii cu o importanŃă aparte. Scopul este de a păstra într-o formă
1

Textul cu acest conŃinut a fost publicat în limba maghiară în volumul Keresztény Magvetı.
2012 / 1.71-81.
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durabilă acele informaŃii, care scot prezentul din poziŃia de echilibru şi din
starea de indiferenŃă în care se află. ExerciŃiul de comemorare, fie personal sau
comunitar, efectuat o singură dată sau repetat la intervale, are menirea de a
împlini un rol important: garantarea continuităŃii timpului, ieşirea din cotidianul
monoton, negarea efemerităŃii. Principalul scop al exerciŃiului de comemorare
este de a imortaliza prezentul, a documenta trecutul, a aminti de el.
Cunoaştem diferite forme de comemorare. Una este cea în forma scrisă,
care cuprinde diferitele inscripŃii, diferitele documente scrise. ModalităŃile de
apariŃie şi localizare a acestora este variată şi diferenŃiată. Cu toate că pentru
arhivarea acestora s-au înfiinŃat şi s-au specializat diferite instituŃii (biblioteci,
arhive, fonduri documentare) şi cu toate că pentru depozitarea ştiinŃifică a
documentelor scrise au fost create şi amenajate locuri speciale, totuşi merită a
se Ńine cont şi de acele locuri (suprafeŃele interioare şi exterioare din mediul
nostru) care poartă pe ele sau în ele astfel de documente.
În multe cazuri clădirile din mediul nostru poartă şi depozitează acele
inscripŃii şi documente, care imortalizează trecutul. Una dintre aceste clădiri, cu
un rol cheie în viaŃa comunitară, este biserica. Pentru ca amintirile să nu se
piardă, pentru ca exerciŃiul comemorării să se păstreze, este necesară exteriorizarea amintirilor.2 Timpul devenit spaŃiu, amintirile exteriorizate în spaŃiu
doresc să se împotrivească timpului, să sfideze timpul. Cu acest scop sunt
amplasate pe pereŃii exteriori şi interiori ale bisericilor, în piatra lor de temelie,
în globul de pe turle, pe mobilierul bisericesc, pe tavanele casetate, pe clopote,
inscripŃii care prin conŃinutul lor au un rol important pentru comunitatea locală
respectivă. Datorită acestora, putem afirma că biserica în sine este unul dintre
locurile foarte importante ale memoriei comunitare (lieux de memoire).3
Cercetătorii memoriei locale şi-au propus adesea examinarea inscripŃiilor din biserici, angajându-se frecvent în culegerea şi analizarea acestora. O
formă aparte a materialelor cu caracter memorial este reprezentată de memorialele din globul bisericilor.4 Despre documentele din turla bisericilor din Ungaria,
despre specificitatea genului, Dankó Imre5, Kazinczy Ferenc6, Botka János7 au
2

Despre cercetările privind crearea, exteriorizarea şi folosirea amintirilor vezi volumul lui Jan
Assmann. (Assmann, 1999).
3
Termenul este folosit de Pierre Nora pornind din ipoteza că deoarece memoria nu mai are un
mediu real (millieux de mémoire), de aceea este nevoie de realizarea locurilor ale memoriei
(lieux de mémoire). (Norra, 1999: 124).
4
Acest gen a fost denumit de Dankó Imre, şi datorită iniŃiativei sale memoriile de acest tip au
fost denumite şi au devenit cunoscute sub denumirea de memoriale din globul bisericii. (Dankó,
1991: 177-201; Dankó, 2000: 284-308).
5
Dankó. 1991: 183-185. Vezi: Keszeg, 2000: 389-416.
6
Îl citează Takács, 1982: 3. Vezi: Keszeg, 2000: 398.
7
Botka, 1984: 29-30. Vezi: Keszeg, 2000: 398.
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publicat 8 documente, cuprinzând date importante din perioada 1725-1984.8
Recent a fost realizată inventarierea, ordonarea şi analiza documentelor din
turlele bisericilor găsite în arhivele bisericilor maghiare din Transilvania, în
arhivele diferitelor instituŃii şi în periodicele bisericeşti transilvănene.9 Ca
urmare a cercetărilor efectuate de către Keszeg Vilmos au fost identificate 91
de documente din turla bisericilor şi alte 59 au fost depistate în 37 de localităŃi
şi care datează din perioada 1601-2001.10
Cu ocazia culegerii documentelor din globurile bisericilor transilvănene, au fost culese şi date referitoare la asemenea documente din zona Valea
Arieşului. Astfel, au putut fi culese documente numai din şapte localităŃi (Abrud,
Lunca Arieşului, Mihai Viteazul, Unirea, Stejeriş, Turda, Rimetea).11 Din
celelalte localităŃi (Viişoara, Poiana, Vălenii de Arieş, Pietroasa, Cheia, Turda,
Moldoveneşti) au putut fi adunate doar informaŃii, care atestă existenŃa unor
astfel de documente.12
De pe Valea Arieşului au fost culese până în prezent, în total, 12
documente din 7 localităŃi, dintre acestea 4 provenind din globurile bisericilor
unitariene, 8 din globurile bisericilor reformate. Documentele depistate se
împart în felul următor: 2 documente (1784, 1858) din parohia unitariană din
Abrud, 1 document (1815) din parohia reformată din Lunca Arieşului, 1
document (1881) din parohia reformată din Unirea, 3 documente (1829, 1897,
1974) din parohia reformată din Stejeriş, 1 document (1926) din parohia
unitariană din Mihai Viteazu, 3 documente (1782, 1824, 1906) din parohia
reformată din Turda Veche şi Turda Nouă, 1 document (1828) din parohia
unitariană din Rimetea. Dacă aceste documente le ordonăm cronologic, vom
avea următoarea succesiune: 1782, 1784, 1815, 1824, 1828, 1829, 1858, 1879,
1881, 1906, 1926, 1974. În acest şir cronologic se încadrează şi acel document
din 1818, provenit de la parohia unitariană din Vălenii de Arieş, care, prin
conŃinutul său, completează şi nuanŃează istoria acestei regiuni. Astfel, se poate
afirma că practicarea scrisului şi forma aceasta de comemorare s-a extins şi a
fost practicată şi în localităŃile din Scaunul Arieş. Pe plan local, datorită acestor
memorii, poate fi urmărită practicarea scrisului, sensibilitatea faŃă de trecut şi
această formă a comemorării în secolele 18-20.
Despre memorialul din turnul bisericii unitariene din Vălenii de Arieş
au putut fi culese, în perioada cercetării desfăşurate în Scaunul Arieş, doar date
informative.13 Deoarece la acea dată nu s-a găsit nici un memorial, credem că
8

Face referire Keszeg, 2000: 398.
Keszeg, 2003: 642-667., Keszeg, 2006., Keszeg, 2007: 71-108.
10
Keszeg, 2006: 16-26., Keszeg, 2000: 389-415.
11
Keszeg, 2006: 13.
12
Idem.
13
Vezi nota de subsol al lui Keszeg Vilmos referitoare la memorialul din globul bisericii
unitariene din Vălenii de Arieş. Keszeg, 2006: 13.
9
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acum putem compensa această lipsă prin publicarea celui descoperit recent, ca
urmare a unei cercetări personale efectuate în această localitate.
Despre memorialul recent descoperit, primul care oferă informaŃii este
Gombási János, preotul unitarian din localitate, care în 1910, în aproape 300 de
pagini, a sintetizat istoria parohiei.14 În această sinteză, menŃionează existenŃa
acestui memorial, chiar şi citează din el, oferind totodată informaŃii importante
despre soarta lui. Conform datelor scrise, Scrierea de aducere aminte a fost
descoperită în 1886, când turla bisericii a fost acoperită cu tablă, şi tot atunci a
fost depusă în arhiva parohiei.
Pethı István, provenit din localitate, student în anul trei la teologie,
scrie în 1926 lucrarea de diplomă intitulată Istoria Parohiei Unitariene din
Vălenii de Arieş, în care se referă şi la o scrisoare care „din motive necunoscute
este deteriorată”, şi care se găseşte în arhiva parohiei. Această scrisoare este de
fapt memorialul din globul bisericii. El prezintă amănunŃit conŃinutul scrisorii,
iar ca şi curiozitate citează părŃile ei versificate.15
Tot în această monografie găsim o menŃiune privind un protocol de
vizitare protopopială din anul 1887, care, în mod ciudat, face referire doar la
banii puşi în globul bisericesc, iar despre memorial nu menŃionează nimic.
Textul este următorul: „Vizita protopopială din anul 1887 găseşte lucrarea16
deja gata terminată, iar protocolul ne precizează, ca informaŃie interesantă, că
în globul bisericii este pusă ca amintire: «1 bancnotă de 1 forint, 1 taler de 1
forint, 1 bucată de 20 crăiŃari, 1 bucată de 10 crăiŃari, 1 bucată de 4 crăiŃari, 1
bucată de 1 crăiŃar.» Este de mirare faptul că despre scrisoarea pomenită, şi
care în 1819 a fost aşezată în globul bisericii, protocolul nu spune nimic. Este
de temut că atunci ar fi fost redepusă în noul glob bisericesc sau s-a uitat de ea
şi s-a licitat o dată cu tabla veche demontată de pe turnul bisericii.”17
În 1969 parohul Biró Barna a redactat, ca lucrare de diplomă la teologie, istoria parohiei unitariene din Vălenii de Arieş18, în care descrie amănunŃit
documentul păstrat în arhiva parohiei, şi din care citează părŃile versificate din
finalul scrisorii.

14

Vezi: Gombási, 1910. Manuscris în Arhiva Parohiei Unitariene din Vălenii de Arieş.
Vezi Pethı, 1926: 20-21. Manuscris. Arhiva Parohiei Unitariene din Vălenii de Arieş.
16
“Conform protocolului de vizitare protopopială din anul 1818 începerea lucrărilor de renovare
al turnului bisericii încep în acest an. În anul 1819 se continuă lucrările. Lucrările sunt finalizate
în anul 1820, precum reiese acest fapt din inscripŃia de pe latura de sud a bisericii. Cu această
dată turnul a fost înălŃat cu încă două braŃe nemŃeşti. Tot atunci se acoperă şi turnul bisericii cu
tablă.” Citează Pethı. 1926: 18.
17
Vezi: Pethı. 1926: 29.
18
Vezi: Biró, 1969: 7. Arhivele Bisericii Unitariene din Transilvania. Cluj-Napoca. Monografii
ale parohiilor. II. 4.
15
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Recent a făcut referiri la memorial şi parohul unitarian Lırinczi Károly,
când a sintetizat, în anul 2001,19 istoria Parohiei Unitariene din Vălenii de
Arieş, în monografia acesteia.20
Conform datelor bibliografice de până acum, ştim că memorialul a fost
scris în 1819 şi a fost depus în globul bisericii odată cu efectuarea reparaŃiilor la
turla bisericii.21 Documentul a fost scos şi coborât din glob în anul 1886, cu
ocazia efectuării unor noi reparaŃii. Documentul cuprinde patru pagini. Este
scris cu mâna, în limba maghiară. Este citeŃ. Starea actuală este relativ bună, dar
datorită unor factori externi s-a deteriorat în partea de mijloc, cea ce face
dificilă descifrarea rândurilor din această porŃiune. Luând în considerare
procedurile obişnuite urmate în cazul unor renovări, presupunem că atunci când
s-a coborât globul de pe turn, preotul de atunci al parohiei (Aranyosrákosi
Létay Máté) a redactat şi a depus, în locul memoriului scos, un altul în noul
glob al bisericii. Despre acest memorial nu deŃinem nici un fel de informaŃie.
Ceea ce ştim sigur este că urmaşul acelui preot (Gombási János) a redactat şi a
depus un nou document în globul bisericii în anul 1964, odată cu efectuarea
lucrărilor la turnul bisericii. Gadó Dénes (n. 1926), locuitor din Vălenii de
Arieş, îşi aminteşte că atunci când dulgherii au demontat şi au coborât globul de
pe turnul bisericii, l-au predat preotului numai în schimbul unui canceu cu vin,
urmând ca după aceea, împreună cu membrii de conducere ai parohiei, să
deschidă cutia găsită în interiorul globului, şi să citească împreună documentele
găsite în cutie. Pe lângă documente au fost găsiŃi şi bani. Când s-a reaşezat
globul pe turla bisericii, preotul a redactat şi a depus un nou document în
acesta, unde se află şi azi.
Memorialul din Vălenii de Arieş, intitulat Emlékeztetı Írás [Scriere de
aducere aminte], a fost redactat de Ferentzi Mihály, preotul Parohiei din Vălenii
de Arieş în anul 1819, „în a 16-a zi din Luna Maicii Domnului”.
Autorul memorialului menŃionează mai întâi împrejurările în care a fost
construit turnul, menŃionând cheltuielile legate de acesta, numele meşterilor
care au efectuat lucrarea (Török Mihály, Barla András), anul construcŃiei
(1652). Apoi detaliază datele lucrărilor de restaurare a turnului, menŃionând
anul efectuării lucrărilor (1819), specificând tipul acestora („pereŃii acestui turn
au fost înălŃaŃi cu două braŃe nemŃeşti şi turnul a fost acoperit cu tablă”) şi
numele celui care a condus lucrările („Inginerul Kıvetsi János”).
19

Datorită anului milenar 2000, Consiliul Dirigent al Bisericii Unitariene în hotărârea 958/1999
impune ca preoŃii să-şi redacteze monografiile propriilor parohii.
20
Vezi: Lırinczi, 2001: 2. Manuscris. Arhiva Consiliului Dirigent al Bisericii Unitariene din
Transilvania. Cluj-Napoca.
21
În prezent nu deŃinem nici un fel de informaŃie cu privire la faptul că înainte de 1819 ar fi
existat orice fel de memoriu în globul de pe turnul bisericii.
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Îi menŃionează apoi, pe rând, pe preot (Ferentzi Mihály), pe notar
(Siménfalvi Bálint János), pe curator, pe ceilalŃi membri din conducere (Biró
Sámuel, Biró István, Gombási Ferenc, Széley Márton, Fodor István, Pálffi
Zsigmond, Báló István, Csipkés István, Taar Zsigmond, Székely Zsigmond) şi
pe cei doi ucenici (Filep Menyhért, Balog Mózes), urmând apoi „numele
Gazdelor”, 94 la număr.
A doua parte al memorialului se referă la „Însemnări din timpul înnoirii
turnului” şi relatează, în 9 puncte, câteva date importante. Precizează exact
numele conducătorului Ńării („Majestatea sa împăratul Francisc I – Majestatea
sa împărăteasa Carolina Augusta”), numele principelui Transilvaniei
(„ExcelenŃa sa distinsul conte Bánffi György de Losonc”) şi prezintă apoi
amănunŃit date referitoare la starea economică de atunci, enumerând tipurile şi
circulaŃia monetară („Pe lângă monedele de argint şi alamă în mod secundar se
folosesc şi banii de hârtie, bancnote”). Ca termen de referinŃă, precizează
valorile principalelor bunuri (sare, grâu, secară, cucuruz, o pereche de boi,
postav, carne, lână). Subliniază şi descrie evenimentele cărora le atribuie o
importanŃă mai însemnată, menŃionând, de exemplu, faptul că din cauza
sărăciei mari din anul 1817, şi ca urmare a lipsei de grâu, s-au produs multe
decese, iar din cauza faptului că nu s-au făcut nici strugurii, recolta de vie este
foarte rea de mulŃi ani. Atrage atenŃia şi asupra unui eveniment astrologic
petrecut, şi anume apariŃia şi dispariŃia unei „stea-cometă”, care a fost vizibilă
pe cer între 2 iulie şi 26 august 1818. MenŃionează de asemenea, ca element
interesant, faptul că un brad, crescut în 80 de ani în vecinătatea bisericii, a fost
tăiat pentru a fi folosit pentru catargul noului turn al bisericii. Istoria acestui
brad a fost scrisă în versuri şi ulterior inscripŃionată pe acest catarg.
Finalul acestui memorial conŃine date privind contextul acestei scrieri,
privind redactarea acesteia şi aşezarea ei în globul şi pe turnul bisericii.
Memorialul a fost citit de preot în faŃa membrilor din conducerea parohiei, şi a
fost introdus, împreună cu două bancnote „pentru memoria viitorului”, într-un
recipient, depus în globul bisericii.
Redăm mai jos memorialul găsit în Vălenii de Arieş22 transcris literal şi
tradus în limba română din textul original maghiar.
Localitatea: Vălenii de Arieş (Aranyosrákos), judeŃul Cluj
Sursa: Arhiva Parohiei Unitariene din Vălenii de Arieş

22

Pentru posibilitatea cercetării şi transcrierii memoriului găsit în Arhivele Parohiei Unitariene
din Vălenii de Arieş îi mulŃumesc parohului unitarian Kiss János Csaba.
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Textul memoriului:
Scriere de aducere aminte.

Pentru gloria omnipotentului, singurului şi adevăratului Dumnezeu, şi pentru
cinstea gloriosului intermediator Isus, acest turn din piatră al Parohiei
Unitariene din Vălenii de Arieş a fost ridicat din fundamentul său pe cheltuiala
Parohiei şi a fost construit de către zidarii Török Mihály şi Barla András în anul
1652, precum este înscris pe tabla de piatră de pe latura de vest al turnului. Iar
acum acelaşi turn, pe cheltuiala Parohiei, a fost înnoit, zidurile sale din piatră au
fost înălŃate cu încă două braŃe nemŃeşti, şi a fost acoperit cu tablă sub
îndrumarea inginerului Követsi János în anul 1819, când slujeau Parohiei
următorii:
Preot – Domnul Ferentzi Mihály, notarul Parohiilor Unitariene din regiunea
nobilă Turda – Arieş - /…/ Siménfalvi Bálint János.
Curatorul Parohiei: Ika /…/ … /…/
Judecătorul Onorabilului Scaun de Judecată … /…/
Membrii de conducere a parohiei: Nobilul Biró Sámuel senior, cel care azi are
74 de ani, şi harnicul şi economicul Curator Biró István senior, Gombási Ferenc
senior, Székely Márton, Fodor István, Pálffi Zsigmod, Báló István, Csipkés
István, Taar Zsigmond şi notarul Székely Zsigmond.
Tinerii ucenici: Nobilul Filep Menyhárt şi Balog Mózes.
Numele Gazdelor existente în prezent în această Parohie:
Báló János
Báló Péter
Báló István
Báló Tamás
Balika Péter
Bása György
Biró Márton
Biró Sigmond
Biró Sámuel
Biró Gergely
Biró Mihály
Biró István senior
Biró István junior
Biró Gábor
Biró Sándor
d-na Borbély Sámuel

Borbély István
Borbély Sándor
Borbély János
Budai Gábor
Budai Márton
Budai József
Balog Mózses
Balázs György
Filep Sándor
Filep Mihály
Filep Menyhárt
Filep János
Farkas Márton
Farkas Péter
Farkas János
Finta Mihály
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Fodor Gábor
Fodor /…/
Fodor / …/
Fodor János
Fodor Sámuel
Gombási János
Gombási Ferenc senior
Gombási Ferenc junior
Gadó Márton
Huszti István
Kovátsi Imre
Kovátsi Gergely
Kis Gergely
Kis Pál
Kerekes Mihály
Komjátszegi Mihály
Komjátszegi Mózes
Létai István
Létai Miklós
Létai Sámuel
Létai Sándor
Létai Tamás
Létai György
Mihutz Demeter
Mezei István
Nagy Sándor
Pálffi Ferenc
Pálffy Zsigmond
Pataki János
Petı Mózes
Petı Zsigmond
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Petı István
Petı Tamás
Rákosi Károly
Szent Páli József
Székely Márton senior
Székely Márton junior
Székely Péter
Székely János
Szathmári Gergely
Szathmári Mihály
Szathmári /…/
Székely András
Szász András
Szász Ferentz
Szász István
Sárosi János
Szilágyi Márton
Tıtıri Ferenc
Taar Zsigmond
Taar Sámuel
Taar Mózes
Tsipkés Gergely
Tsipkés Sándor
Tsipkés István
Tsipkés Zsigmond
Tövissi János
Tövissi Sigmond
Tövissi István
Vagyas Ferentz
Vagyas Janos
Vagyas István

Nro = 94.
Însemnări din timpul înnoirii acestui turn:
1. În timpul acesta în Majestatea Casă a Austriei domneşte cuvios Majestatea
sa împăratul Francisc I, şi principele Ńării noastre cuvioasa Maiestate
împărăteasa Karolina Augusta, principesă de Bavaria, împreună cu soŃul său,
cu cine domnul nostru, Majestatea sa, s-a căsătorit pentru a patra oară în anul
1816.
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2. În scaunul de guvernare al acestui mare Principat al Transilvaniei stă
ExcelenŃa sa contele Bánffi György de Losonc.
3. În acest timp pe lângă banii de argint şi de aramă sunt în circulaŃie în mod
secund şi banii de hârtie (bancnotele), care au valoare de 1. 2. 5. 10. 20 şi 100
forinŃi.
4. Acum, potrivit noilor ordonanŃe ale MajestăŃii sale regale, 100 de kg de sare
în monede fac 3 forinŃi, iar în bancnote fac 10 forinŃi.
5. Grâul curat în bani de hârtie fac 1 forint, cel mediocru 1 forint, cucuruzul şi
secara 40 de forinŃi, ovăzul 30 de forinŃi. Aici este de mirare lucrul lui
Dumnezeu, deoarece în anul precedent, în 1817, o baniŃă de grâu a costat 1718 de forinŃi, iar datorită recoltei scăzute de cereale, au murit foarte multe
persoane.
6. O pereche medie de boi costă acum 200 forinŃi. Postavul de calitate medie
costă 12 forinŃi, 0,5 kg carne costă 4 forinŃi, lâna /…/
7. În acest timp recolta de cereale este medie – Strugurii /…/ de mulŃi ani
foarte puŃini s-au făcut aici.
8. În acest an, la 2 iulie, la nord, pe cer s-a văzut o stea-cometă, care avea raza
poziŃionată spre sud. Dar în ziua de 26 din luna aceasta a devenit aproape
invizibilă, iar apoi a şi dispărut. Merită precizat şi faptul că
9. În partea de nord a acestui turn în 80 de ani a crescut un brad la 8 braŃe
înălŃime, care apoi a fost tăiat pentru construcŃia acestui turn, din care apoi s-a
şi făcut catargul turnului, pe care se pot citi următoarele:
În optzeci de ani bastionul acestui turn m-a crescut de opt braŃe precum o
dădacă –
Dar anul o mie opt sute optsprezece m-a tăiat şi aşa am devenit catargul
turnului meu.
Pentru umbra lui plătind astfel, când am devenit adoptivul adoptivului meu –
Dacă în timpul vieŃii mele nu am putut creşte mai sus – După moarte m-am
înălŃat aşa mult mai mult.
Cele scrise mai sus le-a citit în faŃa membrilor din conducerea parohiei şi cu
privire la viitor şi pentru memorie, a fost introdus într-un recipient de sticlă şi
introdus în globul bisericesc în anul 1819.
În ziua a 16-a a lunii Maicii Domnului de către Ferentzi Mihály manus
propria, preotul parohiei şi de către notarul regiunii.
(Pe revers)
MenŃionare: O bancnotă din anul 1800 cu valoarea de 2 forinŃi a fost aşezată
ca amintire în interiorul acestui manuscris.
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SIMBOLICA ARGINTULUI ÎN OBICEIURILE ŞI
CREDINłELE POPULARE ROMÂNEŞTI
Mihaela MUREŞAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
La symbolique de l’argent dans les coutumes et les croyances
populaires roumaines
L’argent est un métal précieux qui est présent dans toutes les coutumes
importantes de la vie d’un homme: la naissance, le baptême, les noces ou la mort. Sa
fonction et sa signification sont différentes en général, selon la nature de l’événement
mais, le plus souvent, il symbolise la richesse, l’équilibre ou le bonheur.
Chaque moment de l’existence humaine est marqué et déterminé par la
fonction sociale, pratique ou magique de l’argent, représenté sous la forme des
pièces en argent (des monnaies), des parures, des différents objets usuels ou de culte.
La naissance, le baptême, le mariage ou la mort impliquent des rituels
spécifiques où l’argent devient un élément déterminant, qui peut apporter de la
prospérité, du bonheur ou de la protection divine, ayant un rôle apotropaïque. Il est,
toutefois, un élément qui fait la différence entre les classes et les catégories sociales,
les sexes, le bien et le mal, la beauté et le laid, entre le monde d’ici et celui d’au-delà.
Porté comme parure et accessoire du costume populaire, il marquait les
différences existantes entre les catégories sociales mais il avait aussi des fonctions
protectrices en éloignant le mauvais œil et la maladie du porteur.
Des nombreuses coutumes calendriers sont marquées par la présence de
l’argent: les coutumes de printemps (le Saint Georges, le 23 avril, MărŃişorul, le
1er mars, Mucenicii (les Saints 40 Martyrs), le 9 mars, ou les Pâques), d’été
(l’Ascension, à 40 jours après la Résurrection, la Pentecôte, à 50 jours après la
Résurrection, à Sânziene (les Fées), le 24 juin, le Saints Apôtres Pierre et Paul, le
29 juin, le Saint Elias, le 20 juillet) ou celles d’hiver (le Saint André, le 30
novembre, la Veille du Noël, le 23/24 décembre, la Nouvelle Année, le 1er janvier,
ou l’Epiphanie, le 6 janvier), toutes présument différents rituels ou pratiques
magiques où l’argent prouve ses pouvoirs insoupçonnables.
Utilisé pendant les pratiques magiques, les sorcelleries, l’argent guérit le
mauvais œil et les états d’impuissance (de faiblesse), et, dans la médecine
empirique, traditionnelle, il était utilisé pour guérir plusieurs maladies et pour
rendre la santé aux souffrants. Dans l’alimentation il était utilisé en tant que
vaisselle grâce à ses vertus antiseptiques.
Dans la littérature populaire (proverbes, contes, histoires ou contes de
fées) l’argent est un élément clé avec des significations et des vertus tout à fait
particulières.
Mots-clés : argent, coutumes calendriers, coutumes liées à l’âge de l’homme,
sorcellerie, vertus magiques, vertus thérapeutiques, médecine empirique, contes,
folklore.
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Numeroasele tezaure descoperite pe teritoriul Ńării noastre atestă exploatarea minereurilor încă din epoca preromană precum şi prelucrarea metalelor.
Meşterii geto-daci prelucrau fierul şi arama, aurul şi argintul confecŃionând
podoabe (mai ales din argint) precum şi diferite coliere, brăŃări, inele, fibule,
broşe, catarame; de asemenea, piese de harnaşament. Uneltele de bijutier sau
urmele unor ateliere descoperite, dovedesc îndemânarea meşteşugarilor getodaci, în prelucrarea aurului şi argintului.
Metal preŃios asociat principiului feminin, lunar şi acvatic, argintul
este simbolul purităŃii („Să rămâi curat, luminat ca argintul strecurat"). În
simbolica creştină, el reprezintă înŃelepciunea divină. Se mai asociază elocinŃei,
cunoaşterii, bătrâneŃii, comerŃului, dar şi înşelăciunii (Iuda 1-a vândut pe Isus
pentru 30 de arginŃi!). (Evseev, 1994: 17)
In sistemul de corespondenŃă al metalelor si al planetelor argintul este
raportat la Lună. Prin contrast cu aurul, care este un principiu activ, masculin,
solar, diurn, produs de foc, argintul este principiul pasiv, feminin, lunar, apos şi
rece. Cuvântul argint însuşi derivă dintr-un cuvânt sanscrit însemnând alb şi
strălucitor. (Chevalier – Gheerbrant, 1973: 127) Conform definiŃiei din DEX,
cuvântul argint derivă din latinescul argentum.
Obiceiuri legate de vârstele omului
Banul, respectiv moneda de aur sau argint, este prezent in toate
obiceiurile importante din viata unui om: naştere, botez, nuntă sau moarte.
FuncŃia şi semnificaŃia acestuia diferă în funcŃie de eveniment dar, de cele mai
multe ori, simbolizează belşugul, echilibrul sau fericirea.
Naşterea
Venirea ursitoarelor, în nopŃile fără soŃ din prima săptămână de viaŃă a
nou-născutului pentru a meni acestuia soarta, era aşteptată în Transilvania cu o
masă îmbelşugată din care nu lipseau un „blid” cu făină de grâu cernută, sare, o
pâine, un bănuŃ şi un caier de lână iar în Banat, Moldova şi łara Românească
cu pâine, o găină, vin şi 3 bănuŃi. „Moaşa pune masa pe locul unde a născut
nepoată-sa, aşează pe ea o azimă de pâine unsă cu miere, care are trei cruci
făcute cu cuŃitul. În fiecare cruce se pune câte un ban de argint pentru sănătatea
şi norocul copilului”. (Ciauşanu, 2001 : 279)
Un obicei interesant este acela al îngropării placentei, prima casă a
copilului, de către moaşă, într-o grădină, sub un gard (pentru ca femeia să nu mai
facă copii) sau sub un pom roditor (pentru ca aceasta să mai facă copii), iar
uneori într-o oală de lut, purificată prin tămâiere, în care se mai punea şi busuioc
sau un bănuŃ de argint, obolul mortului (al placentei). „În Tara Românească, în
locul unde se îngroapă casa (placenta) se pune şi o para de argint ca să aibă
copilul care a stat în acea casă, noroc de bani”. (Ghinoiu, 1999 : 174)
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TradiŃiile prenatale aromâne consemnează aceeaşi grijă de a uşura
naşterea viitoarei mame: „Ca să nască uşor se dă femeii să bea „apă mută” în
care s-a pus un ban de argint”. (Nicolau, 2001 : 62)
Gh. Ciauşanu consemnează următorul obicei legat de naşterea şi
moartea nou-născuŃilor: „cel căruia îi tot mor copiii, strânge de la nouă case
neprimenite bani de aur şi de argint. Din aceşti bani face un cercel şi-l pune
noului născut la urechea dreaptă. Se crede că începând cu acel copil, n-au să-i
mai moară ceilalŃi”. (Ciauşanu, 2001 : 223) Măsuri preventive de protecŃie a
nou-născutului erau luate şi în familiile de aromâni: „In familiile unde nu
trăiesc copiii, după naştere, (…) se ia de la trei femei cu numele Maria trei
bucăŃi de argint din care se comandă o cruce care stă la căpătâiul copilului.
Pentru a proteja viaŃa copilului se cosea o amuletă de argint de căciuliŃă. Dacă
în familie au murit mai mulŃi copii, nou născutului i se punea în urechea
dreaptă un cercel sau un ban de aur sau argint. (68) Lăuza poartă la gât un inel
de argint ca să poată să-şi păstreze laptele”. (Nicolau, 2001 : 67 - 68) „In seara
când sunt aşteptate ursitoarele, naşa coase de scutecele copilului bani de aur şi
argint”. (Nicolau, 2001 : 70) sau „ Moaşa pune la subŃioara lăuzei o legătură în
care se află usturoi, grâu şi un nasture de argint pe care aceasta trebuie să o
poarte 40 de zile. (Nicolau, 2001 : 71)
Botezul
În tradiŃia românilor din Transilvania, Banat şi Oltenia, rolul moaşei
la botez este foarte important. Ea duce copilul la biserică şi spune "duc un
păgân şi voi aduce un creştin", iar la întoarcere spune "am dus un păgân şi am
adus un creştin". (Olinescu, 2001 : 175) Naşii, când iau copilul de la moaşă,
pun un ban de argint jos pentru a o plăti. In Oltenia, moaşa copilului merge
apoi in ziua de Sf. Vasile la casa copilului cu un colac si un ban de argint,
cadouri pentru copil si părinŃi, si cu colacul pus pe capul copilului îl dă de
grinda, urându-i acestuia să crească mare, sănătos şi cuminte zicând de fiecare
dată: „să-mi trăiască nepotul, să aibă parte de aur şi argint, de tot rodul
pământului, de minte şi de noroc”.
În apa primei băi a copilului se puneau: busuioc, grâu, mărar, mentă şi
romaniŃă, apă sfinŃită, lapte dulce şi bani pentru ca, în viaŃă, copilul să aibă
parte de avere. În Maramureş, prima baie sau ciupăitul se făcea pe ban de
argint sau pe clopot de alamă. (Calendarul, 1980:17) Simbolismul obiectelor
puse în scaldă se regăseşte în zicala populară: „Scump ca argintul, / Dulce ca
mierea, / Bun ca pâinea, / Sănătos ca oul, / Rumen ca bujorul / Atrăgător ca
busuiocul / Şi alb ca laptele!”. (Ghinoiu, 1999 : 153) Obiceiul este menŃionat şi
la aromâni: „In apa primei scălzi se punea sare şi un ban de argint”. (Nicolau,
2001 : 65)
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La împlinirea vârstei de un an a copilului, are loc obiceiul ruperii turtei.
„Copilul este aşezat pe o doniŃă cu apă, iar în apă s-a băgat o sticlă cu vin şi
bani. O persoana mai în vârstă, dacă naşul n-a putut veni, îi rupe atunci turta
anume pregătită, în cap. Apoi se scot banii din doniŃă şi se pun pe o tavă,
împreună cu câteva buchete de flori. După aceea se lasă să se ducă copilul
singur la tavă. De va pune copilul mai întâi mana pe flori, atunci îi vor plăcea
florile şi va fi iubit ca ele; iar de va pune mâna pe bani, va avea noroc la avere”.
(Olonescu, 2001 : 181)
Nunta reprezintă al doilea mare prag al existenŃei umane. Împărtăşirea
mirilor în biserică din paharul comun (făcut din aur sau argint), binecuvântat
înainte de preot, este un simbol al comuniunii celor doi soŃi. În łara
Hălmagiului (sudul MunŃilor Apuseni), înainte de a ieşi din curtea bisericii,
nănaşul trebuia să-şi arate dărnicia si să arunce bani de metal peste poarta de la
ieşire, care era legată de copii. La 25 de ani de la căsătorie, soŃii serbează nunta
de argint ocazie cu care îşi fac verighete de argint.
Ceremonialul nupŃial prevedea şi aspecte legate de îmbrăcămintea
mirilor, găteala capului sau podoabele specifice acestui eveniment. Fetele
bogate purtau în această împrejurare salbe cu bani de aur sau argint, coliere,
inele sau cercei de aur sau argint. „FuncŃia principală a podoabei ca semn social
este aceea de a diferenŃia pe cel care o poartă. (…) Podoaba a devenit treptat un
însemn al bogăŃiei. Legătura dintre podoabă şi starea economică a
proprietarului a fost atât de strânsă la un moment dat încât podoaba şi banul sau confundat uneori. (…) Aşa se explică de ce foarte multe popoare, într-un
anumit stadiu de dezvoltare, au purtat monede de aur şi argint ca parură pentru
cap, ca salbe la gât sau cercei. Podoabele de bani, reprezentând adevărate
tezaure pentru membrii comunităŃilor rurale, s-au păstrat la noi timp de secole
ca investiŃii sigure pentru perioade tulburi ale istoriei”. (Stoica 1976 : 7-9)
G. Stoica întocmeşte o amplă clasificare a podoabelor ceremoniale
româneşti, de la cele mai uzuale şi până la cele mai impresionante, aşa cum
sunt fastuoasele „căiŃe” de galbeni, „conciurile” de bani din partea de câmpie a
Banatului împodobite cu monede de argint austriece (din secolele al XVIII-lea
şi al XIX-lea) sau salbele cu monede de argint (mahmudele turceşti) din zona
Teleormanului (din primele decenii ale secolului al XX-lea). (Stoica 1976 : 23 24) O podoabă la fel de interesantă este şi este zgarda cu bani din łara Oaşului
purtată de fetele foarte bogate în zilele de sărbătoare (Ciocan 2007 : 103)
Irina Nicolau menŃionează prezenŃa argintului atât în dota fetei de
măritat: „Din inventarul zestrei nu lipseau banii de argint dacă fata provenea
dintr-o familie mai avută” cât şi ca accesoriu al Ńinutei („Cununa de mireasă era
împodobită adeseori cu bani de argint”. (Nicolau, 2001 : 86)
Ritualul peŃitului („credinŃarea”), care avea loc la casa fetei, se desfăşura după reguli consacrate din moşi-strămoşi, reguli care priveau nu numai
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comportamentul celor implicaŃi dar şi Ńinuta lor vestimentară. Când, în sfârşit,
era adusă fata de măritat în faŃa peŃitorului, aceasta era îmbrăcată „în starie de
sărbătoare, cu cămaşă cusută în taină, pentru sărbătoarea Paştilor, cu zadia
(catrinŃa) cu „alesături” în războiul de Ńesut (...), cu cârpa, năframa înflorată din
caşmir ori brodată cu mătase policromă, cu zgărduŃa de mărgele la gât, cu
barşonul cu bani pe piept – salbă plastron , cu monede de argint – purtând
pieptar înflorat din piele de miel, lucrat în centrele de cojocari de la Beiuş,
Vaşcău sau Ineu – fata etala o parte din zestrea ei, moştenită sau lucrată cu
propriile mîini. Această îmbrăcăminte fastuoasă constituia o dovadă a
vredniciei familiei şi a fetei, o mărturie intrinsecă a aptitudinii ei de a întemeia
o nouă familie şi de a o înzestra prin truda mâinilor ei.”. (Bocşe, 2007 : 96)
Podoabele purtate în ocazii ceremoniale, de sărbători sau chiar
permanent aveau, alături de funcŃia de a marca statutul social al persoanei care
îl purta şi un rol protector, fiind considerate adevărate talismane.
Înmormântarea
Cultul morŃilor şi obiceiurile funerare ale poporului român sunt moştenite în principal de la romani. Respectarea tradiŃiilor strămoşeşti asigurau nu
numai călătoria mortului ci şi liniştea membrilor familiei acestuia rămaşi în casă.
Lumânarea pusă la căpătâiul mortului, scalda rituală, îmbrăcatul cu cele mai
bune veşminte, păstrate cu grijă ani de zile în ladă, privegherea mortului şi, mai
apoi slujba de înmormântare şi pomenile la groapă, erau respectate cu sfinŃenie.
În acest sens, menŃionăm obiceiurile de a se lega un ban de degetul mic
de la mâna dreaptă al mortului, de a lăsa bani în sicriu sau de a pune batiste în
care era legat un bănuŃ într-un colŃ cu aŃă roşie (zona Muscelului), pentru ca
mortul să aibă cu ce plăti luntraşul. Dacă ochii nu stăteau bine închişi, se
puneau monede peste ei. Mortului i se puneau bani în buzunare, pe ochi, în
gură sau i se legau de degete, ca să nu cumva să îi piardă. În Apuseni se
obişnuia a se pune un ban în gura mortului pentru plata vămilor.
Vămile sunt într-un spaŃiu intermediar între lumea de aici şi ce de
dincolo. Drumul pe care trebuie să îl parcurgă mortul nu este un drum uşor. E
un drum cu pericole, cu întâlniri, pe care trebuie să lase în urmă ceva, să
sacrifice ceva. Sacrificiul acesta poate să fie şi un bănuŃ. Ce-a de-a şaptea vamă
este aceea a zgârceniei şi a iubirii de arginŃi.
Într-un cântec al zorilor, cântat de trei femei în zorii zilelor înainte de
înmormântare, cu faŃa la răsărit, cu o lumânare şi un fir de busuioc în mână, se
spune: „(...) Un cal mohorât, Negru şi urât / La tine a venit / Cu chinga cernită, /
Cu şaua boită, / Cu scări de argint / Bune de suit / Şi de coborât. / La tine a
venit / Tot să te mai ia / Şi să te mai ducă / În deal’ cu jocu / Acolo Ńi-e locul
(...)”. (Ghinoiu, 1999 : 229) În cântecul „Zorilor, surorilor” se spune: „Noi n-
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am mai zorit / La N. am privit / Până s-a gătit / Şi s-o primenit / Cu podoabe de
argint / Că pleacă de pe pământ / Cu podoabe de mătasă / Că pleacă de la el de
acasă / Şi cu doi – trei căluşei / ÎncărcaŃi cu gălbinei / Să plătească vămurile / Pe
la toate porŃile.” (Ghinoiu, 1999 : 231-232)
Pe drumul spre cimitir se făceau mai multe popasuri numite staŃii, vămi,
stâlpi sau Evanghelii (deoarece atunci preotul citea din Evanghelii). Ele se făceau
la poduri, la răscruci şi la casele neamurilor apropiate. În acele momente, oamenii
din alai aruncau bani pentru ca mortul să aibă cu ce să îşi plătească vămile pe
drumul lui spre lumea cealaltă, iar copiii fugeau să îi culeagă de pe jos.
Obiceiuri de peste an
Anul calendaristic este marcat de importante sărbători legate de ciclul
anotimpurilor sau sărbători creştine.
23 aprilie marchează sărbătoarea Sf. Gheorghe iar şarpele alb este o
prezenŃă des întâlnită în credinŃele acestei zile. Se spune că cel care caută
comori trebuie să se uite într-o apă curgătoare până când vede un şarpe alb.
Acestuia trebuie sa îi taie capul cu un ban de argint. Capul trebuie îngropat în
pământ şi deasupra lui trebuie sădit usturoi. Cei ce vor face acest lucru vor
putea vedea cu ochii lor pe strigoii care iau laptele de la vacile oamenilor. De
asemenea, „haiducii poartă la ei limbi de cuc şi cap de şarpe tăiat cu paraua de
argint în luna lui martie”. (Ciauşanu, 2001 : 266)
Luna martie (prima lună din calendarul roman, iulian şi a treia din cel
gregorian) marchează trezirea naturii la viaŃă. Atunci se începea aratul şi
semănatul, se curăŃau livezile şi grădinile, se scoteau stupii de la iernat şi se
retezau fagurii. Prima sărbătoare legată de venirea primăverii este 1 martie,
numită şi sărbătoarea mărŃişorului.
MărŃişorul este un obicei preluat de la romani, care obişnuiau să pună,
în această zi, la gâtul copiilor un talisman contra deochiului, de formă rotundă,
care simboliza soarele. La români, tradiŃia talismanului s-a concretizat prin
purtarea unui bănuŃ de argint, numit mărŃişor, mărŃiguş sau marŃ, pe care
părinŃii îl puneau la gâtul sau mâna copiilor, indiferent de sex, în luna martie,
fie de 1 martie, fie când apărea luna nouă, înainte de răsăritul soarelui, pentru
ca aceştia să fie „sănătoşi şi curaŃi ca argintul la venirea primăverii şi peste vară
să nu-i scuture frigurile”. (Ciauşanu, 2001 : 218) MărŃişorul agăŃat la mâna sau
la gâtul copiilor, trebuia să le poarte acestora noroc, să-i ferească de boli şi
necazuri în decursul anului. Aromânii puneau mărŃişorul în ajunul zilei de 1
martie, în ultima zi a lunii februarie.
Purtarea mărŃişorului, adică a banului găurit de aur, aramă sau argint,
era, de fapt, un ritual magic. El trebuia Ńinut la gât sau la mână un anumit timp,
în funcŃie de zona etnografică, în unele regiuni chiar până la venirea berzelor, în
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timp ce în altele se scotea cu ocazia unor sărbători de primăvară ca Măcinicii
(cei 40 de Mucenici – 9 martie), Floriile, Paştele sau Arminden (sărbătoare cu
dată mobilă dedicată zeului vegetaŃiei). Când se încheia perioada purtării
mărŃişorului, cu banul respectiv, fetele cumpărau caş sau brânză şi vin roşu –
pentru a fi un an întreg albe la faŃă şi roşii în obraz, iar şnurul bicolor era
aruncat sau agăŃat de un pom fructifer sau arbust înflorit – zarzăr, măr, vişin,
cireş, măceş, trandafir etc. (Ciauşanu, 2001 : 218)
În ceea ce priveşte tradiŃiile populare ale primăverii se spune că „în
Muntenia, atunci când fulgeră întâi primăvara, să te ciocăneşti cu un ban de
argint în frunte sau la cap, ca să-Ńi meargă bine şi să fii sănătos tot anul.
(Ciauşanu, 2001: 223)
Obiceiuri legate de purtarea unor obiecte de argint sunt menŃionate de
etnologul Irina Nicolau în legătură cu credinŃele şi superstiŃiile magice al
aromânilor : „De Lăsata Secului bărbaŃii se mascau şi purtau podoabe de argint
iar in jurul gâtului lanŃuri cu iconiŃe de argint. (Nicolau, 2001 : 34); „La lună
nouă este bine să te învârteşti de trei ori în jurul tău Ńinând un obiect de argint în
mână” sau „La Vlaho Clisura, pe lângă colacul de pe cap, copilul trebuie să
aducă apă „mută” (să nu vorbească cu nimeni pe drum în două vase în care se
pun monede de argint. (…) Obiceiul se practică la luna nouă care premerge
sărbătoarea Paştelui”. (Nicolau, 2000 : 8-9)
În ziua de Paşti, de dimineaŃă, înainte de a pleca la biserică, toŃi
membrii familiei se spală pe faŃă, în mod ritual, cu apă neîncepută în care s-a
pus un ou roşu şi un bănuŃ de argint, în credinŃa că numai astfel vor fi sănătoşi
ca oul şi curaŃi ca argintul. În Ziua de Paşti, la trezire se atinge fierul (“dă
sănătate”), nu se atinge sarea (“dă năduşeli”), se spală pe faŃă cu apă proaspătă
în care se pun bani de argint. Spălatul ritual, de Paşti şi de Rusalii, cu apa in
care au fost puşi bani de argint asigura, în mentalitatea tradiŃională, frumuseŃe,
sănătate şi bogăŃie în anul respectiv.
În unele zone oamenii se adună în curtea bisericii ca să ciocnească
ouăle. Oul care se sparge îi rămâne celui care are oul întreg. Uneori copiii
ciocnesc ouăle pe bani: cel cu oul spart îi dă un bănuŃ celui cu oul întreg.
Un obicei deosebit de pitoresc practicat şi astăzi este Junii din Şcheii
Braşovului. Ceata junilor, constituită de Bunavestire sau de Florii, îşi începe
hora în ziua de Paşti, după ce toŃi membri au asistat la Vecernie. În timpul
jocului vătaful, apoi armaşii şi junii, aruncă de câte trei ori buzduganul. A doua
azi, însoŃiŃi de lăutari, colindă pe la casele cu fete mari, pentru a aduna ouă roşii
şi bani, cândva de argint, sau vin pentru masa junilor la care va participa
întreaga colectivitate.
Sărbătorit în ziua de 20 iulie a fiecărui an, Sfântul Ilie a devenit în
mitologia populară un personaj aparte. Pe lângă carul tras de cai de foc, un bici
cu care tună şi trăsneşte pentru a alunga dracii de pe pământ, Ilie are şi un paloş

https://biblioteca-digitala.ro

Simbolica argintului în obiceiurile şi credinŃele populare

127

du două tăişuri: unul de aur şi altul de argint. Atunci când foloseşte tăişul de
aur, aduce mana, iar când loveşte cu cel de argint, aduce grindina.
Sărbătorile de iarnă reprezintă cea mai veselă şi mai animată perioadă a
anului, care cuprinde atât sărbători creştine precum Crăciunul sau Boboteaza
dar şi pe cea laică a Anului Nou. Premergător acestor sărbători, „la 1 noiembrie
erau celebraŃi cei înscrişi în calendarul religios ca „SfinŃii doctori fără de
arginŃi, Cosma şi Damian”. (Bocşe, 2001 : 42)
În Gorj, în dimineaŃa primei zile de Crăciun, oamenii obişnuiau să se
spele pe faŃă cu apa în care a fost pus de cu seară un ban de argint pentru a fi
sănătoşi în anul următor. Ajunul Anului Nou este un prilej de sărbătoare în care
tinerii necăsătoriŃi (în special fetele), adeseori asistaŃi chiar de părinŃii lor,
încearcă să afle ce le rezervă viitorul şi, mai ales, dacă şi cu cine se vor căsători
în noul an. În casa unei gazde, anunŃată din vreme de „colceri” sau „chemători
se adună toŃi cei interesaŃi. Într-un căzănel cu apă, cei ce doresc să-şi cunoască
viitorul aruncă un obiect personal – un inel, o mărgea, un pieptene, o oglindă,
un fus, un ban de argint, un cuŃit etc. „Vergelatorul", ajutându-se de două
vergele de la războiul de Ńesut, bate în marginea căzănelului, intonând o
incantaŃie. El urmează să „prorocească viitorul”, stârnind hazul participanŃilor.
Obiect după obiect este scos din apă la cererea participanŃilor. Tălmăcirea sensului obiectului este simplă: inelul înseamnă nuntă, banul - bogăŃie, pieptenele –
un bărbat colŃos, cuŃitul - ceartă, piatra – o căsătorie amânată, argintul - bogăŃie etc.
Motivul argintului îl regăsim chiar şi în câteva colinde ale Crăciunului:
„Leru-i Doamne, domn din cer, / Ce mi-e-n cer şi pe Pământ? / Mi-este o dalbă
mănăstire. / Între dalbe mănăstiri, Mi-este jeŃuri de argint, Între jeŃuri de argint,
Şade Bunul Dumnezeu / Şi cu Maica Precista / Lângă Maica Precesta, / Şade
bătrânul Crăciun (...)” (Ghinoiu, 1999 : 19) sau: „Sus în poarta Raiului / Şade
Maica Domnului, / Cu-n pahar de argint în mână / Şi tot plânge şi suspină”.
O superstiŃie, valabilă şi în zilele noastre, ne cere să avem bani
(monede) asupra noastră în noaptea de Anul Nou pentru a ne bucura de
prosperitate în anul următor.
Ca sa fie jucate şi iubite de feciori, fetele din Bucovina se duc în seara
spre Bobotează şi aduc apă neîncepută de la fântână. După ce au adus-o, pun în
ea câteva fire de busuioc şi apoi o pun într-un loc unde să o bată Soarele, când
va răsări a doua zi de dimineaŃă. Când se trezesc, în zorii zilei de Bobotează,
încep a descânta. În descântec, fata se vaită la Maica Domnului că lumea o
vorbeşte de rău şi că o ocoleşte.
Maica Domnului îi răspunde astfel: „Taci, N., nu te cânta,/ Nu te
văieta,/ Că eu cu mine te-oi lua,/ În apa lui Iordan te-oi spăla,/ Cu cămeşa de
dragoste/ Te-oi îmbrăca,/ Cu brâu de dragoste/ Te-oi încinge,/ Coroană de aur
în cap Ńi-oi pune,/ Mândru te voi limpezi,/ Ca argintul strecurat,/ Ca maica ce
te-a dat,/ Ca Soarele când răsare,/ Ca busuiocul cu floare.../ Răsari, Soare,
frăŃioare,/ Cu nouă răzişoare!/ Nu ştiu Soarele-o răsărit,/ Ori un crai a ieşit?/ Ba
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nici crai nu-i, nici crăiasă,/ Ci-i N. cea frumoasă,/ Dintre toate fetele mai
aleasă!/ Când la joc o ajuns,/ ToŃi flăcăii înainte i-o ieşit/ Cu cuşmele-n mână,/
Cu paharele pline,/ ToŃi la dânsa au cinstit,/ ToŃi la joc o au poftit,/ ToŃi cu
dânsa o vorbit”. După ce rostesc descântecul, se spală cu apa în care se află
busuiocul şi care a fost astfel descântată. Apoi se îmbracă frumos, se duc la
biserică şi după amiază la joc.
Descântece
Argintul era utilizat şi în cadrul unor ritualuri magice de purificare sau
în descântece, formule magice de făcătură şi de vrajă. Descântecele făceau
parte din recuzita medicinii tradiŃionale, empirice, şi aveau rolul de a vindeca
deochiul, stările de slăbiciune, bolnavul de „fapt” (În Bucovina, se numeau
„fapt” nişte pete roşii care apăreau pe corpul omului, usturau foarte tare şi care
apoi se prefăceau în bube care dureau).
Un fragment dintr-un descântec spune: „Şi m-aş ruga D-tale, sfântă apă
curată,/ Să mă speli, să mă curăŃeşti,/ Şi să mă limpezeşti/ Cum ai spălat
malurile de tină/ Şi bolovanii de rugină,/ Aşa să mă speli şi pe mine:/ De fapt,/
De dat,/ De ură,/ De pură,/ De făcătură,/ De strigare,/ De căscare,/ De faptul cel
mare./ De toate fapturile cele rele/ Şi de boalele cele grele,/ Să rămân curat,/
Luminat,/ Ca aurul cel curat,/ Ca argintul cel strecurat,/…”.
Pentru a evita deochiul, e bine să ai asupra ta mereu un ban de argint.
Se spune că argintul nu este numai un metal preŃios, ci si unul protector, care
îndepărtează relele. Puterile ezoterice ale argintului pot fi doar nişte superstiŃii
prin intermediul cărora oamenii se simt mai bine sau se simt protejaŃi. Se spune
că cei care poartă argint la gât nu vor putea fi atinşi de vampiri si vor fi protejaŃi
de spiritele rele şi de fantome. Argintul este cel care îi protejează pe oameni şi
de vârcolaci şi Ńin toate fiinŃele rele departe. „În credinŃa populară era
considerat ca fiind metalul care apără de demoni”. (Biedermann 2002 : 33)
Rolul apotropaic al argintului este dovedit şi de următorul obicei al aromânilor:
„la temelia casei se pun trei monede vechi de argint şi se rosteşte un descântec
pe care nu trebuie să-l audă nimeni”. (Nicolau, 2001 : 18)
Purtat ca un talisman cu proprietăŃi magice şi benefice, argintul era utilizat
în diferite împrejurări precum ne arată şi următoarea mărturie: „În Muscel,
înainte de a îmbrăca o haină nouă, se trece prin ea o para de aur sau de argint, ori
în caz de lipsă, chiar un lucru de fier: cui, amnar, cuŃit, foarfeci, pentru ca omul să
fie sănătos şi cămaşa sau haina trainică”. (Ciauşanu, 2001 : 218) ProprietăŃile
protectoare ale argintului se regăsesc şi în această obiceiurile aromânilor:
„Omului care pleacă la drum i se pun în cale: un ghiun cu apa care trebuie
răsturnată şi o turtă în care este înfipt un ban de argint”. (Nicolau, 2001 : 18)
Argintul limpezeşte şi desface soarta omului. Într-un descântec de
alungare a spiritelor rele, alături de mătasea roşie, pana de păun şi busuioc, se
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leagă şi o bucată de argint; obiectele se înmoaie în apă neîncepută, iar
descântecul se rosteşte în vatra focului. Se spune ca e bine să pui un bănuŃ de
argint în apă ca să nu cadă blestemul asupra ta si sa nu paralizezi.
In credinŃa populară europeană a secolelor XVIII si XIX se considera
că glonŃul de argint era singurul capabil să ucidă vrăjitoarele, vârcolacii şi
anumiŃi monştri.
Basmele şi literatura
Poemul eminescian „Calin file din poveste” este un basm cult în versuri
al cărui sursă de inspiraŃie este basmul popular „Calin Nebunul”. Cine nu
cunoaşte versurile care ne-au încântat copilăria:
„De treci codrii de aramă, de departe vezi albind
Ş-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.
Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt,
Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet;
Pare că şi trunchii vecinici poartă suflete sub coajă
Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă.
Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint
Vezi izvoare zdrumicate peste pietre licurind;”
În basmul popular „Tristi-Copil şi Inia Dinia”, fata împăratului îi cere
tatălui său să-i zidească o mănăstire din bani zidita, cu aur şi argint poleită. În
„Povestea porcului” de Ion Creangă cea-a de-a treia fată de împărat este cerută
de soŃie de un porc iar împăratul, pentru a împiedica această căsătorie îi cere
pretendentului ca acesta să facă trei poduri: unul de fier, altul de argint iar al
treilea de aur iar în povestea „Fata babei şi fata moşneagului”, pe colacul
fântânii erau două pahare de argint. Motivul metalului preŃios este prezent şi în
povestea „Zâna Zorilor” a lui Ion Slavici unde apar deopotrivă: o pădure de
argint, o cunună de argint, turnuri de argint şi o năframă de argint.
„Făt-Frumos din lacrimă”, o capodoperă a basmului cult românesc,
abundă de asemenea de metafore şi comparaŃii sugestive în care elementul
argint apare sub forma unui fuior cu lână ca argintul, faŃa împărătesei e mai
albă decât argintul crinului, icoana e îmbrăcată în argint, oglinda e de argint,
umbra e de argint, aripile lebedei sunt ca pânzele de argint, o cetate părea
poleită cu argint, luna, prundul sau crinii sunt de argint etc.
Proverbe şi zicători
„Tăcerea e de aur iar vorba de argint” sau „Cuvântul e de argint, tăcerea e de aur.”
„La ce-ti foloseşte un pocal de argint daca e plin cu lacrimi”. (evreiesc)
„Un nume bun este mai de dorit decât o bogăŃie mare şi a fi iubit preŃuieşte mai
mult decât argintul şi aurul.

https://biblioteca-digitala.ro

Mihaela Mureşan

130

„Cât de mult să-l împodobeşti cu aur si cu argint pe cel mai frumos măgar, tot
măgar se socoteşte”.
„Oglinda are insa un strat foarte subŃire de argint pe ea si, de îndată ce apare
argintul, nu-i mai poŃi vedea pe ceilalŃi, ci te vezi doar pe tine însuŃi.”
Medicina populară
Culegerea plantelor de leac, utilizate în medicina populară, nu se făcea
întâmplător ci doar în anumite perioade şi numai de către persoane
cunoscătoare. De exemplu, pentru ca să aibă eficienŃă, verbina se culege doar în
nopŃile de Sânziene, de ÎnălŃarea la Cer (la 40 de zile după Înviere) şi de Sf.
Ap. Petru şi Pavel. Această plantă, folosită în ritualurile pentru dragoste dar şi
pentru asigurarea unei recolte bogate şi a prosperităŃii, trebuia scoasă din
pământ doar cu un obiect din argint.
La aromâni este menŃionat următorul obicei practicat de cei aflaŃi în
suferinŃă: „Din Joia Mare şi până la Ziua Crucii persoanele care suferă de ochi
sau de reumatism merg de două ori pe săptămână la fântâna Dzânelor. (…) La
douăzeci de paşi de fântână lasă lucrurile jos şi hainele groase; se apropie apoi
de apă unde aruncă bani de argint, lumânări, fire de bumbac. Se spală cu apă şi
pleacă repede pentru a ajunge acasă înainte de a răsări soarele. Dacă sunt mai
multe locuri unde vin Dzânele, bolnavul alege pe cel care i-a fost indicat în vis.
Duce trei turte unse cu miere, busuioc şi bani de argint. (Nicolau, 2001 : 11)
Banul de argint era utilizat pentru vindecarea mai multor afecŃiuni
precum muşcătura de şarpe, cea de albină sau împotriva semnelor bubelor de
vărsat: „Muşcătura de şarpe este spălată şi frecată cu un ban de argint”
(Nicolau, 2001 : 29) apoi „se strânge cu un lanŃ de argint partea de deasupra
rănii pentru a face să curgă cât mai mult sânge”. (Nicolau, 2001 : 31);
„ÎnŃepătura de albină sau viespe se tratează frecând locul cu un ban de argint, ca
să iasă acul. Peste rană se pune noroi” (Nicolau, 2001 : 32); „Ca să nu rămână
semne în urma bubelor de vărsat se fierb tărâŃe şi se stropeşte cu apa care
rezultă obrazul persoanei. Cu un ac de argint subŃire se străpunge fiecare
pustulă în parte, lăsând să se scurgă toate secreŃiile”. (Nicolau, 2001 : 30)
Lăsând la o parte superstiŃiile care afirmă rolul protector al argintului,
trebuie recunoscut faptul că acesta este văzut ca un distrugător al bacteriilor. Se
pare ca studiile au arătat ca nano-particulele de argint distrug bacteriile ce se
dezvolta in spatii umede si călduroase. Tocmai de aceea, acest metal era folosit
încă de pe vremea romanilor in sutura rănilor. Bacteriile si ciupercile sunt
înlăturate de către argint si, astfel, infecŃiile sunt evitate. BineînŃeles, in trecut,
acest aspect nu era clar din punct de vedere ştiinŃific, aşa ca se credea ca
puterile ezoterice ale argintului sunt cele care acŃionează la rugămintea omului
si iau boala.
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VirtuŃile tămăduitoare ale apei de argint
Dintre toate întrebuinŃările curative ale argintului, cea mai cunoscuta
este apa de argint, leac pe care-l mai cunosc puŃini oameni şi despre care se
spune că ajută la menŃinerea sănătăŃii si păstrarea longevităŃii. Apa păstrata in
vase de argint are proprietăŃile unui antibiotic natural extrem de eficient.
VirtuŃile tămăduitoare ale apei de argint au fost constatate încă de acum
4.000 de ani. Le cunoşteau romanii, grecii si egiptenii. Tot pe atunci, chinezii
practicau acupunctura folosind ace de argint. Navigatorii, in lungile lor calatorii, transportau apa, vinul si laptele in vase din argint, pentru a le păstra nealterate cât mai mult timp.
BogaŃii nu se îmbolnăveau, in timp ce epidemiile de pe timpuri făceau
mii de victime in rândul populaŃiei sărace. ExplicaŃia ar fi ca bogaŃii îşi permiteau sa folosească tacâmuri de argint si sa mănânce si sa bea din vase de argint,
ceea ce le oferea protecŃie, imunitate la bolile vremii.
La începutul secolului al XX-lea, medicii vremii prescriau nitrat de
argint persoanelor care sufereau de ulcer la stomac, iar nou-născuŃilor le puneau
in ochi câteva picături de soluŃie de argint pentru a distruge eventualele
bacterii care le-ar fi putut provoca orbirea. De asemenea, bijutierii care lucrează
cu argint sunt renumiŃi pentru sănătatea lor.
Si astăzi, preoŃii împart sfânta împărtăşanie cu linguriŃe de argint si, deşi
linguriŃa nu este nici spălată şi nici schimbată de la credincios la credincios,
nimeni nu se îmbolnăveşte. Apa sfinŃită, agheasma, se prepara în vase de argint
şi, în timpul slujbei, preotul trece, de mai multe ori, cu crucea de argint prin
apă, de aceea agheasma se poate păstra, nealterată, ani buni. În situaŃii speciale
„femeile dăruiesc sfinŃilor (icoanelor) obiecte de argint, Ńesături, untdelemn,
lumânări”. (Nicolau, 2001 : 20)
Chiar daca nu toŃi putem păstra apa în vase de argint, cel puŃin deocamdată, este bine să ştim că natura ne-a pus la dispoziŃie un mijloc sigur de a bea
apa necontaminată cu diverşi germeni. Ea poate fi preparată foarte simplu, în
casă, păstrând apa de băut în vase de argint sau, dacă nu avem vase de argint,
putem folosi o bijuterie sau o monedă de argint. Putem sa îmbogăŃim apa prin
fierberea unui obiect din argint curat (nu aliaj) timp de 30 de minute sau lăsând
un inel sau o monedă veche într-un termos cu apă fierbinte peste noapte.
Cine se spală frecvent pe fata cu aceasta apă miraculoasa îşi ameliorează tenul. Rănile spălate cu apa de argint se vindecă mai repede, nu se infectează şi cicatricele rămase după vindecare sunt mai puŃin vizibile. Si pentru
păstrarea suprafeŃelor afectate de arsuri cât mai aseptice este folosită tot apa de
argint cea fermecată.
În alimentaŃie, linguriŃa de argint este un mijloc de verificare a
ciupercilor de pădure. Acestea se pun la fiert iar, dacă linguriŃa se înnegreşte,
înseamnă că ciupercile sunt otrăvitoare.
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Metal preŃios, cunoscut şi exploatat de toate civilizaŃiile antice de peste
5000 de ani (egiptenii îl considerau mai valoros decât aurul), argintul a avut dea lungul vremurilor nenumărate utilizări practice dar şi puteri magice şi
ezoterice. În tradiŃia românească argintul s-a dovedit nelipsit atât în cadrul
obiceiurilor calendaristice cât şi în cele legate de vârstele omului date fiind
virtuŃile şi simbolica sa cu totul deosebită.
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ISTORICULU RENASCEREI JOCURILORU (DANłURILORU)
NOSTRE NAłIONALE: ROMANA, ROMANULU ŞI BĂTUTA ...
DE [ŞTEFAN EMILIAN] ŞI CÂTEVA PROBLEME DE
ETNOCOREOLOGIE
Silvestru PETAC
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca

The History of Revival of our National Dances: Romana, Romanulu and
Batuta... by [Stefan Emilian] and Some Other Issues of Ethnocoreology
Starting from an important proof of the 19th century concerning the
history of the Romanian traditional dance and using as contribution some other
historiography information, contextual morph-syntactic analyses applied to the
Romanian Transylvanian dances, we have tried in the following article to present
some arguments concerning the hypothesis of a direct relation between the dance
Romana (dance from the repertory of the nowadays Transylvanian Calus men)
and the dance Romanul, one of the dances presented in the text attributed to Stefan
Emilian.
Key words: Calus man, Romana, traditional dance, ethnochoreology, national
symbol

Citat mai ales în lucrările care fac referire la Căluş sau Căluşer, articolul
intitulat Istoriculu renascerei jocuriloru (danŃuriloru) nostre naŃionale: Romana,
Romanulu şi Bătuta, precum şi a musicei şi a teatrului românescu în
Transilvania aduce, la o lectură etnocoreologică, câteva mărturii valoroase
privind istoria unor dansuri tradiŃionale româneşti precum şi implicarea pe care
intelectualitatea românească transilvăneană de la mijlocul secolului al XIX-lea
a avut-o în transformarea unor dansuri româneşti Ńărăneşti în simboluri
naŃionale puse în slujba luptei pentru drepturile politice şi sociale ale românilor
transilvăneni.
Interesul paginilor de faŃă se opreşte mai apăsat asupra unor aspecte
legate de dansurile tradiŃionale, în special cele căluşăreşti, lăsând în afara analizei
referirile la eforturile pe care ,,d-lu Emilian”1 le-a făcut ,,în a propaga gustulu de
muzică şi teatru românu în Ardealu” (Emilian, 1886: 16). Afirmate, pe alocuri,
într-o uşoară tonalite polemico-justiŃiară, menŃiunile despre viaŃa muzicală şi
teatrală a intelectualităŃii româneşti din Transilvania contribuie, alături de cele
legate de dansul Ńărănesc românesc transilvănean, la înscrierea articolului într-un
1

Ştefan Emilian, un animator al vieŃii culturale româneşti transilvane din cea de-a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, ulterior profesor universitar la Iaşi.
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câmp mai larg al istoriografiei noastre artistice. Având o stilistică specifică publicisticii de tip memorialistic, descrierea retrospectivă este făcută într-o savuroasă
limbă română de secol XIX şi cunoaşte, uneori, accentele melodramatice care
trimit mai degrabă la vodevilurile specifice epocii.
Ce conŃine acest articol şi care este relevanŃa lui pentru etnocoreologia
românească?
Trebuie subliniat înainte de toate că autorul acestui articol, publicat la
Iaşi în anul 1886, este unu martoru ocular, o semnătură anonimă în spatele
căreia stă, mai mult decât probabil, chiar unul dintre cei despre care se
relatează, profesorul Ştefan Emilian2 ,,pronumitu de presiunea ungurescă din
trecutu: Kertész, acuma profesoru de Universitate în Iaşi, şi care, atunci era
profesoru în Braşovu” (Emilian, 1886: 3).
Încă din primele rânduri autorul încearcă, în spiritul Şcolii Ardelene, o
contextualizare a relatării care urmează a fi făcută prin evidenŃierea rolului pe
care îl au ,,obiceiurile părintesci” în afirmarea unei origini latine şi a unei
identităŃi naŃionale româneşti:
Fie-care poporu care Ńine la originea sa naŃională şi la obiceiurile sale
părintesci, prin care se deosebesce de celelalte popore conlocuitore; se
silescu ori prin scrieri ori prin alte mijloce a transmite posterităŃei, şi cu
deosebire urmaşiloru neamului seu istoria sa. Din acea istorie se pote
apoi afla: sau unu eroismu naŃionalu propriu gintei sale din care derivă;
sau o nobleŃă şi unu meritu ore-care; sau cutare invenŃiune; în care epocă
şi cu ce împrejurare s’au datu nascere acelora (Emilian, 1886: 3).

Articolul subliniază rolul pe care l-a avut intelectualitatea românească
în dezvoltarea unei culturi naŃionale în Transilvania, mai precis modul în care
cei care par a fi lideri ai românilor din Braşov se implică în promovarea artei
româneşti în societatea civilă românească transilvăneană. Naratorul îşi focalizează expunerea pe iniŃiativele şi acŃiunile profesorului Ştefan Emilian în sensul
dezvoltării teatrului românesc, a unei culturi muzicale româneşti precum şi a
unei coregrafii naŃionale:
Scurtu d-lu Emilian a deschis drumulu pentru muzica naŃională, a deşteptat
gustulu şi plăcerea pentru această muzică, a datu naŃiunei pe acele danŃuri
eroice românesci: ,,Romanulu” şi ,,Bătuta”, care erau perdute pentru
publiculu cultu românescu de prin oraşe, şi a întrodusu vodevilele române,
care pene atunci încă nu erau cunoscute de românii ardeleni, şi care au
făcutu unu pasu însemnatu între Români, pentru a-şi preŃui şi a-şi cultiva
mai departe aceste frumoase arte (Emilian, 1886: 16).
2

Confirmarea faptului că Ştefan Emilian este autorul broşurii este adusă de Andrei Bucşan. Pe
exemplarul cercetat de coreologul român, exemplar aflat la Academia Română, este adăugat cu
cerneală: ,,Ştefan C. Emilian, prof. univ. Iaşi” (Bucşan, 1982: 88).
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Retrospectiva cunoaşte un arc de timp de câteva decenii ,,în scurtulu
timpu de la 1849, când nu exista nimica, şi pene în presentu 1886...”3 (Emilian,
1886: 17). În acest răstimp mişcarea de amatori din mediul românesc
transilvănean prinde consistenŃă şi calitate, actul cultural românesc de aici fiind
marcat de profunde transformări:
ConsecinŃele acestui începutu se vedu acuma în tote părŃile: s’au înfiinŃatu
o mulŃime de societăŃi, de cântări; Reuniuni diferite între industriaşi şi
între plugari, care dau respresentaŃiuni de teatru în scopuri de binefacere,
pentru şcoli, pentru biserici, pentru ajutore la elevi şi eleve fără mijloce;
pentru fonduri de pensiuni ş.a.m.” (Emilian, 1886: 16-17).

Principalul obiect al articolului îl constituie procesul de ,,re-întroducere” a ,,unui obiceiu naŃionalu românescu, care corespunde forte multu cu
istoria străbuniloru noştri de la Roma, şi care, în cercurile mai însemnate ale
societăŃei, era părăsitu cu totulu [anume] ,,cum ş’au reluatu fiinŃa danŃuriloru:
Romana, Romanului şi Bătuta şi musica acestora; cine a făcutu unu începutu
seriosu alu acestora şi alu teatrului romănescu, şi cine a fostu compositorului
acestora?” (Emilian, 1886: 3-4).
Aflăm astfel despre o primă iniŃiativă de crearea a unui dans de salon
românesc, Romana, iniŃiativă comună a compozitorului Iacob Mureşanu şi a
profesorului Ştefan Emilian, bun cunoscător al realităŃii folclorice transilvănene,
aşa cum se desprinde din articol. În urma discuŃiei dintre cei doi se cristalizează
mai întâi partea muzicală a dansului, sub semnătura lui Iacob Mureşanu, partea
coregrafică fiind aranjamentul unui maestru de dans pe nume Kamauf. Ştefan
Emilian este nemulŃumit de prestaŃia maestrului de dans neamŃ deoarece
,,danŃului din figura a 3-a este compusu cu 8 tacturi mai scurtu decât musica”
(Emilian, 1886: 6). Priza la public al acestui aranjament coregrafic pentru salon
3

Trebuie să nu se piardă din vedere contextul mai larg, social şi politic, în care au avut loc
aceste acŃiuni: românii la acea dată încă se luptau pentru recunoaşterea lor ca naŃiune, pentru
acordarea drepturilor sociale, politice şi culturale în concordanŃă cu noile idei democratice care
transformau lumea la acea dată; puternica presiune maghiară care dorea inhibarea şi zdrobirea
acestor dezvoltării fireşti; politicile de deznaŃionalizare a românilor practicate de conducătorii
unguri şi politica duplicitară a curŃii imperiale de la Viena. În ciuda puternicilor oprelişti,
comunitate românească transilvăneană reuşeşte în decursul celei de-a doua jumătăŃi a secolului
XIX o puternică dezvoltare, alături de instrumentele politice fiind puse în joc şi politici sociale şi
culturale prin care se încerca ridicarea românilor. ,,Anii 1860-1865 marchează, în acelaşi timp, o
etapă decisivă a procesului de instituŃionalizare a culturii româneşti, pe baze moderne, naŃionale,
laice şi confesionale deopotrivă. Dacă în prima jumătate a secolului fiinŃaseră doar câteva firave
societăŃi de lectură, în deceniul al VII-lea începe să se articuleze, în forme şi la nivele sociale
diferite o întreagă reŃea de asociaŃii şi reuniuni, expresii toate ale unei societăŃi civile pe deplin
conştientă de individualitatea sa, hotărâtă să şi-o apere” (Retegan, 1997: 27-28).
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pare a fi fost destul de mare, răspândirea lui în mediile româneşti fiind făcută şi
în forme îndepărtate de cea iniŃială spre nemulŃumirea profeso-rului Emilian:
Pe timpului începutului acestui danŃu se afla în Braşovu unu quasi-danŃmaistru cu numele Fernando. Acesta, vedendu odată seu de două ori
jucându-se acestu danŃu ,,Romana”; a credutu că deja îlu scie: şi alega la
Sibiu, începu a-lu întroduce în familiile române şi a le învăŃa: înse cu
totulu falsu şi schimonositu; încât când l’a vedutu D-lui Emilian jucânduse în celu dintăiu balu romănescu datu în teatrulu din Sibiu, nu l’a mai
cunoscutu (Emilian, 1886: 6).

Episodul sibian atrage după sine o reacŃie corectoare, astfel că ,,a doua
di să se întrunească florea tinerimei de ambele sexe la Baronului Vasile Popacum mort, unde D-lu Emilian se corecteze danŃulu întocmai cu a fostu
compusu de D-lu I. Murăşianu; ceea ce s’a şi făcutu prin care coregere apoi, s’a
lăŃitu ,,Romana” în uniformitatea în tote părŃile; înse totu cu lipsa de cele 8
tacturi” (Emilian, 1886: 6-7).
În articolul se descrie cum a luat naştere Romanulu (Romanul), un alt
aranjament coregrafic cult care are la bază informaŃiile coregrafice luate de la
doi Ńărani aduşi special în Braşov. IniŃiativa a aparŃinut tinerilor români braşoveni, Ştefan Emilian fiind cel care a întreprins demersurile aducerii în Braşov a
lui Ion Căluşerul şi Simion łâcudean, doi căluşari vestiŃi:
Primindu promisiunea tinerimei, pentru contribuirea speseloru; a scrisu la
Luna de Arieşu (Aurariu) şi au venitu de acolo Ion Căluşerului, care
fusese 7 ani vătafu de căluşeri, şi cu nepotului seu Simion Cicudeanu. (...)
De la aceştia au începutu a învăŃa tinerimea figură de figură ale jocurilor
eroice romănesci din Ardelu (Emilian, 1886: 7).

Amestecul unui personaj ,,în reverendă”, influent în mediul românesc
braşovean, a dus la implicarea celor doi Ńărani, împotriva voinŃei lui Ştefan
Emilian, într-un episod care se putea încheia cu plecarea lor intempestivă.
Chemat să înveŃe şi apoi să ajute la difuzarea dansului învăŃat de la cei doi
căluşari, un ,,maistrulu de danŃu” pe nume NeamŃu, depăşit de situaŃie, propune
aducerea pe scenă a căluşerilor într-o piesă de teatru pe care o avea de
prezentat. Succesul piesei a fost asigurat, prezenŃa celor doi Ńărani dansatori
fiind îndelung aplaudată în seara reprezentaŃiei, 1/13 ianuarie 1851, în Braşov,
însă remunerarea cu o sumă extrem de mică a jignit în aşa măsură pe cei doi
căluşari încât aceştia erau în pragul plecării spre satul de baştină. IntervenŃia
fermă a lui Ştefan Emilian a răsturnat intenŃia celor doi căluşari, ba, mai mult,
incidentul se pare că a constituit un impuls ca dansurile celor doi să fie învăŃate
temeinic de şase tineri români printre care şi Ştefan Emilian.
Din figurile învăŃate de aceştia; D-lu Emilian a alesu pe cele mai frumose
şi a compusu danŃulu numitu ,,Romanulu” din 12 figuri, şi anume figuri
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pe care se le potă învăŃa şi alŃii mai uşoru. Odată aranjate figurile, s’au
exercitatu cei şese insi pentru a juca bine şi cu presisiune figură după
figură, ceea ce a şi succesu preste totă aşteptarea d-lui Emilian (Emilian,
1886: 11).

Dansul creat prin aranjarea figurilor căluşăreşti a fost jucat pentru
prima dată în public cu ocazia unui bal oferit de o pereche proaspăt căsătorită.
Difuziunea lui s-a produs prin intermediul elevilor din şcolile româneşti braşovene, la fel procedându-se şi cu muzica dansului, cel mai probabil aranjată, de
acelaşi Ştefan Emilian:
Ajungându în mijloculu salonului au făcutu unu rondu, au datu semnalu
musicanŃiloru aduşi pentru acestu scopu şi începură a juca. (...) Aici a fost
culmea triumfului! BieŃii căluşeri nu mai ştieau ce să facă de bucurie,
cându au vădutu şi ei resultatulu ostenelei loru. Aşa dară danŃulu numitu
,,Romanulu” şi-a luatu începutulu seu în carnevalulu din 1851. Din acest
momentu, nu a mai fostu necestitate de propagatori; pentru că nu trecură
multu timpu, şi studenŃii de la gimnasiile din Braşov, l-au lăŃitu ca
fulgerului de iute în tote regiunile românesci, de jucau Romanulu în totă
forma şi precisiunea, după cum l’au fostu formatu D-lu Emilian (Emilian,
1886: 12).

Colegător al muzicii de dans folcloric şi animator al vieŃii artistice din
Braşov, Ştefan Emilian s-a implicat puternic în crearea muzicii pentru vodevilurile româneşti dar şi a muzicii pentru salon, compunând încă două Romane şi
o Bătută a căluşerilor.
Înspre încheierea articolului autorul se arată decepŃionat de schimbarea
numelui dansului Romanul în Căluşerul. Subliniză că dansul încetăŃenit deja cu
numele de Căluşerul nu este altceva decât dansul aranjat de el, făcând o
distincŃie între Căluşer, un dans jucat şi de pătura cultivată a românilor şi Bătută
,,unu danŃu propriu numai alu Căluşerilor”:
Nu este petrecere de danŃu, unde se nu se danŃeze ,,Căluşerulu”, care nu
este alt-ceva, de cât ,,Romanulu” celu compusu de d-lu Emilian. Este înse
regretabilu, că i-au schimbatu numele din ,,Romanulu” în Căluşerulu.
Pentru-că acesta nu este unu danŃu propriu numai alu Căluşeriloru, fiind
că nu’lu jocă numai Căluşeri, ci din contra: este danŃulu poporului
românu din Ardealu, pe care’lu jocă şi Căluşerii. Prin urmare, e greşită
numire lui de ,,Căluşerulu”. Bătuta înse este unu danŃu propriu de la sate,
numai pe ici pe colo îlu jocă BărbaŃii, înse forte raru, şi mai alesu numai
pe Ariesu şi pe Târnave în Transilvania, pe unde suntu cei mai vestiŃi
danŃători” (Emilian, 1886: 12).

Prin fragmentele largi citate în prezentarea de mai sus am încercat să
surprind punctele care mi s-au părut a fi esenŃiale pentru înŃelegerea etnocoreo-
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logică a textului. Aşa cum am subliniat deja, dincolo de datele privind contextul
cultural în care s-au desfăşurat evenimentele narate, acest mic articol oferă
câteva informaŃii extrem de relevante referitoare la istoria dansului românesc, a
Căluşului/Căluşerului în special.
Aflăm astfel despre interesul pe care îl aveau românii pentru propriul
folclor, mai precis acea parte a românilor care făceau parte sau gravitau în jurul
cercurilor intelectualităŃii româneşti de la acea vreme. Mai aflăm că, în deplină
concordanŃă cu idealurile iluministe promovate de Şcoala Ardeleană, aceştia s-au
coagulat în asociaŃii de tip cultural care sprijineau actele de promovare a
identităŃii naŃionale prin intermediul faptelor folclorice. Valorificare acestor fapte,
a dansurilor naŃionale, s-a făcut în diferite ocazii mai mult sau mai puŃin
mondene, de la baluri la vodeviluri prezentate de echipe de actori amatori. În
acest context dansul Ńăranilor români din Transilvania primeşte dimensiuni simbolice din ce în ce mai pregnante, devenind un instrument în lupta pentru afirmare
identităŃii naŃionale şi a originii latine a românilor transilvăneni. Obsesia latinistă
se transferă după cum bine se observă în denumirile noilor dansuri create de către
intelectualii românii: dansul de salon este Romana, noua selecŃie alcătuită din
figurile arătate de cei doi căluşeri devine Romanul şi aşa mai departe.
De asemenea avem de-a face cu una dintre primele menŃiuni explicite
asupra participării unor Ńărani dansatori pe o scenă. Dansul lor a constituit o
sursă de inspiraŃie pentru cei care fie aveau ca pasiune dansul folcloric şi erau
mânaŃi de idealuri naŃionale (precum Ştefan Emilian), fie făceau din predarea
dansului o profesie (maeştrii de dans pomeniŃi în articol).
Un fapt extrem de important pe care îl aduce articolul se referă la
vitalitatea pe care o avea în Transilvania ritualul Căluşului. Articolul confirmă
că la acea dată, (în jurul anului 1850) Căluşul era încă activ în unele zone din
Transilvania, precum zona de câmpie din jurul Turzii, zonă din care au venit cei
doi căluşeri (satul Luna fiind situat la aproximativ 15 km de Turda în aval pe
Arieş). E consemnat de asemenea şi termenul de căluşer, ca varianta transilvăneană pentru căluşar: vătaful din Luna este numit Ion Căluşeru, Ńăranii dansatori sunt căluşeri vestiŃi;
În articol se istoriseşte cum au luat naştere un dans Romana şi cum a
renăscut (a se citi născut) un al doilea, Romanul. În ambele cazuri se pot pune
unele întrebări legate de modul în care ele au prins viaŃă. În legătura cu Romana
se spune, în mod explicit, faptul că muzica a fost compusă (a se înŃelege
aranjată) de Iacob Murăşianu, cu o substanŃială contribuŃie a lui Ştefan Emilian,
acesta cântându-i compozitorului câteva melodii de dans (ce fel de dans însă nu
ştie) şi că dansul propriu-zis este creaŃia unui maestru coregraf pe nume
Kamauf.
După aceste melodii s’a formatu celu dintăiu danŃu românescu, compusu
de d-lu Iacob Murăşianu, căruia i s’a dat numele ,,Romana”. La compu-
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nerea acestuia, d-lu Mureşianu, a credutu de necesariu se chieme în
ajutoru şi pe maistrulu de danŃu care se afla atunci în Braşovu cu numele
Kamauf. (...) Nu se scie: din rea voinŃă, sau din necunoscinŃa ritmului şi
alu metrului de danŃu a acestui maistru de danŃu (pentru-că musica şi
danŃului încă şi au mentrulu loru poeticu), că danŃulu din figura a 3-a ete
compusu cu 8 tacturi mai scurtu decât musica; (...) D-lu Emilia a
observatu acesta d-lui Murăşianu şi maistrului de danŃu. Şi ce credeŃi că a
respunsu acestu din urmă? Fur die Walachen ist gut genung! (Pentru
Valachi e destul de bine!). Şi cu tote aceste-durere!- D-lu Murăşianu nu a
stăruitu a se complecta danŃului cu acele tacturi; ci a respunsu numai
atâtta: ,, Acuma va fi şi aşa; şi mai tărziu se va pute perfecŃiona” (Emilian,
1886: 5-6).

Fragmentul este extrem de grăitor în privinŃa contribuŃiei şi a implicării
sufleteşti pe care o are Ştefan Emilian, însă este limpede că nu el a aranjat
dansul. Este puŃin probabil ca maestrul Kamauf să fi cunoscut într-atât de bine
dansul de perechi al Ńăranilor români transilvăneni (care are o varietate cinetică
şi ritmică apreciabile) încât să poată să alcătuiască o sinteză, un dans de caracter
românesc utilizabil în saloanele vremii. Cel mai probabil Ştefan Emilian a
asistat la crearea Romanei şi, ca bun cunoscător al jocului tradiŃional, putem
presupune că a fost unul dintre informatorii coregrafici pentru maestrul de dans
şi I. Murăşianu.
Implicarea acestuia din urmă în selecŃia dansurilor din care s-au inspirat
este confirmată chiar de el înşuşi, într-un mic articol dedicat dansului scris însă
în 18504. După o scurtă introducere în dansul din Transilvania sudică şi sub
iniŃialele I[acob]. M[urăşanu]., muzicianul poveşteşte, la persoana a treia,
acelaşi episod rememorat de Ştefan Emilian:
La românii transilvani danŃurile ce se numesc unul de pe łara HaŃegului
(în vecinătatea României mici) şi altul căluşărescul, ajunseră atât de
cunoscute şi lăŃite în toata patria încăt ele se pot zice a curat (...) cu atât
mai vârtos cu cât hăŃeganul cuprinde în sine şi Hora moldavo-romană.
Acest hăŃagan era din vechime atât de plăcut, încât până înainte cu 15-20
de ani chiar trufaşele familii maghiare îl juca la balurile şi ospeŃele lor. El
se joacă în diferite părŃi ale Ńărei cam schimbat în figure, însă caracterul
principal şi tactul îi e preste tot unul şi acelaş. Musica lui este una din cele
joioase (voioase-n.t.) romăneşti. D. Iacob Murăşanu, profesor de retorică
(...) întreprinse a culeŃe (culege-n.t.) toate figurele danŃului hăŃegan şi tote
variăciunile (variaŃiile-n.t.) musicei lui, apoi dându-le pe măna unui
4

Saltul (danŃul, jocu) apărut în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nr.4, luni 23 ianuarie
1850, articolul este semnat cu iniŃialele I. M.. În spatele acestor iniŃiale se ascunde cu siguranŃă
muzicianul despre care se poveşteşte în text, Iacob Murăşanu. Textul, scris în limba română cu
caractere chirilece mi-a fost tradus de prof. Mărincuş Toma, Cluj-Napoca.
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măiestru ceru regularea sau mai bine numai rediŃerea lor, păzind cu multă
scumpătate, ca nici saltul, ca nici musica să nu peardă cât este mai puŃin
din caracterul şi tactul său naŃional. (...) Îndată ce aleaseră aprope la 20
părechi din casele mai bune dela Braşov, care se deprinseră în sus numitul
joc, care însă acum dobândi dela cocoanele noastre noul nume Romana.

Din versurile pe care le încearcă în finalul articolului Iacob Murăşanu
reiese foarte clar că Romana este un dans de perechi a cărui rădăcină folclorică
este HăŃegana (HaŃegana, un joc în pereche). Asa cum am spus, istoria acestui
dans de salon însă excede intenŃiilor de bază ale lucrării de faŃă5. Relevante
rămân pentru acest dans de salon: sursa folclorică (un deziderat de tip romantic
al păturii culte româneşti); intenŃia de promovare a dansurilor de factură
Ńărănescă (,,dansuri naŃionale”) în mediul cult, în cultura coregrafică citadină,
contribuindu-se astfel la dezvoltarea domeniului coregrafic românesc precum şi
preocuparea intelectualităŃii în promovarea dansurilor naŃionale româneşti cu un
scop politic şi socio-cultural
Ştefan Emilian mai face referire la încă trei nume de dansuri: Romanul,
Căluşerul şi Bătuta. Textul are unele ambiguităŃi care nasc o serie de întrebări:
(a) legate de raportul acestor trei dansuri cu mediul cultural Ńărănesc şi cu cel
citadin; (b) legate de identificarea acestora cu jocurile din repertoriul fecioresc
transilvănean în general, al celui căluşăreşc în special.
Romanul este un dans aranjat de către Ştefan Emilian, aşa cum bine se
subliniază în textul articolului. Emilian alcătuieşte acest dans procedând la o
selecŃie de 12 figuri, ,,cele mai frumoase” din dansurile ,,eroice romăneşci” şi
care au avut o dificultate relativ redusă, altfel nu s-ar explica menŃiunea că au
fost alese acele figuri ,,pe care se le potă învăŃa şi alŃii mai uşoru” (Emilian,
1886: 11). Se face referire şi la arhitectura dansului: ,,[o]dată aranjate figurile,
s’au exercitatu cei şese inşi pentru a juca bine şi cu precisiune figură după
figură [sublinierea mea, S.P.], ceea ce a şi succesu preste totă aşteptarea d-lui
Emilian” (Emilian, 1886: 11).
Căutând să înlăture confuzia, creată în timp, între denumirea dansului
Romanul cu dansul Căluşerul, autorul nu numai că întăreşte importanŃa
5

Dansul se pare că a avut o perioadă foarte scurtă de viaŃă aşa cum se poate subînŃelege dintr-un
articol apărut la Lugoj în ziarul Drapelul în 1901: ,,Va se dică 50 de ani sunt de când este
compus acest joc de salon, cu care Terphichore română se poate făli şi nu ar păŃi cu el nici o
ruşine în nici o societate, nici chiar în saloanele curŃilor domnitori. Şi totuşi jocul <<Romana>>
aşa de rar se joacă ori incorect ori în diferite feliuri. EleganŃa, frumuseŃa acestui joc, frumoasele
lui figuri şi întorsăturile lui frumoase şi originale româneşti nici după 50 de ani n’au ajuns a
cuceri plăcerea românismului de pretutinderea într’atâta ca să-l facă indispensabil la fiecar bal
românesc sau la fie-care petrecere românească, ba chiar şi la jocurile şi petrecerile poporului
dela sate, care câte-odată joacă şi el chiar << cvadril >>” (Rotariu, 1901: 1).
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implicării sale în naşterea dansului Romanul dar insistă atât asupra legăturii
dintre dansului creat de el cu dansul Căluşerul jucat în mediul cult românesc cât
şi asupra diferenŃei dintre cele două dansuri. După spusele autorului, Căluşerul
jucat la petrecerile cu dans ale românilor din pătura şcolată nu este altceva decât
Romanul aranjat de el:
[n]u este petrecere de danŃu, unde se nu se danŃeze Căluşerulu, care nu
este alt-ceva de cât ,,Romanulu” celu compus de d-lu Emilian. Este însă
regretabilu, că i-au schimbatu numele din ,,Romanulu” în Căluşerulu
(Emilian, 1886: 17).

Pentru a accentua diferenŃa dintre cele două medii de difuziune, cel al
păturii culte româneşti şi cel al Ńărănimii, autorul introduce în discuŃie cu scop
comparativ numele unui alt dans, Bătuta. Acesta este propriu doar mediului
Ńărănesc nu şi tinerilor de la oraş fiind ,,unu danŃu propriu numai alu
Căluşerilor, pentru că în petrecerile poporului de la sate, numai pe ici pe colo
îlu joacă BărbaŃii, înse foarte raru, şi mai alesu numai pe Arieşu şi pe Târnave
în Transilvania, pe unde sunt cei mai vestiŃi danŃători” (Emilian, 1886: 17).
În comparaŃie cu acesta, Romanul (redenumit în mediul citadin
Căluşerul) ,,nu este unu danŃu propriu numai alu Căluşeriloru, fiindu că nu’lu
jocă numia Căluşerii, ci din contra: este danŃulu poporului românu din Ardelu,
pe care’lu jocă şi Căluşerii. Prin urmare, e greşită numirea lui de
<<Căluşerulu>>”. Se subliniază în modul cel mai clar faptul că Romanul
(varianta creată de Ştefan Emilian) nu este Căluşerul jucat în mediul Ńărănesc
şi că dansul creat de el a suferit în mediul cult (ocaziile lui de performare fiind
petrecerile cu dans ale românilor mai ridicaŃi intelectual) o modificare de
nume, fiind redenumit din Romanul în Căluşer. Sintetizând informaŃiile despre
dansurile cu interes pentru lucrarea de faŃă avem:
Romanul:
• este un dans jucat de bărbaŃi, aranjat de Ştefan Emilian, dans care are
la origine un dans bărbătesc Ńărănesc (sau mai multe), fără a fi
denumit/-te altfel decât dansuri eroice româneşti;
• selecŃia făcută de Emilian Ştefan a avut 12 figuri;
• formaŃie de cerc;
• figurile se succed una după alta, cu precizie;
• informatorii coregrafici au fost doi căluşeri din satul Luna;
• este jucat atât în mediul citadin (în forma aranjată) cât şi în cel
Ńărănesc, fiind ,,lăŃitu ca fulgerul de iute în tote regiunile romăneşci”,
• intrarea în circuitul folcloric s-a făcut prin agenŃii care au avut contact
cu mediu intelectualităŃii româneşti (elevii de gimnazii, învăŃători etc);
• îl joacă şi căluşerii (Ńăranii);
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•
•

în decurs de puŃine decenii dansul a început să fie cunoscut în mediul
cult românesc sub un alt nume: Căluşerul;
are o melodie care şi ea a fost aranjată.

Bătuta
• este un dans bărbătesc (tipologic vorbind, un dans fecioresc);
• este un dans propriu căluşerilor nu şi celor din mediul citadin;
• se joacă rar în petrecerile de la sate;
• se joacă doar în unele sate, cu precădere în pe Arieş şi pe Târnave,
zone vestite pentru dansatori ei.

Acestea sunt datele oferite de textul lui Ştefan Emilian. ÎnŃelegerea
precisă, exactă şi fără dubii a episoadelor discutate aici şi mai ales certitudinea
adevărului lipsesc6 datorită faptului că dansul propriu-zis nu a fost reŃinut pe
hârtie, nu a fost notat7. De asemenea, comparaŃiile sunt îngreunate prin faptul că
sunt oferite extrem de puŃine date referitoare la morfo-sintaxa dansurilor
discutate. Numele dansului poate fi considerat doar un indiciu al acestuia şi nu
trebuie confundat cu dansul propriu-zis. Prin urmare toate discuŃiile care includ
asemenea indicii, inclusiv cele din lucrarea de faŃă, ascund şi o foarte mare doză
de incertitudine. Totuşi, pornind de la unele date ce se găsesc astăzi în bibliografia de specialitate, se pot face însă unele presupuneri, comparaŃii care ar putea
lumina puŃin asupra necunoscutelor legate de aceste dansuri. În acest sens, cred
că textul oferă suficiente indicii pentru circumscrierea celor petrecute atunci.
În analizele comparate textele coregrafice ale Căluşului şi Căluşerului
au fost percepute de specialişti coreologi români ca: a. tipuri diferite care
aparŃin unor grupe tipologice (Bucşan, 1976: 7); b. manifestări ale aceluiaşi
fenomen cultural aflat în stadii diferite de evoluŃie, prezervându-şi puternic
componenta ritualică în cazul Căluşului, deritualizat (deci ceremonializat) şi
introdus într-o altă ecuaŃie de texte culturale în cazul Căluşerului (Giurchescu,
6

Cu atât mai mult cu cât lămurirea unor asemenea aspecte necesită un volum de muncă mare
care presupune lecturile periodicelor vremii, urmărirea intervenŃiei pe care intelectualitatea
satului a avut-o asupra folclorului local începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIXlea şi până după cel de-Al Doilea Război Mondial; înŃelegerea contextului istoric şi a modului în
care s-au raportat bisericile româneşti tradiŃionale faŃă de dansul Ńărănesc, de cele căluşăreşti, în
special etc. Toate acestea trebuie apoi corelate cu o masivă cercetare de teren asupra dansurilor
căluşăreşti, în special, a celor fecioreşti, în general, care încă se mai află în spaŃiul transilvănean.
Un asemenea efort depăşeşte intenŃiile lucrări de faŃă, putând fi un proiect pe termen lung.
7
Notarea dansului este extrem de importantă. Doar prin ea dansul primeşte o identitate clară şi
fără echivoc. Numele dansului, este, aşa cum am spus, doar un indiciu, adeseori unul care te
poate induce în eroare. Spre exemplu, denumirea de Bătută este întâlnită pentru diverse categorii
coregrafice: dansuri sau secŃiuni de dansuri căluşăreşti, fecioreşti, de învârtit etc.
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1992: 31-33); c. dansuri care ,,din punct de vedere structural (...) nu îşi au
originea comună” iar ,,din punct de vedere al obiceiului sunt puŃine elemente
comune” (Dejeu, Teodorescu, 2005: 133).
Tipologia Căluşului, înŃeles ca obicei (în accepŃiunea dată de M.Pop),
reŃine patru tipuri: Căluşul dunărean (actual), Căluşerul bănăŃean (dispărut),
Căluşerul transilvănean (dispărut) şi Căluşerul transilvănean actual (Bucşan,
1976: 8) în timp ce statutul distinct al dansurilor căluşăreşti plasate în cadrul
mai larg al dansurilor tradiŃionale româneşti este pus în evidenŃă prin încadrarea
în cadrul tipologiilor la grupe/familii separate (Bucşan, 1971a: 37; Giurchescu,
Bloland, 1995: 171; Dejeu, 2000: 196).
De-a lungul timpului s-a insistat asupra prelucrării culte a variantei
trasilvănene a Căluşului, reperul discuŃiilor fiind broşura semnată de Ştefan
Emilian discutată aici. Am subliniat faptul că, astăzi, în lipsa partiturii
coregrafice nu putem discuta de certitudini şi că eventualele afilieri cu ceea ce
astăzi se mai află în satele transilvănene pot fi doar indirect aflate, numele unui
dans fiind doar un indiciu al dansului propriu-zis.
Din cele arătate a reieşit că dansul Romanul, creat de Ştefan Emilian, nu
este Căluşerul jucat în mediu Ńărănesc şi că aranjamentul coregrafic al celor 12
figuri a suferit în scurt răstimp o redenumire în mediile culte româneşti,
denumirea iniŃială de Romanul fiind înlocuită cu cea de Căluşerul. Denumirea
dată de profesorul ieşean selecŃiei sale de figuri căluşăreşti este în deplină
concordanŃă cu scopul pentru care a fost creată, Romanul dorindu-se a fi un
,,dans eroic” jucat de tinerii români, ,,urmaşi al romanilor cuceritori”.
Aranjarea dansului cred a afectat mai degrabă sintaxa şi arhitectura
dansului (deci nivelul macro al dansului) şi mai puŃin figurile propriu-zise,
materialul cinetic propriu-zis, după cum e posibil ca nici aceste niveluri mai
mari ale dansului să nu fi fost afectate. Încă o dată, în lipsa unei partituri
coregrafice nu vom avea niciodată o certitudine. Un argument important pentru
ideea unei minime intervenŃii asupra materialului originar este chiar intenŃia
care a stat la baza întregului demers. Astfel, intervenŃia asupra materialului
cinetic propriu-zis nu avea nici un sens deoarece acest demers ar fi fost
împotriva intenŃiei de la care s-a plecat: aceea de a crea un dans care să
caracterizeze pe Ńăran şi pe tânărul intelectual români deopotrivă, ca păstrători
al aceluiaşi fond cultural cu puternice rădăcini latine. E posibil ca aranjarea să
se fi redus doar la selectarea figurilor arătate de cei doi căluşeri şi o aranjare a
lor într-un text coregrafic bine fixat sub aspectul ordinii în care figurile se
desfăşurau. Sunt de părere că această posibilă fixare a figurilor într-o ordine clar
stabilită (,,precizia” la care făcea referire Şt. Emilian) este principala modificare
adusă de acesta în cadrul dansului Romanul în comparaŃie cu jocul originar,
Ńărănesc în care, in limitele tipului de dans, îngăduie o mai mare libertate de
afirmare a spiritului improvizatoric.
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Repetatele referiri la calitatea de căluşeri a celor doi Ńărani aduşi în
Braşov întăreşte ideea că tinerii braşoveni au dorit să înveŃe dansuri de la
căluşeri8 autentici. Însă nu ştim din care dansuri specifice zonei din care erau
cei doi căluşeri au fost selectate figurile. Cât priveşte celălalt nume de dans
adus în discuŃie de Emilian, numele de Bătută, el este şi mai greu de
circumscris dat fiind faptul că prin el se desemnează o serie întreagă de structuri
coregrafice de diferite dimensiuni (dansuri, secŃiuni). Termenul se întâlneşte nu
doar în repertoriul căluşăresc transilvănean de astăzi9 ci şi în repertoriul nonritualic în legătură cu acele dansuri sau fragmente de dansuri care au elemente
cinetice cu bătaie (în special în pământ).
La o analiză mai adâncă a datelor se desprind aspecte care necesită o
lămurire mai precisă. Astfel, în legătură cu selecŃia celor 12 figuri, promovată
de Emilian sub denumirea de Romanul, nu ştim care a/au fost dansul/dansurile
sursă. În afara faptului că tinerii intelectuali români din Braşov au învăŃat de la
cei doi căluşari de pe Valea Arieşului ,,figură după figură ale jocuriloru eroice
românesci din Ardeal” nu este specificat nimic despre care dintre dansurile
cetei căluşarilor este vorba (nume de dansuri). Evident că se iau aici în discuŃie
doar dansurile jucate de căluşeri nu şi cele de perechi. Însă aceste dansuri jucate
de căluşeri pot fi diferite dansuri: fecioreşti, căluşăreşti propriu-zise (deci
performate doar în context ritualic) sau din repertoriul non-ritualic.
Este atestată prin diferite surse eterogenitatea pe care o avea repertoriul
căluşăresc din Transilvania în secolul al XIX-lea şi începutul celui următor.
Jucate de aceeaşi categorie socială, cea a feciorilor, dansurile fecioreşti din
repertoriul non-ritualic au interferat puternic repertoriul ritualic al Căluşului
transilvănean atestând procesul accelerat al deritualizării lui. Este suficient să
revedem câteva dintre sursele livreşti de secol XIX privind Căluşul pentru a ne
face o imagine despre care era componenŃa repertoriilor cetelor de căluşari din
Transilvania secolului al XIX-lea. Pe lângă dansuri cu evidentă provenienŃă
căluşărească apar şi dansuri cu fete şi dansuri fecioreşti (non-ritualice).
Interferarea repertoriului ceremonial-ritualic şi a celul non-ceremonial a fost
pusă în evidenŃă de specialiştii coreologi, dansurilor căluşăreşti de astăzi,
Căluşerul şi Romana, fiindu-le relevată înrudirea, într-o măsură mai mică sau
mai mare cu dansurile fecioreşti de botă10. Înrudirea dintre dansurile căluşăreşti
(privite la modul general, nediferenŃiat) şi cele De bâtă (Fecioreşte de bâtă,
8

Căluşul era, în viziunea latiniştilor români de atunci, o dovadă clară a latinităŃii poporului român.
Spre exemplu, în satul Vâlcelele Bune, Hunedoara se întâlnesc următoarele puncte (aŞa numitele
,,figuri”) căluşereşti: Tri bătute la călcâi, Bătuta, Bătuta de la Costeşti, Bătuta peste un genunche,
Bătuta peste amândoi genunchi, Bătuta pe sub un picior, Bătuta pe sub amândouă picioare etc.
10
,,The dances comprising Căluşerul suite (CăluŃul, Căluşerul, Romana, Banu Mărăcine) are
closely related to men’s springing dances performede with or without sticks such as the Haidău
and Slow Fecioreasca types, all from the common repertoire” (Giurchescu, 1995: 29);
9
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Haidău)11 a fost sesizată şi de C. I. FlinŃiu în capitolul în care face referire la
căluşari:
De altfel, asemănarea jocului Căluşarilor cu Ficioreasca este aşa de
mare încât unele figuri din Ficioreasca sunt jucate şi la Căluşari şi
viceversa. De asemenea, plimbarea se face şi la Căluşari ca şi la
Ficiorească numai că diferă în mersul ei care-i condiŃionat de ritmul
zicătorilor specifice fiecăruia dintre aceste jocuri (FlinŃiu, 1936: 28).

Astăzi, în anumite zone există chiar o relaŃie de excludere între Romană
(un dans jucat exclusiv în contextul mersului cu Căluşerul din zilele de
Crăciun, în câteva regiuni din Transilvania) şi jocurile fecioreşti de bâtă:
,,[a]colo unde se joacă Romana, nu se joacă Fecioreşte de bâtă şi invers”
(Dejeu, 2000: 205) fapt care, în opinia mea, arată că cele două dansuri au cel
puŃin un mare grad de înrudire.
O altă atestare a acestei interferări şi a procesului deritualizării vine
dinspre cercetările întreprinse de Ion Muşlea în primele decenii din secolul al
XX-lea cu ajutorul chestionarelor etnologice. Din răspunsurile la chestionarul
asupra obiceiurile de vară12, Emil PetruŃiu a sintetizat, într-unul dintre articolele
sale asupra cetelor de feciori din Transilvania (PetruŃiu, 1976), câteva date
extrem de interesante privind legătura dintre repertoriul căluşăresc din
Transilvania şi jocurile fecioreşti.
În satele din Transilvania de unde s-a primit răspuns (trei la număr)
repertoriile cetelor de căluşari sunt eterogene, conŃinând şi jocuri care astăzi (cele
care se mai joacă, evident), se dansează în afara Căluşerului, chiar dansuri de
perechi:
Socol: Sărita, Căluşerul, Crucea, Războiul, Oloaga, LibiŃul,
Mălaiul, Turnul, Haidăul, Târnavele, Soroaca, łolul; (...) Sărmaş:
Căluşerul, Bătuta, Haidăul, Ardeleana; (...) Silivaşul de Câmpie: ,,hore
româneşti, sârbe, Jocul de botă şi de-a lungul” (PetruŃiu, 1976: 271-272).

O altă chestiune demnă de lămurit este legată de raŃiunea care a stat la
baza schimbării numelui dansului Romanul. Acesta, odată lăŃit, cum spune
11

Această legătură a fost de altminteri reliefată de specialiştii coreologi de aceea nu insist asupra
ei. S-a subliniat astfel legătura de familie coregrafică dintre Căluşer şi dansurile din categoria
De botă şi Haidău, cele trei tipuri de dansuri fiind considerate reprezentative pentru stratul vechi
(Costea, 1988: 40-48). În Transilvania, Căluşul, Ńinut la Rusalii, a supravieŃuit până la începutul
secolului al XX-lea. Din repertoriul lui făceau parte atât vechile dansuri căluşăreşti cât şi cele
fecioreşti, non-ritualice. ImportanŃa acestui aspect trebuie reliefată şi sub aspectul ei coregrafic
nu doar contextual. Dansurile s-au influenŃat reciproc, fapt care lasă urme în structura şi
arhitectura lor, în modalităŃile compoziŃionale etc.
12
Lansat în primăvara anului 1931, chestionarul a rotunjit fondul Arhivei de Folclor a
Academiei Române, filiala clujeană, cu răspunsuri din 42 de judeŃe din România.
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autorul, deci introdus în circuitul folcloric al petrecerilor româneşti ale
intelectualităŃii româneşti ardelene, îşi schimbă numele în Căluşerul, iritând
orgoliul creatorului său.
O întrebare firească legată de acest aspect este dacă Romanul (aranjat
de Ştefan Emilian) s-a păstrat astăzi în mediul cultural Ńărănesc, altul decât cel
al intelectualităŃii mai mici sau mai mari din Transilvania (supusă modelor,
inclusiv coregrafice), pentru că este de presupus că el a fost difuzat în acest
mediu pe diferite căi şi în deplină concordanŃă cu educaŃia patriotică a mici
intelectualităŃi transilvănene. De asemenea, ne putem întreba care este raportul
dintre ceea ce găsim astăzi în unele sate transilvănene cu tradiŃie căluşărească şi
selecŃia coregrafică întreprinsă de Ştefan Emilian. Dacă ea mai există şi, dacă
da, cum arată ea astăzi?
Trebuie subliniat faptul că astăzi, în satele din zona Orăştiei (investigată
până la această dată în mare proporŃie) cetele de căluşari au în mod obligatoriu
în repertoriu dansul Căluşerul şi, opŃional, alte dansuri (Brăşeul), dintre care
Romana este cel mai des întâlnit. Fenomenul cetelor de căluşari care merg la
Crăciun prin sat mai este întâlnit astăzi în Mărginimea Sibiului, zonă din care
am informaŃii directe, luate de la căluşeri, asupra repertoriului: Căluşerul,
CăluŃul, Romana, Ficioreasca şi în zona Zarandului, zonă despre care am
foarte puŃin informaŃii.
Date fiind aceste informaŃii, astăzi cred că putem lua în serios ipoteza
unei relaŃii directe între dansul Romana (pe care îl putem încă afla în unele sate
transilvănene cu tradiŃie căluşărească) şi dansul Romanul creat de Ştefan
Emilian. Această ipoteză îşi poate afla sprijinul în câteva argumente. Primul
este legat de însuşi numele dansului, schimbarea de nume, atestată de înşuşi
Emilian, din Romanul în Căluşerul, putând indica faptul că, în procesul refolclorizării dansului creat de el (acea selecŃie de 12 figuri), cei care îl dansau la
petrecerile cu dans au simŃit nevoia să se conformeze tradiŃiei coregrafice a
satului într-o măsură mult mai mare, abandonând denumirea artificială, impusă
de Ştefan Emilian şi adoptând-o pe cea autentică, legată de tradiŃia căluşărească
încă vie la acea dată în Transilvania. Se subînŃelege că petrecerile menŃionate
aveau loc în mediul citadin sau cel puŃin în mediile româneşti mai ridicate
intelectual, acel ,,publicu cultu românescu de prin oraşe” deci acolo unde nu a
existat în mod direct o practică firească a dansului Ńărănesc însă a existat
dorinŃa de exprimare a naŃionalităŃii prin intermeniul expresiei coregrafice
preluată de la Ńărani. Mult mai conectat la nou, supus modelor coregrafice acest
mediu, mai elevat din punct de vedere intelectual, a fost cel care a abandonat
dansul Romanul (redenumit în acest mediu cult Căluşerul).
E de presupus, dar mai ales de investigat pe viitor, că atât dansul
Romanul, cât şi alte dansuri Ńărăneşti autentice, printre care cele căluşăreşti să fi
fost parte din bagajul cultural pe care îl aveau grănicerii imperiali, încartiruiŃi în
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diferitele regimente din spaŃiul transilvănean. Mediul ostăşesc este unul foarte
propice difuziunii dansurilor bărbăteşti (deci şi a celor căluşăreşti care la acea
dată intraseră puternic în procesul deritualizării). Un fapt extrem de important
în această ecuaŃie este acela al originii acestor grăniceri în mare parte aceştia
fiind Ńărani. Tot între variabilele ecuaŃiei trebuie inclusă şi problematica asociaŃiilor civice româneşti care erau puternic prinse în lupta pentru afirmarea
identităŃii naŃionale. Prin urmare, lăŃirea dansului creat de Emilian a avut
diferite medii în care se putea propaga, unul dintre ele cel puŃin fiind constituit
din Ńăranii care aveau şi îndatoriri militare.
În mediul Ńărănesc (mult mai convervator şi mai puŃin supus modelor)
dansul odată intrat şi-a păstrat denumirea cu mici modificări (singularul
masculin Romanul s-a transformat în singularul feminin: Romana, o denumire
care excede regulilor după care Ńăranii şi-au denumit dansurile, indicând în mod
cert o origine non-Ńărănească).
Abordând problema în aceşti termeni ne putem explica uşor cum
Romanul lui Ştefan Emilian a devenit Romana întâlnită astăzi în repertoriile
căluşăreşti, dansul neputând funcŃiona în mediul Ńărănesc cu numele de
Căluşerul pentru simplul motiv că în repertoriile Ńărăneşti acest nume exista
deja acordat unui alt dans, unul care făcea parte, la acea dată din repertoriul
ritualic al vechiului Căluş transilvănean.
Un alt argument este legat de numărul de 12 figuri pe care l-a avut
selecŃia lui Ştefan Emilian. În mai toate satele investigate de mine până acum
Romana are sau avea douăsprezece figuri la fel ca Romanul aranjat de Ştefan
Emilian. Mai trebuie spus că, în repertoriile cetelor căluşereşti actuale, Romana
are un grad de instabilitate mult mai mare decât celălalt dans, Căluşerul. În
foarte multe locuri el a intrat în repertoriul pasiv sau chiar a dispărut, în memoria colectivă fiind păstrată doar amintirea existenŃei lui. Prin urmare dansul
Romana nu a fost perceput în aceeaşi termeni ca principalul dans al ceremonialului căluşăresc, cel care de altminteri îi dă şi numele, dansul Căluşerul, ceea
ce denotă faptul că el a intrat mai târziu în repertoriul cetei căluşarilor.
Am arătat într-o altă lucrare (Petac: 2012) faptul că, pe baza analizelor
morfo-sintactice, Târnava din loc. Boşorod, jud. Hunedoara (dans ce se înscrie
din punct de vedere tipolologic la categoria dansurilor căluşereşti Romana) este
cel mai probabil la origine un joc fecioresc din categoria dansurilor nonritualice (jucate de regulă în afara Căluşului). În Boşorod originea acestui dans
pare a nu fi una locală, în ciuda faptului că el astăzi se joacă pe o foarte
cunoscută melodie de învârtită locală în ritm aksak (în 10/16). Cinetica
variantelor filmate în loc. Boşorod trădează faptul că la origine jocul a avut la
origine o structurare ritmică de tip binar. De asemenea, specificul cinetic al
motivelor coregrafice îl apropie mai degrabă de jocurile fecioreşti în ponturi din
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Centrul Transilvaniei decât de dansul Căluşerul. Şi aici (ca în multe alte sate
din łara HaŃegului), Târnava (Romana) avea în trecut 12 figuri.
FuncŃiunea de simbol naŃional a dus, arătam în respectiva lucrare, la
cuplarea celor două dansuri (Căluşerul-dans cu origine ritualică, practicat în
cadrul ritualului Căluşului în spaŃiul transilvănean) şi Romana (Târnava, în
varianta boşorodeană). Recontextualizate în cadrul colindatului de Crăciun,
aceste dansuri s-au aglutinat într-o serie coregrafică, tinzând azi să devină un
ciclul de dans bine închegat.
Cele afirmate mai sus vin în susŃinerea afirmaŃiei potrivit căreia dansul
Romanul, selecŃia lui Ştefan Emilian, îl aflăm astăzi, în realitatea folclorică de
azi, în dansul Romana. Dincolo de reŃinerile legate de lipsa unei partituri
coregrafice putem spune că articolul ardeleanului devenit profesor al
UniversităŃii ieşene se dovedeşte a fi un adevărat certificat de naştere pentru
dansul Romana, unul dintre dansurile jucate încă astăzi în Transilvania de către
cetele de căluşeri cu ocazia Crăciunului.
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COPIII „DIN FLORI”. COPIII „ÎNSĂMNAłI”. SEMNIFICAłII ÎN
ARIA PROBLEMATICII CEREMONIALULUI NAŞTERII
Mihaela ROTARU
Cluj-Napoca
Children from Extramarital Relations. The Children “with Birth Masks”.
Significances in the Area of the Birth Ceremonial Issue
In the mentality of the villagers of the Sălaj County, the children born out
of wedlock, as well as those with physical or psychical disabilities, are part of a
certain category, outside the ordinary. Concerning their vulnerable state, a lot of
histories and interpretations appeared, some entirely disconcerting. The illegitimate
children’s births are subject to various prejudices but, despite this, these
misbegotten children are considered more beautiful, more intelligent and,
especially, luckier. The dysfunctions and the births signs on the body – we are
referring to “special” children – are raising, besides fears, various suspicions: in the
popular belief, the deficiencies and the birth signs can be interpreted as clues about
a baneful destiny, resulting from curses put by others. There are also
interpretations which express the fear of contagion, these anomalies being
suspected to carry the germs of some diseases. Depending to the legitimacy of the
child born, the customs related to this moment were different. The villagers’
opinion concerning the children born outside the marriage of the parents is not
favourable to either the mother or the child, the latter being accepted with reserve
by the entire community, which is also responsible for diminishing the festive
nature of its coming into the world and of its integration into the community. Also,
the stigmas are becoming signs which are kept into account in the interpretation of
the destiny of the child having them.
Key words: birth, passing rites, stigmas, archaic mentality, prejudices

În mentalitatea satului sălăjean, copiii născuŃi în afara cununiei, precum
şi cei care prezintă infirmităŃi fizice sau psihice, semne pe corp, indiferent de ce
natură ar fi ele, se înscriu într-o anume categorie – în afara normalităŃii – ne
îngăduim s-o situăm, în marginea căreia se Ńes diferite interpretări, unele cu
totul imprevizibile. „Zâcea de copiii mici că care-s cu semne pă ei aciie îs
oamini norocoşi. (Ce semne?) Păi, care cum. Altu are mnijel, altu are sămnuŃ pă
el. Să zâce că aieştea-s norocoşi. Acie (copiii din flori) iară zâce că-s cam d-a
lumii. Da (o să fie curvari). Ba să vorbe şi de-aciie să spune că-s deştepŃi. Cei
care erau ajemine, acie zâceu că pot vindeca boli. Zâce că dacă are unu aşe
oarice bubă pă el, oarice, ş-apoi să prindă ala pă doi copii ajemine, aşe cu dinŃî
de oarice bubă, unde are cineva, zâce că să vindecă. Da, să vindece. No, o dată
numai s-auze p-aicea vorbind”. (Tx. mg. nr. 2204Iia, Inf. Ghilea Ana, 50 ani,
Iaz, Culeg. V. Florea, 20.10.1972) „Care nu să pot cununa, să boteze doi
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prunci, care-s prunci agemine şi să pot cununa”. (Tx. mg. nr. 2202In, Inf. JurcuŃ
Sânza, 59 ani, Drighiu, Culeg. V. Florea, 20.07.1972)
Expresia „copil din flori” încearcă să acopere, remarcă Ion Ghinoiu, o
situaŃie anormală, „naşterea înainte ca fata să treacă pragul căsătoriei are o
bogată sinonimie zonală. Sunt termeni eufemistici şi metaforici («copil din
flori», «din frunză», «de pe câmp»), injurioşi şi ofensatori («copil de strânsură»,
«de lele», «de pomană», «de căpătat», «de găsit», «de lepădat»), la care se
adaugă termenii juridici arhaici («nepravilnicesc», «nelegiuit») şi cei contemporani («nelegitimi», «nenaturali»). (...) Naşterile nelegitime generau consecinŃe
negative în lanŃ: sporea artificial numărul familiilor neîmplinite, formate numai
din fata-mamă, copil nelegitim, şi, dacă trăiau părinŃii mamei, era înlocuit
sistemul generalizat patriliniar, cu tot ce Ńinea de acesta (moştenirea, antroponomastica), cu cel matriliniar. Copiii din flori, fără vină că s-au născut în afara
familiei, erau consideraŃi mai norocoşi, mai frumoşi şi mai deştepŃi decât copiii
legitimi. Fata din flori întâmpina, însă, dificultăŃi la căsătorie pentru că, în
selecŃia maritală, intra în discuŃie imaginea mamei exprimată plastic de zicala
«Capra sare peste masă, iară iada peste casă» sau «Pe unde sare capra, mai pe
sus va sări iada»”. (Ghinoiu, 2008: 88)
Am înregistrat şi noi o supraabundenŃă de formulări, unele bănuite ca
fiind chiar prejudecăŃi, privitoare la statutul unor astfel de copii, redundanŃa
vorbind de la sine despre marele interes pe care îl suscită. Devine oarecum
previzibilă crearea în jurul unui astfel de nucleu, a unui număr cu totul surprinzător de povestioare, unele – am sesizat fără prea mare dificultate – cu tâlc,
altele lipsite de intenŃia moralizatoare, dar interesante toate prin modul de
raportare la această faŃetă a realităŃii. Ele oglindesc, în primul rând, spaima în
faŃa oricăror deficienŃe, suspiciunea pe care o ridică disfuncŃiile, dar şi semnele
de pe corp, care, în credinŃa populară, nu ar fi mai puŃin periculoase (interpretate ca purtând germenii unor boli sau ca indicii clare şi alarmante despre un
destin nefast, rezultat al „blăstămăŃâilor de tă feliu”, „blăstămuri aruncate din
spate, căzute pă pruncii işte nevinovaŃî”. (BonŃe Maria, Ban)
Miezul acestor istorioare îl constituie copiii „cu căiŃă”, „cu ptiele roşie”,
„cu coadă”, susceptibili de a se transforma în strigoi. Amintim aici o accepŃie
menită să lămurească, potrivit căreia căiŃa reprezintă „învelişul amniotic, care
apare ca un semn al norocului pentru noul-născut. Este şi un semn al ordinii
spirituale, care se manifestă sub alte forme pentru adulŃi. Spiritul este invizibil
şi intangibil, acoperirea capului asigura, în acelaşi timp, invizibilitatea şi
protecŃia spiritului”. (Chevalier, Gheerbrant 1994: 266) „Mai sunt care să nasc
cu o pată între sprâncene, «sărutu injerului» să teamă, cam majoritatea, cum să
nasc ii. Da sunt alŃî care să nasc cu semne, cu codă, cu căiŃă pă cap, ca o pteliŃă,
aciie ies strâgoi, dau în cap la om, desfrânează, fură, fac câte tăte. Îs însămnaŃî,
aciie să ştiu că-s sub blestem, o aruncat careva ceva blăstăm pă părinŃî şi-o ieşit
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pruncu aşe”. (BonŃe Maria, Ban) „Erau «făcuŃi din dragoste», aşe li să spune,
erau frumoşi, deştepŃî, norocoşi. Femeile acelea mărg pă diŃă, dacă o fo şi
părinŃî, şi femeie îi atunce. Numa ale fac copii fără să hie căsătorite”.
(Ciubăncan Maria, Meseşenii de Sus)
Reproducem o interpretare sugestivă pentru ceea ce înseamnă statutul
particular al copiilor născuŃi în afara unei căsnicii, dar şi al orfanilor sau al
gemenilor, priviŃi şi ei dintr-o perspectivă aparte de către membrii comunităŃii.
„Cei mai frumoşi şi cei mai inteligenŃî, îs făcuŃi din dragoste. Să îngrijeşte
Dumnezo de ii ca de orfani şi ca de văduve, protejaŃî de grija lui Dumnezău, au
on privilejiu în plus. Mai demult erau priviŃi ca bastarzî, bătrânii îi videu cu
dispreŃ, erau priviŃi mai înjosâŃî, cum s-ar zâce, de societate. Despre jemini să
zâce că sâmŃăsc la fel, au sâmŃuri identice, sâmŃăşte când celălalt păŃeşte ceva
rău, când suferă, îs rari şi faci jemini dacă ai mâncat pomi înjemănati sau ai mai
avut jemini în neam. Îs aleşi. Cei orfani, nu să pote generaliza, sunt care rămân
pă veci sânguri, da Dumnezo îi grijeşte ca pă sărmani, da sunt şi care îi ie de
suflet, au o viaŃă fericită, privilejiaŃî, cum ar vini”. (Bria Viruca, Sutor)
În funcŃie de legitimitatea naşterii, difereau şi obiceiurile prilejuite de
acest moment, astfel, la „copiii din flori”, agenŃii rituali, moaşa şi naşii erau din
spiŃa de neam maternă. Opinia despre naşterea de prunci în afara căsătoriei
părinŃilor este nefavorabilă atât mamei, cât şi copilului (se observă că tatăl este
mai puŃin afectat). Copilul, deşi considerat fără vină, este privit cu rezerve de
către întreaga obşte, responsabilă şi pentru diminuarea caracterului festiv al
venirii sale pe lume şi al integrării în comunitate. PoziŃia mamei este cu atât mai
fragilă cu cât nu se situează nici în rândul fetelor, nici în rândul nevestelor.
Mentalitatea arhaică interpretează fertilitatea în cheie sacră, astfel se explică
atitudinea vădit refractară în faŃa naşterii de prunci în afara consacrării prin
nuntă. Impietarea acestui principiu atrage blamul public şi marginalizarea. Deşi
copiilor astfel născuŃi li se prevedea un destin fericit, oferindu-li-se o seamă de
atribute pozitive, ca o compensaŃie a statutului lor vulnerabil, despre ei se spune
că moştenesc neseriozitatea mamei şi implicit a tatălui, stigmat aplicat principiului „aşchia nu sare departe de trunchi”.
În ceea ce priveşte copiii născuŃi cu semne, acestea se considerau
stigmate sau, în orice caz, erau indicii de care se Ńinea seama în interpretarea
destinului său. „Inde-am fost io moaşe, am făcut tot ce trebe, l-am împreunat
creştineşte. Io l-am lepădat de Satana şi facem tăt. Am avut doi cu o şapcă roşie
şi am întrebat pă ce să-l slobod. «Slobozî-l să trăiască-n lume! Slobozî-l,
Domne, pă tăt felu de lucruri, pă ce o pune mâna şi hie pus». Dacă nu-l slobozi
aci om, după ce trece mnezu nopŃî, să face lup şi n-are nicio hodină pă lume. Să
fac strâgoi, ferească Dumnezeu pă tată lume!” (Tx. mg. nr. FA010250, Inf. Pop
Floare, 85 ani, Cizer, Culeg. Ion Cuceu, 12.11.1972) „Pune cu faŃa-n jos, acolo
în copârşeu. Aşe am auzât pe moşu, pă nene, pă mama, pă bunici spuind, că aşe
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zâce oarecând că, dacă s-o născut, şi-o fost mort şi o avut ceva sămn, ala l-o pus
cu faŃa-n jos, în copârşeu şi atuncea o zâs că nu mai are nicio putere”. (Tx. mg.
nr. 2200Iij, Inf. JurcuŃ Sânza, 59 ani, Drighiu, Culeg. V. Florea, 20.10.1972)
Din considerente ce Ńin mai ales de spaŃiu, nu supunem analizei
povestioarele pe care le-am înregistrat pe teren, interesante unele chiar şi din
perspectivă estetică, explicate toate în cheie magică şi care au ca miez credinŃa
că însemnele de pe trupul copilului şi infirmităŃile, de orice natură ar fi ele, ar fi
rezultatul „făcăturilor”, „boscoanelor”. Vom încheia în acest cadru, cu o
mărturie reprezentativă pentru ceea ce înseamnă interpretarea semnelor de pe
corp: „Sunt prunci care au sămn, îs însămnaŃi, pete, o mână mai mnică, ori un
pticior, muŃî, uordi, o pticat oarice blăstăm pă ii şi din a şepte jeneraŃâie în spate
[poate veni blestemul]; aciie să te fereşti de ii că-s oameni cu răoătate, cum nau părete. Moşe vede dacă pruncu a muri de foc sau de apă. De foc, ars, dacă
are vână roşie. De apă, înecat, dacă îi iesă cu putere oarice vână mnierăie mare.
Sămnu arată cum a muri copilu”. (BonŃe Maria, Ban)
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PREZENłA ŞI SEMNIFICAłIA BRADULUI ÎN OBICEIURILE DIN
CICLUL VIEłII
Ioan TOŞA,
Vasilica-Daniela TOADER
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
Presence and Significance of the Fir Tree in the Customs during Life Cicle
The paper presents, on the basis of information contained in 15 seminar
works with theme: Customs of wedding, baptism and funeral owned by
Ethnographic Museum of Transylvania, some aspects of birth, wedding and
funeral.
In connection with the birth, the popular conceptions are presented
concerning the requirements that parents must meet for bringing into the world a
clean human being who bring them joy, no troubles and obligations that must be
meet in order for newborn to be able to integrate into the local social community.
With regard to marriage, it represented an important moment both for the
young and for the whole community. The bridal ceremony moments insists on flag
and wreath confection, fir and tree decoration.
The following are the principal moments of the funeral ceremony:
announcing death, preparing for the funeral, forgiveness stops at cross-roads on the
way to cemetery, burial, services of remembrance etc. These were aimed at
ensuring a safe journey of the soul to the other world. We insist on unmarried
youth's funeral, the funeral with fir.
Is presented the oldest description of funerals with fir, (since 1908)
together with two funeral songs and a song moanings of the fir, from village Lunca
Cernii, Hunedoara region, illustrated with photos made in the village in the third
decade of the twentieth century.
Key words: birth, wedding, funeral, flag, fir

În cercetarea culturii populare imateriale, un rol deosebit de important îl
are cercetarea tuturor surselor documentare pentru că numai astfel se poate
descoperi aria de răspândire a unui fapt etnografic şi evoluŃia acestuia de-a
lungul timpului.
Pornind de la informaŃiile tezaurizate în Arhiva etnografico-folclorică a
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, (Bratu–Toşa, 1975: 33-70) vom încerca
să prezentăm câteva aspecte legate de înmormântarea tinerilor nelumiŃi, din
perioada interbelică. Aceste aspecte au fost surprinse într-un număr de 15
lucrări care au ca temă obiceiurile de la naştere, nuntă şi înmormântare1 care au
1

1. Caiet 297 August Onea, Bocete din Vicovul de Jos jud. Suceava; 2. Caiet 382 Ana Boloni,
Obiceiuri în legătură cu viaŃa omului din Globu Craiovei, jud. Severin; 3. Caiet 431 Vasile
Cedregi, Nunta în Sătmar; 4. Caiet 440 Florea Paraschiva, Obiceiuri de nuntă, botez şi
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fost prezentate în cadrul Seminarului de etnografie şi folclor de pe lângă
Catedra de etnografie şi folclor a UniversităŃii clujene.
În satul românesc – în primele decenii ale secolului XX- viziunea
asupra lumii era puternic impregnată de percepte religioase potrivit cărora
lumea cu toate ale ei, văzute şi nevăzute, este creaŃia lui Dumnezeu şi toate
întâmplările terestre şi cosmice se desfăşoară după nişte legi stabilite de
Creator, pe care toŃi şi toate trebuie să le respecte. Nerespectarea acestor Legi şi
a tuturor ritualurilor impuse de ele aveau consecinŃe nefavorabile atât pentru cei
în cauză, cât şi pentru cei din preajma lor.
În lumea acesta, Omul, este singura vieŃuitoare făcută de Dumnezeu
după chipul şi asemănarea Lui, pe care Creatorul L-a pus în rai dându-i poruncă
să nu mănânce din pomul cunoaşterii. Încălcând porunca Creatorului, Omul a
fost alungat din rai, devenind muritor, un trecător prin lumea aceasta.
Prin căderea în păcat Omul nu şi-a pierdut nemurirea consacrată de
suflarea divină, de aceea în lumea aceasta, prin faptele şi comportamentul lui,
se poate pregăti sufleteşte pentru viaŃa veşnică, în rai.2
Potrivit credinŃelor populare, naşterea unui copil era un dar a lui
Dumnezeu, care singur hotăra cui şi câŃi copii să-i dea. Se credea că familiile
care au mai mulŃi copii „trăiesc mai bine pe pământ, unde sunt ajutaŃi dar şi pe
lumea cealaltă unde vor primii pomenile urmaşilor”3 de aceea acestea erau
apreciate în sat, în timp ce familiile fără copii trăiesc degeaba pe lumea aceasta
„dacă n-au urmaşi care să-i ajute şi să le facă pomenile şi să le dea de pomană
când mor” (Haşdeu, 2002: 251) şi erau desconsiderate de săteni.

înmormântare din Ciugudul de Jos; 5. Caiet 442 Floca Aurica, Obiceiuri de naştere nuntă şi
înmormântare din Beclean, Năsăud; 6. Caiet 458 Romul Pop, Nunta în satele din jurul
Abrudului; 7. Caiet 459 Emilia Maier, Obiceiuri de la naştere, nuntă şi înmormântare în satul
meu, Războieni, jud. Turda; 8 Caiet 460 Damian Nicolae, Nunta Ńărănească din comuna
Arpaşul de Jos, jud. Făgăraş; 9. Caiet 472 Pungilă Ioana, Obiceiuri de la naştere, nuntă şi
înmormântare în comuna Bozovici, jud. Caraş; 10. C. 486 Gherasim Adrian, Obiceiuri juridice
din comuna AŃintiş, jud. Turda; 11. Caiet 487 Ionescu Maria Silvia, Obiceiurile la naştere,
nuntă şi moarte din satul Serdaru, comuna Şendreni, jud. Covurlui; 12. Caiet 492 D. Mihalache,
Obiceiuri de naştere, nuntă şi înmormântare din Osman; 13. Caiet 489 Popovici Elena,
Obiceiuri de la naştere, înmormântare şi nuntă din Comuna Cincu Mare, jud. Făgăraş; 14.
Caiet 493 Viorel Grivase, Obiceiuri de la naştere, căsătorie şi înmormântare din comuna
Nepos, jud. Năsăud; 15. Caiet 496 Pelin Cornelia, Obiceiuri la naştere, nuntă şi înmormântare
din comuna Lascăr Catargiu, jud. Covurlui. (Caietele fac parte din Arhiva Muzeului Etnografic
al Transilvaniei)
2
„sufletul omului este de la Dumnezeu şi la Dumnezeu merge, dacă omul a făcut bine în viaŃa
aceasta,iar corpul este din pământ şi în pământ merge” Inf. din Mălini, jud. Suceava, Răspuns la
Chestionarul lui B. P. Hasdeu, Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română,
1884 trimis din Mălini
3
Obiceiuri de la naştere, nunŃi şi înmormântare din Osman jud. Brăila, Arhiva MET
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Conceperea şi aducerea pe lume a unui copil trebuia să se desfăşoare
sub cele mai bune auspicii, de aceea perioada prenatală şi post natală erau
foarte importante, pentru că ele putea asigura venirea pe lume a unei fiinŃe care
să aducă bucurii familiei, nu a unei fiinŃe necurate (strigoi, pricolici, vârcolaci
etc.) care să-i provoace necazuri.
În această perioadă părinŃii au un rol deosebit de important în
conturarea destinului copilului de aceea ei trebuiau să îndeplinească anumite
condiŃii: în primul rând ei trebuie să fie cununaŃi,4 pentru ca nou-născutul să fie
botezat de preot, familiile care trăiau necununate erau desconsiderate, „poporul
îi dispreŃuieşte mult pe unii ca aceştia şi se feresc chiar a mânca din mâinile lor,
zicându-le nelegiuiŃi”5 ; părinŃii să nu fie: rude de sânge până la gradul patru,6 şi
nici rude sufleteşti, (copiii luaŃi de suflet) sau rude de alături (cumnat, cumnată
cuscri)7 (Haşdeu, 2002: 274) pentru că fac priculici8.
PărinŃii nu trebuiau să conceapă copii în zile de post, pentru că nu vor
avea noroc „Te-am făcut în zi de post / Şi fără noroc ai fost”, sau în zile de
sărbători mari pentru că vor avea defecte fizice9, „copii zămisliŃi spre, sau într-o
sărbătoare mare se nasc cu coadă şi după moarte se fac strigoi”10.
Pentru acceptarea nou-născutului în cadrul familiei acesta trebuia purificat. Moaşa era persoana care făcea prima purificare a nou-născutului de toate
necurăŃeniile cu care a venit pe lume şi purificarea casei. Purificarea se făcea cu
apă neîncepută şi apă sfinŃită, cu ocazia primei scalde.11 După ce îl scălda moaşa
4

În Transilvania dacă o fată făcea copil din flori trebuia să-şi strice coada şi nu avea voie să-şi
împletească cosiŃe. Îşi împletea părul şi se acoperea pe cap cu o năframă. Cu năframă se ducea şi
la cununie dacă se cununa. Cele care nu erau cerute se cununau la salcă sau la judele comunal
Era luată de două femei şi dusă la gard sau la salcie, unde, după ce-i împleteau părul ca la
neveste, o înveleau şi se întorceau de trei ori în jurul ei zicând Cunună-se roaba lui Dumnezeu
cu gardul sau salcia. (Butură, 1992: 310-311)
5
în localitatea Nadişa, jud. Bacău (Hasdeu, 2002: 250); se credea despre cei care nu se
căsătoresc legitim şi mor fără cununie că „pe lumea cealaltă n-o să aibă soŃie la Înviere” Nadişa,
jud. Bacău (Hasdeu, 2002: 251)
6
„că se fac priculici”, Găvăneşti, jud. Buzău, (chestionar Haşdeu); „Copiii născuŃi din veri
primari se fac priculici”, Buhociu, jud. NeamŃ, (chestionar Haşdeu); „copiii făcuŃi de cei care se
căsătoresc fiind rude apropiate se fac priculici”, Găvăneşti, jud. Buzău (chestionar Haşdeu)
7
În łara Oaşului se credea că „căsătoria între veri de-al doilea era pedepsită prin lipsa de copii
sau dacă fac copii aceştia se nasc cu boli incurabile” (Muşlea, 1932; 152)
8
„Copiii născuŃi din veri primari se fac priculici”, Buhociu, jud. NeamŃ (chestionar Hasdeu)
9
„Copiii concepuŃi spre zile mari ies proşti, nu-s buni de nimic, au defecte fizice” (Petrovici,
1935: 46)
10
Inf . din Măstăcani, jud. Covurlui (chestionar Haşdeu)
11
„moaşa pune apă sfinŃită în scăldătoarea copilului până la şase săptămâni” Caiet 493 Nepos,
jud. Năsăud; „în albie se pune un ban de argint ca să fie scump ca banul, o floare de bujor ca să
fie rumen ca bujorul, o bucată de pâine ca să aibă viaŃa îndestulată şi să fie bun ca pâinea şi
agheazmă ca să fie apărat de duhuri necurate” BălŃaŃi, jud. Teleorman (chestionar Haşdeu)
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punea copilul pe masă de unde era luat de tată şi dat mamei, acesta recunoscând
astfel paternitatea şi încadrarea nou- născutului în cadrul familiei.
După prima scaldă, în a treia noapte, Ursitorile dădeau vieŃii noului
născut un rost ca individ, iar prin Botez acesta devine creştin şi se încadrează
definitiv ca membru cu drepturi egale cu ceilalŃi în comunitatea socială. Copiii
cărora la naştere nu li se dădeau mari şanse de viaŃă erau botezaŃi din necesitate,
de către moaşă, prin închinare în numele Sfintei Treimi şi stropire cu apă
sfinŃită, devenind astfel creştini şi dacă mureau până la botezul în biserică, li se
făcea înmormântare creştinească.
Căsătoria era pasul cel mai important din viaŃă pe care tinerii ajunşi la o
anumită vârstă trebuiau să-l facă pentru a scăpa de tutela părintească şi a
întemeia o nouă familie, care să dea naştere la copii care să le ducă pe mai
departe numele12.
Rămân necăsătoriŃi acei flăcăi care au câte un defect fizic, sau sunt
proşti, beŃivi, leneşi, iar fetele sunt depravate13 (Haşdeu, 2002: 251). Despre cei
care nu se căsătoresc se credea că „pe lumea cealaltă n-o să aibă soŃie la
Înviere”14, de aceea erau desconsideraŃi.
Prin căsătorie un tânăr se putea să se nenorocească, sau se putea fericii
pe toată viaŃa, de aceea se credea că:
„La nuntă la măritat
Nu-i bine de-ndemnat
Că acela nu-i târg de boi
Să fie pe un an sau doi.
Că acela-i făcut aşa
Nimeni să-l poată strica
Nici popa, nici vlădica
Numai singură moartea”15.

Nunta era moment important şi pentru comunitate, de aceea la nuntă
participau toŃi membrii comunităŃii, atât la pregătire, cu daruri,făină, ouă,
păsări) cât şi la desfăşurarea ei. Darurile erau făcute chiar şi-n situaŃia în care o
familie nu putea participa la nuntă.
12

Scopul căsătoriei era „de-a avea o consoartă spre ajutorare şi petrecere, spre mângâiere şi
alinarea durerilor în caz de nefericire şi suferinŃă… de-a avea urmaşi legitimi care să păstreze
numele de familie, ca sângele şi seminŃia lor să nu se stingă niciodată, apoi ca să aibă cine
moşteni averea părintească ca să nu treacă în mâni străine, să aibă cine-i îngriji la bătrâneŃe, iar
după moarte cine să-i înmormânteze şi să le dea de pomană, ca să nu li se arunce că au trăit
degeaba pe lumea aceasta” (Florea Marian, 1890: 1)
13
În łara Oaşului se credea că pe cei care rămân neînsuraŃi îi poartă neamurile în spate pe lumea
cealaltă (Cf. Muşlea, 1932: 152)
14
În localitatea Nadişa, jud. Bacău (Hasdeu, 2002: 251)
15
Caietul 493, Viorel Grivase, Obiceiuri de la naştere, căsătorie şi înmormântare din comuna
Nepos, jud Năsăud, Lucrare de seminar la etnografie Arhiva MET.
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Dintre momentele desfăşurării ceremonialului nupŃial vom menŃiona
doar pe cele al confecŃionării steagului şi cununii, împodobirea bradului şi a
pomului
Steagul se făcea în ajunul nunŃii la casa mirelui „ un prieten al mirelui
cu câteva zile înainte de nuntă umblă prin sat pe la fete, şi adună panglici
colorate pentru steag. Una din fete îi dă o năframă de mătase frumos colorată ca
s-o coase la steag. Steagul este un băŃ de 1 m care la vârf are o cruce şi sub ea la
10 cm este găurit în formă de cruce , prin aceste găuri se introduc două nuiele
cam de 20 cm, iar la extremităŃile nuielelor se face un cerc cu ajutorul altei
nuiele. De acest cerc se leagă panglicile şi nişte zurgălăi. Pe băŃ, începând de la
cruce se leagă năframe,sus pe cruce se leagă un buchet de bănuŃele şi un
clopoŃel”16.
În timp ce la mire se făcea steagul, la mireasă se pregăteşte cununa.
Cununa fie că era făcută de fete, fie era cumpărată de naşă, „o cunună de
lămâiŃă, tot naşii îi cumpără şlaierul şi o năframă Fetele merg sâmbătă la
mireasă pentru a cânta cununa, în timp ce feciorii fac steagul”17
În unele localităŃi în ajunul nunŃii feciorii şi fetele făceau cunună şi
pentru mire şi pentru mireasă „sâmbătă seara se făcea cununile, a mirelui acasă
la mire, a miresei acasă la mireasă, după ce se gătea cea a mirelui. Cununile se
făceau din floare de sasău, spice de grâu, busuioc de către feciori şi fete. După
ce terminau tinerii jucau. Cununile rămâneau la casa mirelui şi a miresei până a
doua zi când plecau la biserică cu ele pe cap”18.
În localitatea Războieni, jud. Turda, la mireasă, fetele după ce au făcut
cununa, o pun pe o farfurie, la mijlocul mesei, şi stăteau în jurul mesei şi
cântau:
„Verde-i cununiŃa mea
De aş şti că te fac bine
16

C. 440 Florea Paraschiva, Obiceiuri de nuntă, botez şi înmormântare din Ciugudul de Jos. În
localitatea Războieni, jud. Turda, după ce au făcut steagul din „prime colorate, năframe şi
clopoŃei legate de un băŃ, se învârte de trei ori în jurul mirelui zicând de trei ori, îl dă mirelui să-l
sărute, apoi stegarului” Caiet 440 Florea Paraschiva, Obiceiuri de nuntă, botez şi înmormântare
din Ciugudul de Jos, jud. Turda
17
„CununiŃă, draga mea
De-aş şti că te fac spre bine
Te-aş tot face până mâine
De-aş şti că te fac rău
Te-aş Ńâpa într-un părău
Şi-aş pune pe tine o piatră
Soarele să nu te ardă
Oamenii să nu te vadă” (Caiet 440 Florea Paraschiva, Obiceiuri de nuntă, botez şi
înmormântare din Ciugudul de Jos)
18
Călata, jud. Cluj (Cf. Sărbători, 2003: 107)
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Te-aş tot face până mâine
Şi te-aş pune în cap la mine.
De aş şti că te fac rău
Te-aş Ńâpa într-un părău
Nu te-aş pune în capul meu.
Unde-i apa curgătoare,
Cu tindeu,cu legătoare.
Unde-i apa a mai lină
Să meri în foc, să te aprindă.
Unde-i apa mai înceată
Să meri în foc să te ardă.
Busuioc, creangă uscată,
Iartă-mă maică şi tată.
Busuioc, creangă cu flori
IertaŃi fraŃi,iertaŃi surori
Şi voi fete şi feciori.
Maică, măiculeana mea
Pune mâna pe cuptor

Rămâi fără ajutor.
Şi pune mâna pe vatră
Rămâi, maică, fără fată.
Fetelor , dragelor mele
Nu vă temeŃi de ia seară
Că nu vă voi face îmbulzeală
Nici în casă, nici afară
Nici iarna în şezătoare
Nici sara pă la strânsură.
CreşteŃi flori cât gardurile
Ş-astupaŃi pârlezurile.
CreşteŃi de la gard în sus
Să vă bată vânturile
Ca pe mine gândurile.
CreşteŃi flori şi înfloriŃii
Că mie nu-mi trebuiŃi.
Că până mi-aŃi trebuit
V-am săpat şi v-am plivit
Şi în cloape v-am tomnit.
Da acum,d-aici colea
Cui îi mai trebui
V-a săpa şi v-a plivi
Şi în cloape v-a tomni.
Azi îi joi, flori îmi culeg
Mâine-i vineri, le aleg
Sâmbătă cunună-mi fac
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Duminică o pui pe cap.

După ce fetele au cântat cununa, vornicii o iau şi o învârt de trei ori în
jurul capului miresei zicând: - Noroc, noroc să dea Dumnezeu!, de trei ori, apoi
dau cununa miresei s-o sărute19.
Tot în ajunul nunŃii se făcea şi împodobirea bradului, acasă la mireasă,
de tinerii care aveau tată şi mamă în viaŃă20 „cu turte dulci, covrigi, colăcei,
hârtie colorată tăiată în diferite forme, cu o faŃă de masă deasupra şi cu un
şervet în partea de jos.”21
În localitatea Osmanu, jud. Brăila22, mirele cumpăra cu câteva zile
înainte doi brazi, unul pentru el şi altul pentru mireasă. În sâmbăta dinaintea
nunŃii fete şi flăcăi, la casa mirelui, împodobeau brazii iar lăutarul cânta:
„Hai, bradule, hai,
Cum o să te tai,
C-un topor tăios
C-un flăcău frumos.
Hai, bradule, hai,
Cum o să te tai,
C-o bardă tăioasă
C-o fată frumoasă.”23

Brazii erau împodobiŃi astfel: „În vârf pun lână albă şi o învelesc cu hârtie
roşie simbolizând plapoma miresei. O altă hârtie albastră sau galbenă, tăiată în
diferite figuri geometrice înseamnă cămaşa miresei. Atât bradul miresei cât şi al
mirelui sunt gătiŃi la fel, doar că la mire predomină culoarea albastră şi verde
deschis, iar la mireasă roşu, roz, galben, numai cămaşa e albastră” 24.
După ce erau împodobiŃi brazii, cel al miresei era dus pe la ora 12, la
casa miresei de colăceri însoŃiŃi de muzicanŃi, mire, fete şi flăcăi. Ajungând la
casa miresei, mirele ia bradul de la colăceri şi-l duce în casă, la mireasă, care îl
aşteaptă „stând pe patul de zestre însoŃită de şapte fete. Ginerică apleacă vârful
bradului şi mireasa desface un fir de canură roşie cu care este legată cămaşa şi-l
bagă în sân.
Firul roşu înseamnă că mireasa recunoaşte în faŃa tuturor că este
cinstită (fecioară)”25. În situaŃia în care mireasa nu îndrăzneşte să dezlege firul
19

Caiet 459 Emilia Maier, Obiceiuri de la naştere, nuntă şi înmormântare în satul meu,
Războieni, jud. Turda. Arhiva MET
20
Glîmbocel, jud. Muscel
21
Valea Mare, jud. Muscel
22
„Descrierea a fost făcută în urma participării la trei nunŃi”, C. 492 Dediu Mihaela, Obiceiuri
de la naştere, nuntă şi înmormântare din comuna Osmanu, Arhiva MET
23
Autoarea menŃionează că „după şase săptămâni, din bradul miresei se taie crengile şi se face
furcă”
24
Caiet 492, p. 109. Arhiva MET
25
Caiet 492, p. 110. Arhiva MET
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roşu însemnă că recunoaşte că nu este fecioară şi „nunta se poate opri aici şi
ginerică pleacă renunŃând la mireasă”.
Dacă mireasa nu-şi recunoaşte greşeala acum, ea era făcută de ruşine,
după noaptea nunŃii de stolnicele care au ajutat-o pe mireasă să se dezbrace de
hainele de mireasă şi să se îmbrace cu cămaşa albă Ńesută de soacră. Stolnicele
intră în casă şi iau cămaşa miresei „o controlează şi verifică cu zeamă de lămâie
şi după ce se conving, o arată soacrei mari. Soacra mare dacă mireasa a fost fată
mare dă din cap mulŃumită şi deschide hora fecioarei iar stolnicele pun cămaşa
într-un băŃ şi joacă în mijlocul horei” 26.
Când se întâmplă că mireasa n-a fost fată mare „mirele cu nuntaşii
merge şi întreabă socrii dacă îi mai dă ceva zestre sau le trimite acasă muierea
(cuvânt urât la noi) aşa cum a luat-o. De obicei târgul se face întotdeauna şi
numai când îi mirele ambiŃios o leagă pe mireasă pe grapă şi încalecă pe cal şi o
duce acasă făcând-o de râs în văzul satului” 27.
Pentru cununie se gătea şi pomul de nuntă care se ducea la biserică „o
creangă de prun încărcată cu turte, mere, pere,”28 sau „un lemn, ca cel de
parastas, înfipt într-un prinos, încărcat cu fructe, prăjituri, un pui tăiat, dar
nepregătit, o farfurie, două linguri, o cană de porŃelan, o cană de pământ cu apă
şi 2 scări din aluat. După sfinŃirea pomului vornicul cheamă pe miri să se
apropie şi să ia ceva de pe pom, când iau zic după vornic: acest pom, pe lumea
asta îl dăruim naşilor noştri, iar pe lumea cealaltă îi a nost şi a copiilor noştri.
Vornicul descarcă pomul şi îl duce acasă la naşi.”29
Potrivit credinŃelor populare, viaŃa omului pe pământ e vremelnică, de
aceea el trebuie să se pregătească pentru viaŃa veşnică de pe lumea cealaltă în
care va trebui să se prezinte curat la trup şi la suflet înaintea Judecătorului.
Moartea era considerată o graniŃă între două lumi, lumea aceasta în care
prezenŃa mortului este periculoasă, iar o eventuală întoarcere a lui, sub o formă
sau alta, nu mai este dorită de nimeni şi o altă lume în care mortul trebuie să
intre, dar în care încă nu este primit.
Pentru ca mortul să aibă o călătorie uşoară spre „lumea de dincolo” şi
sufletul să nu dorească să se întoarcă, cei vii aveau o serie de obligaŃii pe care
26

Caiet 492, p. 110, Arhiva MET
„După horă, tot alaiul merge la părinŃii fetei ca să-i vestească şi pe ei. Dacă mireasa a fost fată,
stolnicul, care scoate masa, care se îngrijeşte de băutură şi de bucatele de la nuntă, poartă un
baston legat la capăt cu canură roşie; el dă semnalul de punere şi de ridicare a mesei şi tot el
vesteşte satul dacă mireasa a fost sau nu fată mare. Dacă a fost fată, poartă un tel la pălărie sau
căciulă, iar dacă n-a fost îl leagă la butoiaşul de rachiu purtat pe umăr. (Caiet 492, pp. 116-117,
Arhiva MET)
28
Căianu Mic, jud. BistriŃa-Năsăud; sau „de măr, plină mere, nuci se punea pe masă înainte
mirilor şi după ce-l sfinŃea preotul îl scuturau” Răşinari, jud. Sibiu (Cf. Sărbători, 2003: 107)
29
Caiet 459 Emilia Maier, Obiceiuri de la naştere…Arhiva MET
27

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Toşa, Daniela Toader

162

trebuiau să le îndeplinească, întocmai după datină, deoarece ei erau supravegheaŃi de sufletul mortului, timp de şase săptămâni şi după felul cum le-au
îndeplinit sufletul se duce vesel sau trist.
Moartea cuiva trebuia să fie anunŃată, printr-un steag ”un prosop pus în
vârful unui băŃ”30 ce se punea la poartă şi prin clopotele bisericii, pentru ca
membrii comunităŃii auzindu-le, să-l ierte şi să ceară iertarea lui de către
Dumnezeu zicând: „Dumnezeu să-l ierte!”.
Mortul trebuie spălat şi îmbrăcat cu haine curate (în multe localităŃi în
hainele în care a fost mire) pentru ca să se poată prezenta curat trupeşte în faŃa
Judecătorului. În cele trei zile până la înmormântare, mortul trebuie să aibă
lumină şi să fie păzit ca să nu treacă ceva peste sau pe sub el şi să se facă
strigoi. Consătenii au prilejul, cu ocazia priveghiului, să-şi ia rămas bun de la
mort şi să-l ierte.
Plecarea mortului pe ultimul drum era însoŃită de o serie de practici
funerare (scoaterea mortului din casă şi din curte, prohodul, iertăciunile, staŃiile
sau opririle pe drumul spre groapă, îngroparea, pomenile etc.) care aveau drept
scop asigurarea unei călătorii sigure a sufletului spre lumea cealaltă.
Moartea era considerată ca o încheiere firească a vieŃii omului matur în
această lume după ce şi-a încheiat ciclul vieŃii, de aceea moartea unui copil şi a
tinerilor era considerată nefirească, nedreaptă.
Copii până la 7 ani erau consideraŃi fără de păcate, curaŃi la suflet, de
aceea la înmormântarea acestora preotul făcea o slujbă specială, foarte scurtă,
rostea predica fără a lua iertăciunile. Pentru înmormântarea copiilor se face „un
steag făcut din pânză albă, brâie negre, cunună de brăbănoc şi se trecea pe el
numele copilului data naşterii şi data morŃii” (Drăgoi, 2001: 417). Steagul era
dus în fruntea alaiului spre groapă (Foto 1).
În situaŃia în care mortul este un tânăr nelumit (necăsătorit), înmormântarea se desfăşura după ceremonialul funerar obişnuit care era completat cu
elemente din ceremonialul nupŃial. Pregătirile pentru înmormântare se făceau
ca pentru o nuntă simbolică, pentru ca mortul să nu se întoarcă să-şi caute
perechea care i-a fost destinată aici pe pământ. MorŃii tineri erau îmbrăcaŃi cu
hainele cele mai bune, ca mire, iar fata este gătită ca mireasă „cu cununi de
flori, la cap, cu şiraguri de mărgele la gât şi cu cercei în urechi”31 (Florea Marian,
1892: 65; Frâncu, Candrea, 1888: 173). Pentru înmormântare se face pom ca la
30

Caiet 496 Pelin Cornelia Obiceiuri la …. „O prăjină cu o năframă neagră în vârf. Steagul se
pune lângă cruce în cimitir, iar năframa se duce acasă şi se Ńine în acoperişul casei.” Caiet 472
Pungilă Ioana, Obiceiuri de naştere…. din Bozovici, Ahiva MET.
31
Obiceiul de-a îmbrăca morŃii nelumiŃi ca miri s-a păstrat la mijlocul secolului XX în multe
localităŃi „Când murea o fată tânără era îmbrăcată mireasă, cu şlaier şi haine albe; la băiat îl
făcea mire dacă murea. Dădeau batista sau verigă la un băiat sau la o fată ca la credinŃă. (Inf. din
HobiŃa, com Pui, jud. Hunedoara) (Răspunsuri, 2003: 186)
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nuntă, „pomul de înmormântare se împodobeşte cu turte, aşezate nepereche, în
timp ce la pomul de nuntă turtele sunt perechi” (Drăgoi, 2001: 418).
Într-un bocet din Vicovul de Jos, jud. Suceava, sunt subliniate deosebirile dintre o nuntă adevărată şi nunta mortului. Îmbrăcămintea de mireasă în
loc să aducă bucurie pentru familie a adus amar şi jale:
„Scoală miresuŃă, scoală,
Că te-ai îmbrăcat cu cheptari
Ne-ai umplut casa de amar.
La grumaz Ń-ai pus mărgele,
Ne-ai umplut casa de jele.
Papuci noi ai încălŃat,
Prin rouă nu i-ai purtat.
Inele pe deget Ń-ai pus,
Nu ne-ai spus că ai gând de dus”.

Deosebirile dintre o nuntă adevărată şi o nuntă-înmormântare sunt
scoase în evidenŃă de lipsa unor elemente din desfăşurarea nunŃii şi de faptul că
mireasa nu este însoŃită la cununie de mire,
„Te-ai pornit la cununie,
Fără leacă de soŃie.
ł-ai pus floare la ureche
Mergi pe drum fără pereche”

Se credea că, pe moartă, fiind fecioară, o aşteptă mirele ei la poarta
raiului:
„Că mirele tău care-l ai
Te-aşteaptă la poartă în rai.
Te-aşteptă cu struŃ de flori
Că te-ai despărŃit de surori.
Şi cu cunună de brad
Că te-ai despărŃit de fraŃi.
C-o cunună de molid
Că te-ai despărŃit de părinŃi.”

Pentru a pleca împăcată de pe lumea aceasta mireasa este sfătuită să se
roage la soare, la clopotari să tragă clopotele ca să le audă neamurile şi să vină
să le dea iertăciuni:
„Scoală miresuŃă, scoală,
Te roagă la sfântul soare,
Să Ńie ziua mai mare.
Te roagă la clopotari,
Să tragă clopotele,
Din tuspatru părŃile,
Să se strângă neamurile.
Neamurile o auzit,
ToŃi în grabă o venit,
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Cu lumini, cu plecăciuni,
Ca să le dai iertăciuni."

Alaiul nupŃial este înlocuit cu cel funerar în care participanŃii, scripcarii,
vătăşeii şi druştele sunt îmbrăcaŃi şi se comportă ca pentru un eveniment trist:
„Scoală miresuŃă, scoală,
MămuŃa să lăuda
Că pe tine te-a mărita.
Da nu ştiu ce nuntă Ń-o făcut,
Că n-aud scripcari zicând,
Nici mirele împuşcând,
Nici vătăşei chiuind,
Numai mămuŃa plângând.
Scoală miresuŃă, scoală,
Că astă nuntă nu-i pe cale,
Ce-i cu mare supărare,
Vătăjei cu capuri goale,
Şi druştile despletite,
NăfrămuŃe netivite.
NăfrămuŃa de mireasă,
ł-ai pus-o la cruce-n casă,
NăfrămuŃa cea de mire,
ł-ai pus-o la năsălie.
Frumos tare te-ai gătit,
Nu ştiu unde te-ai pornit.
Nu ştiu la nuntă ori la joc,
Ori l-a dumitale loc,
Nu ştiu la nuntă ori la clacă
Ori l-a dumitale groapă”32.

S. Fl. Marian a arătat că într-o serie de localităŃi din Bucovina,
Moldova, Dobrogea, Sibiu, MunŃii Apuseni33, Caraş, Gorj, Severin (Florea
Marian, 1892: 98-109), la sfârşitul secolului al XIX-lea, era obiceiul de a aduce
la înmormântarea celor care au murit necăsătoriŃi un brad, buhaş, suliŃă, care
era împodobit de fete pentru a înlocui bradul de la nunta tradiŃională.
Preotul Gavrilă Bichigean publicând în 1923 un bocet din localitatea
Maieru, jud. Năsăud, arată că buhaşul „este înstruŃat de fete cu lână sau păr de
diferite culori şi cu petele. În vârful buhaşului se pune un steguleŃ înstruŃat cu
32

Vicovul de Jos, jud. Suceava
În MunŃii Apuseni, dacă mortul este tânăr nelumit, una din fetele mari, cu părul despletit,
cântă de trei ori pe zi la fereastră. Cântecele se repetă şi când duc mortul la groapă. Mortul se
duce la groapă cu carul şi dacă e tânăr şi avut se prind la car câte patru boi cu crengi de brad şi
cu năframe colorate în coarne şi clopote. La înmormântare, doi feciori duc brazi înalŃi cu
strămături pe umeri, înaintea carului, iar fetele, şezând în car, cu capul plecat pe sicriu, cântă
Bradule, bradule (Frâncu, Candrea, 1888: 174-175)

33
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petele. Acest buhaş e pomul de la cununie şi se pregăteşte în ziua de
înmormântare. Fetele cântă când înstruŃează buhaşul:
„Şi acest buhaş de brad
Înc-o crescut supărat
C-o ştiut c-a veni-n sat.
Noi tot aşa am gândit
C-om vedea steag împănat
Nu buhaşu împănat
Şi-om vedea steagu pe masă
Nu buhaşu sus pe casă.
Noi tot aşa am gândit
C-om deschide porŃile
Ş-om ieşi cu mirele.
Da aşa om sparge pârleazu
Ş-om ieşi cu sălaşu.
Colacul de nănaş
L-om face parastas,
Colacul de cununie
łi l-om face liturghie
L-om da peste sălaş Ńie” 34.

Cea mai veche descriere a unei înmormântări cu brad35 datează din
1908 şi a rămas, din păcate, puŃin cunoscută, de aceea o prezentăm în întregime. „Dacă moare cineva la vârsta căsătoriei, de la 18 ani până la 24 ani, atunci
merg şapte feciori cu şase cai, unul mere pe jos, merg la pădure şi caută un
lemn, nici mare, nici mic, să fie cu cruce frumoasă în vârf la capătul deasupra.
După ce-l găsesc îl doboară cu toporul şi după aia îl iau unul de vârf şi
doi de la mijloc şi doi la cătur hăl gros ş-apoi tună cu el pă plai în jos şi apoi îl
suie pă cal, unul care-i înainte Ńine de vârf, haialalŃi doi îl Ńin ca rudă la mijloc şi
de capătul cel gros şi apoi vin la casa mortului. Prin sate, pe unde trec, de la un
sat până la hălalalt îl petrec fetele şi femeile tinere până la 30 de ani cu jale.
Dacă-l duc la casa mortului îl rezemă pă şură sau pă casă şi stă acolo
până în cealaltă zi când îl pun jos şi îl împuie, fac diferite cruci şi roate pe el,
deasupra pun un clopoŃel şi o năframă.
A doua zi, la îngropăciune feciorii duc bradul după cruce şi pă urma
mortului vin doi fluieraşi şi femeile care cântă de jale, până se face mormântul
întreg, pe urmă ele şi gropaşii strâng sapele şi le pun pe mormânt, apoi o muiere
care a adus apă stropeşte mormântul iar cu apa ce rămâne se spală pe mâini cei
ce au dus mortul, apoi merg la casa mortului.”
Descrierea este completată cu două cântece ale bradului. În primul
cântec, sufletul tânărului voinic este sfătuit ca să apuce pe mâna cea dreaptă, cu
34
35

Maieru, jud. Năsăud (apud Bichigean, 1923: 41)
Petru Niculescu, de 45 ani din Densuş (SperanŃia, Densuşianu, 1908: 110)
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flori semănată cu vin picurată, nu pe mâna stângă care-i calea strâmbă, cu spini
semănată, cu sare picată :
„Tinerel voinic
De unde Ń-ai tunat
Brad încetinat?
Din Vârfuşor de munte
Acolo-s oi mai multe.
C-aşa Ń-o fost drag
Tinerel voinic,
łie să-Ńi aduci
Din vârfuşor de munte
Brad încetinat,
Sub umbruŃă să odihneşti.
Maica Domnului
Şade în genunŃi,
Poale să săruŃi
Tinerel voinic.
Pă mâna ha dreapta
Că-i calea înŃeleaptă,
Cu sapa-i săpată,
Cu flori sămânată,
Cu vin picurată.
Să n-apuci pă mâna stângă
Că mii calea strâmbă,
Cu plugu arată,
Cu spini sămânată
Cu sare picată.
Tinerel voinic
De un Ń-ai tunat?
De la loc pietros
La loc mlăştinos,
C-aşa Ń-o fost drag.
De unde Ń-ai tunat
Neamuri Ń-ai lăsat.”

În cel de al doilea cântec mortul este sfătuit să se roage de zidari să-i
facă nouă zăbrăluŃe pe care să-i vină dor de la mamă, dor de la frate, raza
soarelui, viforel de vânt, să nu putrezească:
„Tinerel voinic
Şi tu să-mi ridici
Cele mâneci dalbe
Şi tu să-mi sprijini
Cest prunduŃ mărunt,
Să nu-Ńi cadă greu
Pe trupşorul tău.
Tinerel voinic,
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Roagă-te, mai roagă
De nouă zidari
łie să-Ńi zidească
Nouă zăbrăluŃe.
Pă una să-Ńi vină
Dor de la măicuŃă.
Pă una să-Ńi vină
Dor de la frate.
Pă una să-Ńi vină
Zarea soarelui.
Pă una să-Ńi vină
Viforel de vânt,
Să te viforeşti
Să nu putrezeşti”. (SperanŃia, Densuşianu, 1908: 110)

Potrivit credinŃelor populare din unele localităŃi, bradul (suliŃa) simboliza soŃia sau soŃul mortului pe lumea cealaltă, de aceea, la înmormântare bradul
era adus în sat cu un ceremonial aparte de cel în care era adus bradul la nuntă.
Bradul era ales şi doborât de tinerii trimişi de fratele jurat „doi feciori
de-o vârstă”36„trei cu trei topoare”37,„patru toporaş cu patru topoare”38, „şapte
fecioraşi,”39, care după obicei, trebuie să dea o lovitură fiecare şi la a noua
lovitură bradul trebuie să cadă jos, dacă nu cade aleg altul”40.
În localitatea Bozovici, jud. Caraş, bradul la înmormântarea tinerilor
nelumiŃi se aducea astfel: „În ajunul înmormântării junii şi fetele mergeau la
pădure unde alegeau un brad frumos pe care-l tăiau. Dacă mortul era june bradul
era tăiat de către o fată, care este numită mireasa lui iar dacă este fată bradul era
tăiat de un băiat care se numeşte mire. Acest brad se numeşte suliŃă şi acasă e
împodobit cu ghirlande de hârtie şi în vârf i se pune o batistă şi un clopoŃel.
La înmormântare suliŃa este purtată de flăcăi însoŃiŃi de o fată îndoliată.
Înaintea suliŃei merge mireasa cu un băiat şi poartă în mână o farfurie pe care e
tămâie, o batistă şi o cunună de rozmarin, tămâia şi cununa se aruncă în groapă
iar farfuria şi batista o ia fata.
Pe drum spre groapă, în frunte merge un stegar cu o prăjină în vârful
căreia se află o năframă neagră. Prăjina se pune lângă cruce în cimitir iar
36

În localităŃile Runcu Mic (Bîrlea, 1971: 379), Lelese (Bîrlea, 1971: 381), Ghelari, (Bîrlea,
1971: 383), jud. Hunedoara
37
În localitatea Goleş (Bîrlea, 1971: 383)
38
În loc. Dăbîca (Bîrlea, 1971: 385). „Tot patru voinici /Ca patru haiduci” (Frâncu, Candrea,
1888: 175). În Peştinari, jud. Gorj „Când moare un tânăr se duc de dimineaŃă patru tineri la
munte şi aduc un brad mai mare şi şase brăduŃi, de nunta băiatului. La groapă îl duc cu lăutari,
patru băieŃi şi fetele îl cântă până la groapă şi când îl îngroapă, fetele şi lăutarii cântă întruna,
până să isprăveşte de pus Ńărână” (Petroviciu, 1943: 271)
39
În loc. Lunca Cernii (Bîrlea, 1971: 388)
40
În loc. Vaidei, jud. Hunedoara
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năframă o aduce şi o pune în acoperişul casei. Lângă cruce se îngroapă şi suliŃa
şi ea este menită ca mire sau mireasa celui din groapă”41(Fig. 2).
Legătura dintre brad şi tânărul mort era generată de credinŃa că „atunci
când se naşte cineva, în acelaşi timp creşte şi un brad de aceea când murea un
tânăr, băiat sau fată mare, trebuie să i se aducă suliŃa la mormânt care simbolizează soŃul sau soŃia mortului”42.
Ovidiu Bîrlea a arătat că în unele localităŃi din łinutul Pădurenilor,
Oltenia nord-vestică dintre Jiu şi Cerna, valea Bistrei şi Valea Almăjului din
Banatul răsăritean, łara HaŃegului şi Valea Mureşului (Bîrlea, 1971: 368) la
înmormântarea cu brad, în anumite momente ale ceremonialului funerar, se
cânta cântecul bradului.
Cântecul bradului era un cântec funebru care nu se referă la împrejurări
legate de viaŃa sau personalitatea mortului, ci la patimile bradului de la alegerea
lui de către voinicii trimişi de fratele jurat al mortului, până la punerea lui la
mormânt lângă cruce, la capul mortului, care era cântat de fete şi femei, care nu
erau rude ale mortului, „rudele trebuie să bocească” (Bîrlea, 1971: 362).
Pentru a ilustra unele momente din ceremonialul funerar la care se
cânta cântecul bradului am ales un număr de 10 fotografii păstrate în Fototeca
Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Fotografiile au fost făcute în localităŃi din
łinutul Pădurenilor în deceniul al treilea al secolului XX de către Romulus
Vuia (7 fotografii)43 şi de Denis Galloway (5 fotografii)44 şi sunt în mare parte
inedite.
Vom încerca să prezentăm aceste fotografii cu ajutorul informaŃiilor
cuprinse în Cântecul bradului din Lunca Cernii (Bîrlea, 1971: 388-392). În Fig.
3, o fotografie făcută de Romulus Vuia în anul 1912, se văd cinci brazi uscaŃi şi
decojiŃi puşi lângă crucile unor morminte în cimitirul localităŃii Rus, jud.
Hunedoara.
Fig. 4 şi 5 reprezintă aspecte din aducerea bradului în sat. Bradul curăŃat
de ramurile de pe el rămânând numai ramurile de la vârf, este adus de tinerii pe
umeri, cu cetina înainte. La poalele muntelui sunt întâmpinaŃi de către de grupul
fetelor şi a tinerelor femei care cântă cântecul bradului.
41

Caiet 472 Pungilă Ioana, Obiceiuri de la naştere, nuntă şi înmormântare în comuna Bozovici,
jud. Caraş. Arhiva MET
42
Caiet 382 Ana Boloni, Diferite obiceiuri în legătură cu viaŃa omului adunate din Globu
Craiovei. Arhiva MET
43
brazi la morminte în cimitirul din Rus, Bărăşti (Fig.1), aducerea bradului în satul Bărăşti (Fig.
2, 3 şi 4), femeie mergând la mort cu lumânare din Stei ( Fig.5), cruci la morminte în cimitirul
din Cornereva (Fig. 11) şi brazi la mormântul unei tinere din Lunca Cernii (fig. 12)
44
înmormântarea unui copil în Lunca Cernii ( Fig.6), fete cântând la brad în Lunca Cernii
(Fig.7), bradul în timpul prohodului (Fig.8), în drum spre groapă (Fig. 9) şi citirea Evangheliei
(Fig.10).

https://biblioteca-digitala.ro

PrezenŃa şi semnificaŃia bradului în obiceiuri

169

Cântecul are forma unui dialog între brad şi cântăreŃe care întreabă
bradul de ce a plecat din „vârf de munte, de la flori mai multe”:
„Brad încetinat
Di se mi - ai tunat
Din vârf de munte,
De la flori mai multe,
Din munŃi cu piatră
Cu capul la vale
Fără pic de cale?”45 (Bîrlea, 1971: 388)

Bradul le răspunde că tinerii trimişi să-l taie l-or minŃit că-l vor pune la
o fântână cu apă rece pentru ca oamenii care or trece şi or bea apă rece să-i
mulŃumească,
„Şi ei m-or minŃit
Că pe min m-or pune
La lină fântână
CâŃi oameni or trece
ToŃi beau apă rece
CâŃi m-or hodini,
Tot m-or mulŃămi”

nu să fie pus să putrezească la capul unui mort:
„Dar iei m-or minŃit
Că pe min m-or pune
La un cap de june
La o putrejune” 46. (Bîrlea, 1971: 389)

Bradul este adus la casa mortului şi acolo este împodobit „cu panglici,
batiste”47 sau „cu flori, chişchinee şi frunză de iederă.”48.
45

„Bradule, bradule,
Ce boare a bătut
De te-ai scoborât
De la loc pietros
La loc revenos” (Frâncu, Candrea, 1888: 175)
46
„Şi m-or înşelat
Până m-or tăiat
Că pe mine m-or pune
La on cap de fată
La on stan de piatră
La izvor de apă.
Da m-or celuit
Pe mine m-or adus
La on cap de june
La o putrejune” (Frâncu, Candrea,1888: 175)
47
Caiet 487 Obiceiuri de la… din Şendreni ,jud. Covurlui. Arhiva MET
48
Vaidei, jud. Hunedoara H. În zona Năsăudului, înstruŃarea bradului se făcea la casa mortului,
de fete „cu petele şi lână de diferite culori, iar în vârf se pune un steguleŃ înstruŃat şi el cu
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În localitatea Lunca Cernii, fetele în timp ce împodobeau bradul (Fig.
6.) cântau compătimind chişchineul, (năframa, ce se pune şi la steagul de
nuntă), că a fost blestemat, de grecul care l-a vândut, să putrezească în vârf de
brad, ars de soare, bătut de vânt, în loc să stea împăturat în ladă:
„ Kişkineu frumos
Rău caier ai fost.
Grecul de ti-o tors
Rău şi-o blăstămat,
Tu să nu mi şezi
În ladă împăturat
Şi tu să mi şezi
În vârşor de brad,
Neaua să te ningă,
Vânturi să te-atingă,
Soare să te ardă,
Vânturi să te bată”. (Bîrlea, 1971: 389)

Când se aduce sicriul fetele cântă, amintind mortului că acesta va fi
casa lui de acum înainte:
„Colo p-o câmpie
Cum vine o cocie
Cu căsuŃă Ńie.
Cu căsuŃa verde
Urma Ńi se pierde.
Cu căsuŃa neagră
În pământ te bagă,
Într-o vale seacă
Fără pic de apă,
La un ciung uscat
Vânt când bătea,
Ciungu-l dobora”. (Bîrlea, 1971: 389)

Cântecul bradului se continua când mortul se aşeza în sicriu, mortul
fiind întrebat dacă s-a pregătit (spovedit) înainte „de a pleca să-şi cumpere casă”:
„Cântă cucu din colnic
- Spoveditu-te-ai voinic?
Ba io nu m-am spovedit,
Că de asta nu m-am gândit.
- Unde frate m-ai plecat
De frumos Ńi-ai câştigat?
- Acolo-n târg la łăligrad
Să-m cumpăr casă de brad.
- Rău frate Ńi-ai socotit
petele”. Caiet 493 Viorel Grivase, Obiceiuri de la naştere, căsătorie şi înmormântare din
comuna Nepos, jud. Năsăud. Arhiva MET
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Bradu-i rău de putrezit,
Dar să-Ń fac casă de măr
Cu tălponile de păr
Mărul, părul a înflori,
Florile te-or podobi.” (Bîrlea, 1971: 390)

Cântecul bradului se continuă şi în timpul prohodului (Fig.7):
„Tinerel voinic,
Ieşi-mi până afară
Pe turtă de sară,
De vezi ce-i vedea
Tot mi se vorbesc
Şi se comănesc
Care-i mai mare.
Soarele-mi zicea
Că el îi mai mare,
Că el când răsare
Multă lume încălzea.
Moartea aşa zicea
Că ia unde se pune,,
Capul i-l răpune
Şi ia nu mi-ş poate
Până nu-mi desparte
SoŃ de cătă soŃie,
Fiu de către maică
Şi de către taică,
Soră de către frate.” (Bîrlea, 1971: 390)

Când carul cu boi ducea sicriul spre cimitir, (Fig.8), boii erau
atenŃionaŃi că-l duc pe stăpânul lor:
„Hei, boilor, hei,
Că nu-i greu din dos
Că-i stăpânul vost
Cari v-o adăpat
Şi care v-o dat.”

Carul era petrecut la cimitir de feciorii şi fetele îmbrăcaŃi în haine
curate, „înainte merg praporii cu feciorii şi fetele cântând Bradule, bradule,
după ei vin feciorii, cu o batistă pe umeri, care duc bradul. După brad vine cel
cu crucea care capătă o batistă şi un colac. Vin apoi cei care duc prapori, fiecare
capătă un colac, apoi preotul cu crâsnicul şi cantorii, după care şase feciori cu
copârşeul pe umeri după care familia şi oamenii plângând după mort”49.
49

Vaidei, jud. Hunedoara (chestionar Hasdeu).; „când mortul era dus la groapă, după prapori
mergeau trei sau mai mulŃi tineri cu suliŃa, un brad adus din munte şi înfrumuseŃat cu tot felul de
prime şi năframe” Brad, jud. Hunedoara (chestionar Hasdeu).
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Pe drum spre cimitir cântecul bradului continua după ce alaiul funerar
se oprea pentru citirea Evangheliei la staŃii (Fig. 9) amintind mortului că trebuie
să împlinească porunca Domnului din cer, pe care n-o poate încălca:
„Tinerel voinic,
Nu fi supărat
De calea asta,
Că Ńi-o poruncit
Darul domn din cer
O poruncă mare
De n-o poŃi călcare.”

Mortul era sfătuit să se roage de zidarii care-i zidesc casa să-i lase şapte
zăbreluŃe pe care să-i vină lumina:
„Tinerel voinic,
Roagă-mi-te, roagă,
De şapte zidari
Iei să te zidească
Şi ei săi-ş lase
Şapte zăbreluŃe.
Pă una să-z vină
Luna cu lumina,
Pă una să-z vină
Raza soarelui
Să mite-ncălzească
Să nu putrezeşti.” (Bîrlea, 1971: 390)

Când alaiul cu mortul ajungeau la cimitir cântecul continua adresânduse progadiei:
„Fii progadie făloasă
Că-Ńi vine o floare frumoasă
Şi nu vine să-nverzească
Şi vine să putrezească.
Progadie păcătoasă,
Multe ploi că te-or plouat
Şi tu nu te-ai adăpat
De lacrimi nu te-ai săturat.” (Bîrlea, 1971: 390)

Am încercat să prezentăm câteva informaŃii privind înmormântarea
tinerilor necăsătoriŃi din dorinŃa de-a valorifica o parte din fondul documentar
privitor la cultura populară imaterială, păstrat în colecŃiile Muzeului Etnografic
al Transilvaniei.
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CÂTEVA ÎNSEMNE ŞI SIMBOLURI
PRIVIND PROPRIETATEA AGRARĂ ÎN SATUL ROMÂNESC
DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
Ioan TOŞA, Laura TROŞAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
Some Markers and Symbols Regarding the Agrarian Property in the
Romanian Village at the Beginning of the 20th Century
Using the information gathered from the primary answers to the
following surveys: B. P. Hasdeu, Chestionarul Juridic/ The Legal Survey (1877);
Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română/ The Programme for
Collecting the Data Regarding the Romanian Language; Cestionarul despre
tradiŃiunile istorice şi anticităŃile Ńerilor locuite de români/ Survey of the Historical
Traditions and the Antiquities of the Countries Inhabited by Romanians (part 1,
1893), and Casa/The Home (1926), a publication belonging to the Romanian
Language Museum in Cluj, the authors are trying to deliver a modest contribution
to the general knowledge regarding the Romanian juridical ethnology.
In the first part, the authors insist on the importance of the estate (land) in
establishing a family’s social status in the traditional village, on the ways of
reflecting the status differences in the social relationships among families and on
clothing.
Subsequently, the study presents the chief strategies of acquiring
proprietorship over the land (the right of the first occupant, beneficences,
allotments, inheritances, purchases), and the main systems of demarcation of
individual and shared properties.
Finally, the authors present the main techniques of land exploitation,
insisting on the chief agricultural systems used at the time.
Key words: to benefice, beneficence, allotment, inheritance, purchase

Până la mijlocul secolului XX, averea unei familii era apreciată după
suprafaŃa de pământ pe care o avea în proprietate („pământul face neamul,
domniile şi cine are pământ se poate Ńine cu nasul pe sus, da cine n-are trebuie
să cate caute şi la picioare. Pământul îŃi dă posibilitatea să te simŃi tare şi să-Ńi
faci părerea ascultată”1) şi după numărul animalelor pe care le deŃinea.
Fiecare familie făcea parte dintr-un neam, care putea să fie bun, o
mândrie pentru urmaşi, atunci când avea avere, iar membrii lui se bucurau de
un bun renume datorită cinstei, hărnicei, bunătăŃii, credinŃei şi înŃelepciunii lor:
„Trăiască neamurile mele / Să trăiască mult şi bine / Că mi-s cinste, nu ruşine /
Tăte-s gazde, cu avere / Nici eu nu le fac ruşine”2, sau rău, o povară greu de
1
2

Părerea unui Ńăran din Caianul Mic, jud. Cluj (apud. Bâtcă, 1994: 56)
Strigătură din Ieud, jud. Maramureş
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purtat, atunci când era sărac, iar membrii aveau rău renume datorită beŃiei,
necinstei, hoŃiei etc.: „Eu iubesc, mama iubeşte / Casa ni se prăpădeşte / De-ar
iubi şi tatăl meu / Casa ne cade-n părău”3.
Mândria originii neamului, de moşneni, de nemeşi sau de iobagi, s-a
transmis din generaŃie în generaŃie, până aproape de mijlocul secolului XX,
urmaşii Ńăranilor liberi manifestând o anumită superioritate faŃă de urmaşii
clăcaşilor: „la răzeşi se observă oareşicare mândrie în raport cu clăcaşii, lăudându-se că eu n-am prăşit pe boieresc şi cum poate clăcaşul să nu mă cunoască” 4.
Familiile de neam bun erau apreciate în toate satele, oamenii apelau la
sfaturile lor, mai ales la a celor bătrâni, „sătenii privesc pe cel mai bogat ca mai
de frunte în sat, cinstea ce le dau cei săraci li se arată prin aceea că aceştia din
urmă sunt ascultători la poveŃele celor întâi, le satisfac cererile”. (Hasdeu, 2002:
229) La familiile bogate se apela atunci când aveau nevoie să se împrumute cu
ceva, din rândurile acestora se căutau naşii.
Mândria originii de neam bogat se regăsea şi în relaŃiile dintre tineri5,
căsătoria se făcea numai între oamenii de aceeaşi condiŃie socială, „nu se fac
căsătorii între urmaşii răzeşilor şi cei ai clăcaşilor” (Hasdeu, 2002: 238), iar în
situaŃia în care băiatul sau fata nu ascultau sfatul părinŃilor şi se căsătoreau cu
cineva de un rang mai jos decât al familiei lor, părinŃii nu le dădeau avere: „Io
tu mândră te-aş lua / Nu-mi dă tat-tu nimica / Noi mândruŃă ne-om fi dragi /
Dar tat-tu nu ne dă vaci / MândruŃă ne-am lua noi / Dar tat-tu nu ne dă boi. /
Suflă vântul pă prelucă / Tu săracă şi io slugă” (BănăŃeanu, 1964: 468)
Un tânăr sau o tânără, dintr-o familie mai săracă trebuia să aibă mare
noroc pentru a fi acceptaŃi să intre, într-un neam mai mare, ca ginere sau noră:
„Sărace mire frumos / Mare norocos ai fost / C-ai luat din neamul nost / Lui
Dumnezeu te-ai rugat / Ce mireasă Ńi-ai luat / Harnică cum nu-i în sat / Şi
frumoasă ca un brad”6.
Mândria originii neamului s-a regăsit, până târziu, şi-n portul popular al
locuitorilor din anumite zone7. În Moldova „răzeşul, fiind mai bogat, şi portul
lui a fost mai deosebit şi astăzi sătenii răzeşi se poartă cu pantaloni creŃi dinapoi
şi cu scurteică de vară, iarna cu contăş sau şubă. Răzeşii poartă ciubote, iminei,
3

Strigătură din Runcul Salvei, jud. Năsăud
Răspuns din Nadisa, jud Bacău (Cf. Hasdeu, 2002: 238)
5
„Nunta nu se face niciodată între o familie bogată şi una săracă” Pungilă Ioana, Lucrare de
seminar, în Obiceiuri de la naştere, nuntă şi înmormântare în comuna Bozovici jud. Caraş
6
Caietul 493, Viorel Grivase, Obiceiuri de la naştere, căsătorie şi înmormântare din comuna
Nepos, jud. Năsăud, Lucrare de seminar la etnografie. Arhiva MET.
7
„În łara Făgăraşului, până în 1920, fiii de boieri aveau gulerul cămăşii lat, pe când cei de
iobagi îl aveau îngust şi se încheiau cu un şnur; fiii de boieri nu se căsătoreau cu cei de iobagi”
Caiet 460 Damian Nicole, Nunta Ńărănească din Arpaşul de Jos jud. Făgăraş Lucrare de
seminar. Arhiva MET.
4
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ilice, caŃaveici, cămăşi lungi, iar clăcaşii cojoc, suman, bonde, opinci, cămăşi
scurte şi plete lungi. Traiul este mai bun la răzeşi decât la foştii clăcaşi”
(Hasdeu, 2002: 238)
În łara Lăpuşului, foştii iobagi purtau cămăşi cu guler şi manşete, broderii policrome, în timp ce nemeşii aveau cămăşi fără guler şi fără ornamente.
Iobagele purtau şorŃuri cu vârste colorate pe margini şi jos, iar poalele aveau
guler la talie, şi erau decorate cu broderii la guler şi la poală, în timp ce la
nemeşe aveau numai brăcinare, fără nici-o broderie. Zadiile din spate la iobage
erau mult ridicate peste talie, până la mijlocul spatelui, şi erau încinse cu bete în
şiruri suprapuse, depăşite, ce creează un brâu foarte lat, în timp ce nemeşele îşi
suflecau la brâu zadia dinapoi.8 (BănăŃeanu, 1964: 467-473)
În satele din Valea Jiului, descendentele nemeşelor aveau părul
„pieptănat în două chici răsucite sub formă de conci, în creştetul capului,
asemenea celor din łara HaŃegului”, în timp ce iobagele, după ce se măritau, se
pieptănau „cu cărare la mijloc, împletind părul în două plete la care adăugau
pleteri de lână, cu rolul de îngroşa împletitura de păr natural şi a-i da o anumită
formă”. (Bâtcă, 1993: 384-386)
Nemeşele purtau peste poalele cămăşii „rochie cu şorŃ”, în timp ce
fostele iobage purtau „catrinŃe şi oprege cu ciucuri”. Iobagele purtau în picioare
cioareci (ciorapi croiŃi din pănură şi întăriŃi cu talpă) lungi până mai sus de
genunchi, nemeşele purtau cioarecii lungi numai până la genunchi.
BărbaŃii iobagi din Valea Jiului purtau părul lung cu cărare la mijloc,
împletit în două chici. Şubă albă din pănură, lungă purtau şi nemeşii şi iobagii,
diferenŃa consta în „bârnaşe vopsite în negru şi roşu la tineri sau vânăt şi negru
la vrâstnici, la iobagi, pe când la descendenŃii din familia nemeşilor era decorat
numai cu bârnaş alb şi negru şi avea gulerul de postav negru pentru bătrâni şi
roşu la cei tineri”. (Bâtcă, 1993: 384-386)
Dragostea Ńăranului faŃă de pământ s-a văzut şi după instaurarea
comunismului, când familiile care deŃineau pământ mai mult au fost declarate
chiaburi şi obligate la plata unor cote de cereale către stat; preferau să predea
toată recolta decât să vândă din pământ şi cu ocazia colectivizării, când
autorităŃile comuniste au recurs la tot felul de constrângeri pentru a-i sili pe
oameni să se înscrie.
În cele ce urmează vom încerca să prezentăm câteva aspecte privind
evoluŃia dreptului de proprietate asupra pământului în satul românesc de
începutul secolului XX, aspecte surprinse în răspunsurile primite la unele

8

„În fostul district al Chioarului, mai toŃi oamenii erau nobili şi umblau în haine vinete şi pe
sumanele lor negre au postav vânăt la mâneci şi braŃe. Tot cu postav este tivit jur împrejur”
Răspuns la Chestionarul lui N. Densuşianu (Densuşianu, 1893), trimis de preotul Gregoriu
Ciubăncaş din Ciubanca)
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chestionare de la sfârşitul secolului al XIX-lea9 (Hasdeu, 1877) şi de la
începutul secolului XX (Chestionarul Casa, 1926; Toşa, 2002).
Potrivit informaŃiilor cuprinse în aceste surse documentare, dreptul de
proprietate asupra pământului a fost obŃinut de locuitori prin dreptul primului
ocupant, prin donaŃii (danii), prin măsuri administrative (sistematizări de
aşezări, împroprietăriri); prin moşteniri şi prin cumpărări.
CredinŃa că locuitorii şi-au obŃinut dreptul de proprietate prin dreptul
primului ocupant a fost menŃionată în satelor foarte vechi, în care oamenii
credeau că „au fost aici din totdeauna”10, sau că „sunt aici de pe vremea
uriaşilor”11.
Uriaşii sunt pomeniŃi în localităŃi din toate zonele Ńării, despre ei
crezându-se că au fost locuitorii acelor meleaguri înaintea oamenilor. Uriaşii
erau fiinŃe aşa de mari încât „o copilă de-a lor, găsind doi oameni ce arau la
câmp cu un plug cu 6 boi, i-a luat în poală pe toŃi, boii, oamenii şi plugul şi s-a
dus cu ei la mama sa, zicând: uite mamă! Am găsit nişte gândaci ce scurmă
pământul. Mama ei i-a zis: du-te mamă şi-i du unde i-ai găsit, că avem să perim
noi şi au să iasă aceştia să trăiască pe lume”12
Pe baza dreptului primului ocupant s-a obŃinut dreptul de proprietate
asupra pământului şi în localităŃile care au fost înfiinŃate de unele persoane
stabilite temporar, din diferite motive, în zone nelocuite „un cioban foarte bogat
s-a aşezat cu târlele de oi aici, apoi şi-a făcut bordeie şi după el au venit alŃi
locuitori, care au ocupat şi folosit terenurile, cât şi cum au vrut ei, formând un
sat Bîrca”.13 După ce îşi făceau casele, primii ocupanŃi îşi luau din pământul din
jur cât le era necesar, „fiindcă nu era stăpânire regulată care să-i oprească”.14
Terenuri de cultură s-au obŃinut şi prin defrişări de păduri, „oamenii,
când au venit în vechime aici, n-aveau în vechime locuri de semănat şi de fânaŃ,
că erau numai păduri pe locurile acestea şi cei care voiau să are, să semene şi
9

Pentru răspunsurile trimise de învăŃătorii I. Climescu din comuna Dofteana, jud. Bacău, I.
Curpăn din Nadişa, Bacău, C. Petrov din Brusturoaia şi D. Pătu din Berzunt la acest chestionar,
vezi Hasdeu, 2002: 225-289; Hasdeu, 1884; Muşlea – Bîrlea, 1970; Densuşianu, 1893, 1895;
Fochi, 1976
10
Răspuns la chestionarul lui N. Densuşianu, din localitatea Novaci, Gorj
11
„În vremuri vechi pământul era locuit de uriaşi, iar fata celui din urmă uriaş a găsit un om
arând cu plugul în câmp şi l-a luat în poală cu plug, cu boi, cu tot şi l-a dus la tatăl său, care era
orb, zicând: am găsit un om din cei care vor moşteni pământul” Inf. din Voineşti, jud.
DâmboviŃa (chestionar N. Densuşianu); „uriaşii erau foarte mari, un uriaş din Iaşi punea la foc
ceaunul de făcut mămăligă şi până da apa la fiert, el se întorcea cu făina din łara Ungurească”
Inf. din localitatea Casin jud. Bacău (chestionar N. Densuşianu).
12
Inf. din Braniştea, jud. Covurlui (chestionar N. Densuşianu).
13
Inf. din Bîrca, jud. Dolj „Gângiova, fondată de ciobanul Gângui Iovan, care venea cu oile de
la Munte aici” Inf. din Gîngiova, jud Dolj (apud Toşa, 2011: 101)
14
Inf. din Slănic, jud. Bacău (chestionar N. Densuşianu).
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să-şi facă fânaŃ, tăiau copacii, scoteau rădăcinile şi aşa îşi făceau arături,
semănături şi fâneŃe”15.
Prin defrişări, primii ocupanŃi îşi procurau şi materialul de construcŃie,
lemnul pentru construcŃii: „erau păduri foarte întinse, se spune că şi casele
bătrâneşti sunt făcute din lemnul ce se tăia chiar în locul acela”16.
În unele localităŃi se credea că averea a fost, la început, proprietatea
unor moşi, oameni care au primit pământul de la un Domnitor, ca danie, pentru
unele servicii aduse Ńării „un om făcea o vitejie în război şi ca răsplată i se da de
la Vodă o bucată de pământ, de veci, cu drept de a o stăpâni el şi urmaşii săi, şii dădea şi hrisov la urmă. Bucata de pământ era mai mare sau mai mică, după
vitejia ostaşului.”17.
Fiii moşului au devenit bătrânii neamului şi au dat spiŃa neamului „pe
spiŃă se vede în ce chip s-a împărŃit pământul, luând ei butucul sau cel întâi
bătrân, încep a-l împărŃi după cum acel tată a avut copii: în spiŃă se vede câŃi
bătrâni erau înainte în sat şi cum s-a împărŃit pământul între copiii lor”18.
Cunoaşterea spiŃei de neam era foarte importantă în rezolvarea neînŃelegerilor care apăreau uneori între urmaşi, deoarece succesiunea se făcea pe baza
descendenŃei strămoşilor. SpiŃa de neam era foarte importantă mai ales, în
cunoaşterea statutului social al ascendenŃilor diferitelor familii din cadrul unei
comunităŃi.
Printre domnitorii care au rămas în mentalitatea colectivă că au făcut
cele mai multe danii ostaşilor lor, în łara Românească sunt pomeniŃi împăratul
Traian19 care a „bătut pe uriaşi şi soldaŃii lui au rămas pe locul acesta şi din ei
ne tragem noi”20 şi Negru Vodă21care „a cucerit pământul de la daci. Aici au
locuit dacii, Negru Vodă a venit cu ostaşii lui, cu caii potcoviŃi de-a îndărătelea,
15

Inf. din Heciu Laspezi, jud. Suceava (chestionar N. Densuşianu).
Inf. din Bursucani, jud. Covurlui (chestionar N. Densuşianu).; „numele de Aninoasa vine de la
pădurea de anini care a fost în timpuri vechi pe locul satului” Inf. din Aninoasa, jud. Argeş
17
Inf. din Podul Iloaiei, jud.Iaşi, (chestionar N. Densuşianu) „Moş sau bătrân, o bucată de
pământ ce s-a dat unui om când s-a împărŃit pământul şi care astăzi s-a împărŃit între mai mulŃi
moştenitori” Inf. din Fata, jud. Olt (chestionar N. Densuşianu)
18
Răspuns la Chestionarul juridic a lui B. P. Hasdeu, trimis din com. Nadisa, jud. Bacău. (Cf.
Hasdeu, 2002: 239)
19
Despre împăratul Traian se credea că a făcut danii în localităŃi din judeŃele Argeş (Inf. din
Borleşti), Dolj (Argetoaia, Bălileşti); Gorj (Bălăneşti), IalomiŃa (Eliza Stoieneşti), Olt
(BrastavăŃu), Brăila (Bordei Verde).
20
Inf. din Bordei Verde, jud. Brăila, (chestionar N. Densuşianu).
21
Negru Vodă este menŃionat în judeŃele Argeş – Inf. din Păduroiu (chestionar N. Densuşianu);
Brăila (Batogu D), Olt, Prisaca (chestionar N. Densuşianu)); „Strămoşii noştri au venit aici mai
întâi ca panduri, cu Negru Vodă şi după ce Negru Vodă i-a bătut pe tătari şi i-a gonit peste
Dunăre, a lăsat o parte din pandurii săi, la care le-a dat voie să muncească pământ oricât or
putea, fiind scutiŃi de orice dajdie” Inf. din Priseaca, jud. Olt. (chestionar N. Densuşianu)
16
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ca să cunoască dacii urmele pe unde au venit, şi 17 ani s-au bătut, până i-a
răzbit Negru Vodă. Pământul l-a dat Negru Vodă ostaşilor lui care n-aveau
femei şi le-a adus Negru Vodă fete de la Roma”22.
În Moldova se credea că Ştefan cel Mare a fost domnitorul care a făcut
cele mai multe danii oştenilor pentru vitejia lor 23: „un viteaz a lui Ştefan cel
Mare a primit pentru multele-i vitejii o mare porŃiune de teren în aceste locuri,
unde s-a stabilit şi şi-a făcut locuinŃa, şi fiind singur şi neputând trăi, a chemat
pe mai mulŃi oşteni cu care a făcut el armata de a se aşeza în acel loc. Acel
viteaz s-a chemat Gîrceanu şi de la el şi-a luat numele satul24.
Pământ, în suprafeŃe mai mici, au dat, ca danie, şi unii proprietari mari
(boieri, mănăstiri, aşezăminte etc.) pentru a atrage braŃe de muncă pe moşiile
lor, le-au dat „pământ degeaba numai ca să-i aibă pe moşia lor”25.
Marii proprietarii ofereau oamenilor care se stabileau pe moşiile lor pe
lângă terenuri (în special loc de casă), şi unele facilităŃi, ca de exemplu:
materiale de construcŃie gratuite: „un boier care era stăpân peste o întindere de
pământ şi avea nevoie de oameni a zvonit, cu făgăduială, că oricine va voi să
vină pe acele locuri, li se va da loc de casă şi lemn trebuitor pentru clădiri26,
scutiri de dări, „de obicei când se întemeia un sat nou, locuitorii lui erau scutiŃi
de dări”27 sau păşune pentru animale „boierul moşiei a dat veste în toate părŃile
că acelora care vor veni pe moşia sa li se va da loc şi lemn trebuitor pentru
facerea caselor, vitele lor vor fi slobode pe imaş pe toată moşia”28.
Profitând de astfel de oferte, grupuri de oameni au plecat din localităŃile
natale şi s-au stabilit în alte părŃi, din cauza: molimelor apărute în satele lor („au
fugit oamenii din localităŃile apropiate de Brăila din cauza ciumei ca a bântuit
în anul 1828”29), a foametei care a bântuit în zonă („oamenii din Rîpa, din łara
Ungurească, în timpul când acolo era foamete mare, de se hrăneau oamenii cu
scoarŃă de copaci, au venit şi s-au aşezat aici şi şi-au făcut locuri de arătură”30),
a asupririi oamenilor de către unii din proprietarii („oamenii alungaŃi din satul
lor de un boier numit Mamvru, care, fără drept, le-a răpit moşia şi oamenii
22

Inf. din Floreşti, jud. Dolj, (chestionar N. Densuşianu)
Inf. din: Dărmăneşti, jud. Bacău, Tîrnăuca, (chestionar N. Densuşianu), jud. Dorohoi; Ipatele,
Gîrceni, (chestionar N. Densuşianu)jud. Vaslui; „Ştefan cel Mare le-a dat la toŃi oamenii pământ
deopotrivă, dar pe urmă l-a cuprins boierii” Inf. din Basarabi, jud Suceava (chestionar N.
Densuşianu)
24
Inf. din Gîrceni, jud. Vaslui, (chestionar N. Densuşianu)
25
Inf. din Basarabi jud. Suceava (chestionar N. Densuşianu)
26
Inf. din Bosânceni, jud. Botoşani (chestionar N. Densuşianu)
27
Inf. din Almaju, jud. Dolj, (chestionar N. Densuşianu)
28
Inf. din Păuşeşti jud. Iaşi (chestionar N. Densuşianu)
29
Inf. din ScorŃarul Nou, jud. Brăila, (chestionar N. Densuşianu)
30
Inf. din Dolheştii Mari, jud. Suceava (chestionar N. Densuşianu)
23
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neputând suferi asupririle s-au retras din acel sat”31) sau a războaielor („Moş
Radu Butuc spune că la 3-4 ani după luarea Brăilei, ei au plecat cu părinŃii lor
din Strîmba şi s-au aşezat cu târlele lângă Movila Pîrlitei, unde au stat cam vreo
20 de ani. Cam pe la 1850, călugării care stăpâneau această moşie s-au înŃeles
cu dânşii ca să facă sat în locul unde se află astăzi şi atunci s-au strămutat şi şiau făcut colibe pe lunca CălmăŃuiului. Acolo veni oameni din toate părŃile, căci
călugării îi menaja bine şi învoielile erau foarte uşoare din zece una la produse
şi 3 lei la vite”32).
Un rol important în obŃinerea şi reglementarea proprietăŃilor agrare a
locuitorilor satelor l-au avut autorităŃile, prin aplicarea unor măsuri administrative de sistematizare sau de împroprietărire.
Primele sistematizări de sate au fost făcute de autorităŃile habsburgice în
Transilvania, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, din dorinŃa unui control
mai eficient asupra supuşilor şi a obŃinerii unor noi suprafeŃe agricole de cultură.
Sistematizarea s-a făcut prin comasarea gospodăriilor răspândite pe văi şi pe
dealuri în cadrul unor vetre săteşti compacte. AcŃiunea de sistematizare a satelor,
prin măsuri administrative, este cunoscută şi sub numele de aducerea la linie.33
AcŃiunea de aducere la linie a caselor era făcută după instrucŃiuni
precise,privind suprafaŃa intravilanului unui sat, proprietăŃile săteanului în
intravilan, materialele şi tehnicile de construcŃie, dimensiunile caselor34,
plasarea acestora faŃă de drum.35
În łara Românească, prima încercare de sistematizare a satelor a fost
făcută de austrieci în timpul ocupării Olteniei (1718-1739), în care scop
întocmesc o hartă în care sunt redate corect formele de relief, drumurile, apele
şi localităŃile Olteniei. (Godea, 2012: 20)
Aducerea la linie propriu-zisă s-a făcut începând cu anul 182936, în
prima etapă oamenii nevrând să-şi strice vechile gospodării şi să-şi ridice altele
31

Inf. din Mînjeşti, jud. Vaslui (chestionar N. Densuşianu)
Inf. din Batogu, jud. Brăila (chestionar N. Densuşianu)
33
„la Ńară, în loc de stradă, poporul zice linie” (Argetoaia); „Linia îi un drum printre două
rânduri de case” Inf. din Bîrca, (chestionar N. Densuşianu), jud. Dolj
34
„Potrivit acestor măsuri, casa iobăgească trebuia să fie formată din trei încăperi (cameră de
locuit, tinda sau bucătăria şi cămara), cu târnaŃ la faŃadă. Dimensiunile caselor erau de 7 stânjeni
la iobagii săraci, 8 stânjeni la iobagii cu 2/8 de sesie şi de 9 stânjeni la iobagii cu 4/8 sesie, iar
lăŃimea (împreună cu târnaŃul) de 3 stânjeni la cei săraci, 3 stânjeni şi 2 şuhuri şi de 3 stânjeni şi
5 şuhuri” (Godea, 2012: 14)
35
În ce priveşte poziŃia caselor faŃă de drum, se prevedea ca acestea să n-aibă gard spre stradă şi „la
fiecare casă, camera să fie spre stradă şi să aibă cel puŃin un geam spre stradă” (Godea, 2012: 15)
36
Obligarea locuitorilor de a-şi părăsi vechile gospodării pentru a se aşeza în noile vetre de sat
au fost menŃionată şi în alte localităŃi: „prin execuŃie, locuitorii răspândiŃi în mai multe locuri au
fost adunaŃi pe locul unde se află azi” Inf. din Filiaşi, (chestionar N. Densuşianu) jud. Dolj;
„înainte de linie (1832), oamenii au fost risipiŃi prin păduri cu locuinŃele şi atunci, din poruncă
32
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noi pe noile loturi primite, atunci autorităŃile au fost nevoite să apeleze la
„silnicie de topoare, căci oamenii nu voiau mutarea”37.
În noile sate aduse la linie, gospodăriile locuitorilor nu puteau ridica în
afara vetrei aşezări şi trebuiau să aibă o formă regulată de 20 stânjeni la drum şi
15 stânjeni în adâncime. Gospodăriile sunt înşirate „aliniat de-a lungul unor
străzi”38, drumuri mari late de 15 stânjeni sau mijlocii late de 8 stânjeni (Godea,
2012: 21), care gravitau în jurul celei mai importante artere de circulaŃie din
zonă: „comuna este aliniată, străzile pleacă din şoseaua Maglavit – Cetate”39.
La mijlocul secolului al XIX-lea, dreptul de proprietate asupra pământului în cele trei Ńări române aparŃineau marii proprietăŃi (boieri, grofi,
mănăstiri, aşezăminte publice) şi Ńăranilor liberi.
În Moldova, suprafaŃa totală a terenului cultivat şi a pădurilor era de
2.605.035 fălci şi 45 prăjini ( 4.090.1253 ha), din care 1.594.114 fălci, adică 5/9
din suprafaŃa totală aparŃinea moşiilor boiereşti, 653.260 de fălci, adică 2/9,
aparŃineau moşiilor mănăstireşti, iar 357.661 fălci, adică 1/9, aparŃineau
moşiilor răzăşeşti. (Corfus, 1982: 15)
PopulaŃia Moldovei era în număr de 181.343 familii (906.715 suflete)
(Corfus, 1982: 20), care locuiau în 2302 localităŃi (sate şi cătune), (NegruŃiMunteanu, 1963: 14), care erau situate pe moşii boiereşti (91.832 familii), pe
moşii mănăstireşti (41.410 familii), pe moşii răzăşeşti (47.373 familii), pe moşii
boiereşti mănăstireşti (195 familii), pe moşiile boiereşti răzăşeşti (288 familii)
şi pe moşiile mănăstireşti răzăşeşti (245 familii) (NegruŃi-Munteanu, 1963: 20).
În łara Românească, suprafaŃa totală a pământului agricol era de
10.653.300 pogoane (5326.650 ha), dintre care pământul lucrat era în suprafaŃa
de 3.916.602 pogoane (1.958.301 ha) (Corfus, 1982: 15).
Pământul agricol forma 146.951 moşii şi părŃi de moşii, care aparŃineau: statului (59 moşii), comunelor (21 moşii), aşezămintelor publice (189
moşii), mănăstirilor (1753 moşii), boierilor (78.874 moşii), iar un număr de
66.035 moşii aparŃineau moşnenilor. (Corfus, 1982: 15)
PopulaŃia łării Româneşti era de 2.400.921 suflete, din care populaŃia
agricolă de 1.634.702 suflete, care locuiau în 3.156 comune rurale (Corfus,
1982: 19). O cincime din populaŃia rurală, adică 89.657 familii, erau moşneni,

domnească, s-au tras la linie, venind slujitorii stăpânirii şi fărâmând coşurile caselor” Inf. din
Ibăneşti, (chestionar N. Densuşianu), jud. Olt
37
Inf. din Ceacâru, jud. Brăila, (chestionar N. Densuşianu)
38
„Linia s-a făcut astfel: „o surpat casele locuitorilor şi i-a obligat să le pună în centrul satului, la
linie, unele de o parte a drumului, altele de cealaltă latură”. „Au surpat atunci, sunt ca la 60 de
ani, casele la două cătune mai îndepărtate şi le-a pus la linie” Inf. din Bela, (chestionar N.
Densuşianu), jud. Dîmbovita
39
Inf. din Maglavit, jud. Dolj, (chestionar N. Densuşianu)
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343.230 familii erau clăcaşi birnici, iar 26.574 familii erau clăcaşi săraci.
(Corfus, 1982: 19)
În Transilvania era un număr de 128.127 familii de iobagi, care primeau
în folosinŃă pământ de la 3.607 de moşieri. Dintre aceştia, un număr de 3.134
erau moşieri mici, cu 1-50 iobagi, 422 erau moşieri mijlocii cu un număr de 50500 iobagi, 30 erau moşieri mari, cu 500-1000 de iobagi şi 21 erau moşieri
foarte mari cu peste 1000 de iobagi (Din Ist. Trans., 1963: 299). Alături de
iobagi, pe moşiile moşierilor mai lucrau şi 63.866 familii de jeleri şi 66.092
familii de libertini (Din Ist. Trans., 1963: 273).
În Moldova şi łara Românească, până la desfiinŃarea iobăgiei, situaŃia
socială a Ńăranilor dependenŃi era determinată de numărul animalelor mari, bune
de lucru, pe care le deŃineau. Clăcaşii care aveau patru boi erau consideraŃi
fruntaşi, cei care aveau doi boi erau clăcaşi mijlocaşi, iar cei care n-aveau
animale de lucru erau clăcaşi săraci. (Corfus, 1982: 18)
În Transilvania, starea socială a iobagilor era determinată de mărimea
sesiilor urbariale pe care le aveau în folosinŃă, care puteau să fie întregi,
jumătăŃi sau părŃi de sesie. Mărimea sesiilor era stabilită în funcŃie de calitatea
pământului, cele de calitatea I-a aveau o suprafaŃă de la 6 la 14 iugăre (din care
4-10 iugăre de arătură, 2-4 iugăre de fâneŃe); cele de calitatea a II-a aveau o
suprafaŃă de la 9 la 17 iugăre (din care 6-12 iugăre arătură şi 3-5 iugăre fânaŃ),
iar cele de calitatea a III-a şi a IV-a aveau 11-20 iugăre (din care 7 -14 iugăre
arătură şi 4-6 iugăre de fânaŃ) (Bodea, Surdu, 1963: 137)
În satele de clăcaşi de pe moşiile boiereşti (pe o moşie puteau să fie mai
multe sate, în funcŃie de mărimea ei), gospodăriile locuitorilor se găseau pe
terenurile proprietate individuală din cadrul vetrei satelor, fiind separate de
restul moşiei.
Moşia boierească era împărŃită în două părŃi, una care reprezenta
gospodăria boierească şi a doua care cuprindea loturile date spre folosinŃă
clăcaşilor, pentru care aceştia erau obligaŃi să presteze claca.
În Principatele Române, până la Tratatul de la Trianopol, gospodăria
boierească fiind autarhică, proprietarii erau interesaŃi în primul rând să obŃină
produse necesare pentru consumul intern, nu pentru comerŃ, de aceea aceştia nu
deŃineau inventar agricol şi nici nu erau interesaŃi să exploateze intensiv
pământul.
Marile moşii erau lucrate de clăcaşi care aveau şi inventarul agricol şi
animalele de lucru necesare.40 Clăcaşii puteau să lucreze pământul (să facă
arături şi să cosească), unde voiau şi cât voiau, pe moşie, cu condiŃia să dea
proprietarului a zecea parte din recoltă.
40

„Instrumentele arătoare sunt foarte primitive, plugul este acela gros cu roate, tras de 6-8 boi”
(Ionescu de la Brad, 1866: 131)
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În urma desfiinŃării monopolului turcesc asupra comerŃului łărilor
Române, în urma tratatului de la Adrianopol (1829) s-a creat posibilitatea
desfacerii produselor agricole româneşti şi pe alte pieŃe externe.
Aducând venituri importante, comerŃul cu cereale a impulsionat marea
proprietate în obŃinerea unor cantităŃi tot mai mari de produse agricole pe care
să le valorifice prin vânzare. In condiŃiile în care terenurile erau lucrate de către
clăcaşi cu inventarul lor, după cunoştinŃe agrotehnice rudimentare, pentru
obŃinerea unor cantităŃi mai mari de cereale, marii proprietari erau nevoiŃi să
mărească suprafeŃele semănate pe moşia boierească, şi să extindă suprafaŃa
terenurilor arabile în detrimentul păşunii şi a fâneŃelor sau să diminueze
loturilor date în folosinŃă clăcaşilor.
Regulamentul Organic a reglementat suprafeŃele de teren date în
folosinŃă clăcaşilor şi a mărit obligaŃiile acestora. În Moldova, un clăcaş primea
un loc de 10 prăjini (1.790,20 mp) pentru casă, ogradă şi grădină şi o falce şi
jumătate (2,145 ha) de loc de arătură. Pe lângă acest teren, clăcaşul codaş (cel
fără animale de lucru, dar cu o vacă de hrană) mai primea în folosinŃă 40 prăjini
de fâneaŃă şi 20 prăjini de păşune (cca. 3 ha); clăcaşul mijlocaş (cu 2 animale
de lucru şi o vacă de hrană) primea în folosinŃă o jumătate de falce (7.161 mp)
de fâneaŃă şi o jumătate de falce de imaş (în total peste 4 ha); iar clăcaşul
fruntaş (cu 4 animale de lucru şi o vacă de hrană) primea o falce şi jumătate
(21.483 mp) de fâneaŃă şi o falce şi jumătate de imaş (în total peste 7 ha)
(Corfus, 1982: 24-25) .
În łara Românească, clăcaşul primea ca loc de casă şi grădină şapte
prăjini şi trei pogoane loc de arătură, pe lângă care fruntaşul mai primea în
folosinŃă două pogoane şi jumătate de păşune şi trei pogoane de fâneaŃă, în total
8 pogoane (4 ha), mijlocaşul primea un pogon şi jumătate de păşune şi 19
prăjini de fâneaŃă, în total 4 pogoane, iar codaşul 12 prăjini de păşune şi 15
prăjini de fâneaŃă, în total 2 hectare. (Corfus, 1982: 26)
Terenurile date în folosinŃă clăcaşilor nu erau separate de cele care
reprezentau rezerva boierească, boierii având libertatea să le schimbe cu ocazia
oricărei noi distribuiri. ExcepŃie făceau terenurile atribuite ca loc de casă, curte
şi grădină care erau date o dată pentru totdeauna, precum şi terenurile obŃinute
prin defrişare de clăcaşi sau de părinŃii lor. (Corfus, 1982: 26)
După desfiinŃarea iobăgiei, iobagii au fost împroprietăriŃi cu pământul
pe care l-au avut în folosinŃă înainte, ceea ce a creat o diferenŃiere socială,
diferenŃiere care s-a accentuat în continuare, datorită modalităŃii de transmite a
averii între urmaşii. Reformele agrare din 186441, 1879, 1921, 1945 au încercat
să diminueze această diferenŃiere prin împroprietărirea familiilor sărace.
41

„Prin Legea din 1864 au fost împroprietăriŃi un număr de 406.429 clăcaşi, cu 1.654.969 ha”
(cf. Adăniloaie, Berindei, 1967: 344)
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O altă modalitate de obŃinere a dreptului de proprietate asupra pământului era prin moştenire de la părinŃi. Moştenirea în satele româneşti se făcea
după legea pământului, părintele putând dispune, cu limbă de moarte, cum vrea
el de avere, dar trebuia să Ńină seama de faptul că neîndreptăŃirea unuia dintre fii
era înfierată de săteni multă vreme.
În satele de moşneni, pământul moşesc putea fi moştenit numai de
urmaşii moşului, „care aveau dreptul numai la partea ce li se cuvenea de la
moşul lor”42. De aceea, prin împărŃirea între urmaşi, pământul moşesc s-a diminuat ca suprafaŃă, apărând diferenŃieri sociale între bătrâni43, „dacă unii au mai
mult pământ, cauza e că moşul lor a cuprins la început mai mult pământ, sau că
familia unui moş a fost mai prăselnică decât a altuia şi moşia s-a împărŃit între
mai mulŃi”44.
Averea părintească, după desfiinŃarea iobăgiei, putea să fie moştenită în
primul rând de fiii naturali, de copiii din flori care, cu toate că erau consideraŃi
nelegitimi, purtau numele părinŃilor care i-au crescut şi aveau dreptul la
moştenirea averii părinteşti ca şi ceilalŃi copii (Hasdeu, 2002: 268).
O altă categorie care aveau dreptul la moştenire erau copiii luaŃi de suflet
de familiile care nu puteau face copii, pentru a avea cine să le îngrijească la
bătrâneŃe şi de familiile mai bogate care aveau numai fete „pentru a avea cine să
le ducă pe mai departe numele” (Hasdeu, 2002: 255). Când se luau copii de suflet
pentru a se evita neînŃelegerile ulterioare între părinŃii naturali şi cei de suflet,
aceştia se luau „de peste o punte sau de peste o apă, dacă erau mici, iar dacă erau
mai mărişori se luau în pielea goală ca să-i îmbrace cei care-i luau” (Hasdeu,
2002: 255) şi se făcea un act, în scris între ei, act prin care părintele natural
renunŃa la drepturile parentale asupra copilului, iar cel de suflet se obliga să-l
înzestreze” (localitatea Brusturoasa, jud. Bacău) (Hasdeu, 2002: 255).
Averea părintească se putea moşteni ca zestre la căsătorie. Zestrea era
stabilită de către părinŃii ambilor tineri, verbal, în prezenŃa unor martori (rude şi
naşi) înainte de logodnă şi ea intra în posesia noii familii imediat după
căsătorie. La căsătorie nu se întâmpla niciodată ca „un sătean să dea o zestre
mai mare, neîndreptăŃind cu aceasta pe ceilalŃi urmaşi” (Hasdeu, 2002: 257).
Căsătoriile copiilor se făceau în ordinea vârstei, întâi fetele şi flăcăi cei
mai mari, „nu voiesc cu nici un preŃ a-şi mărita întâi fetele mai mici, nici a
însura băieŃii mai mici, că, zic ei, nu se începe niciodată sacul de la fund”
(Hasdeu, 2002: 257).
În toate satele româneşti, cu excepŃia celor din zona Branului, tradiŃia
era ca flăcăul, când se însoară, să meargă la casa lui, nu să se mărite, adică să
42

Inf. din Mihăieşti, jud. Argeş
„Moş este pământul care a aparŃinut unui singur locuitor şi care s-a împărŃit între urmaşii săi,
bătrâni” Inf. din Mioveni, Jud. Argeş
44
Inf. din Mihăieşti, jud. Argeş
43
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meargă în casa soŃiei. Flăcăii care mergeau în casa soŃiei erau ironizaŃi că se
mărită şi că devin un servitor în casa socrului, în care n-are nimic decât cuiul
din grindă în care să-şi pună clopul când vine obosit de la lucru.
Problema casei trebuia rezolvată de părinŃii băiatului, care avea
obligaŃia morală de a-i face casă înainte de căsătorie, sau de a-i da loc de casă şi
de a-l ajuta să-şi facă casă după căsătorie, „fiecare băiat care se însoară trebuie
să aibă casa lui, de aceea tatăl trebuie să-i dea casă gata, sau loc de casă, sunt
prea puŃine cazurile când bărbatul se ducea în casa femeii”45.
ObligaŃia părinŃilor de a face casă băieŃilor, sau de a-i ajuta să-şi facă
casă era explicată prin aceea că ei duc pe mai departe numele tatălui familiei ca
să nu se piardă numele familiei.
Ca zestre se dădea „vite, pământ şi loc de casă, obiecte din casă”
(Hasdeu, 2002: 256), iar tinerii, care la căsătorie au primit zestre, dacă mai
aveau fraŃi necăpătuiŃi, nu mai puteau avea pretenŃii la averea părintească, „ei
trebuind să se mulŃumească cu ce au primit atunci”46.
Partea din averea părintească ce rămânea după ce toŃi fraŃii şi-au primit
zestrea era moştenită de băiatul cel mai mic, sau de fata cea mai mică (dacă
familia avea numai fete), care rămânea în casă. De obicei, moştenirea era cu
ceva mai mare, decât partea pe care au primit-o de zestre fraŃii lui, pentru că ea
cuprindea şi partea sufletului, adică acea parte din avere care trebuia să acopere
„cheltuielile de înmormântare, cheltuielile ce se fac pentru sufletul mortului la
pomenile şi pomenirile de 3, 9 şi 40 zile, la 3 şi 6 luni, care se adaugă la cele
pentru cruce, îngrijirea mormântului” (Gorovei, 1926: 3)
De obicei, încă din timpul vieŃii, părinŃii spre bătrâneŃe îşi pregăteau
hainele cu care să fie înmormântaŃi (de obicei hainele cu care au fost miri),
ştergarele care să fie date pomană: „fiecare femeie în etate este pregătită cu 12
şervete pentru ea şi 12 pentru bărbat pe care le da la preot, dascăl, cruce,
prapori, gropari şi cel care duce calul de la căruŃă”47, de care nu se atingea
nimeni, „fiind sacre pentru toată lumea, fiind cel mai mare păcat, de neiertat a
le răpi” (Gorovei, 1926: 3).
Familiile fără copii îşi lăsau moştenire rudelor care se îngrijeau de
înmormântare şi de ce trebuia făcut pentru pomeniri după înmormântare
(Gorovei, 1926: 3). Dacă o familie nu avea copii, şi bărbatul era bolnav, acesta
putea lăsa cu limbă de moarte averea nevestei, dacă este convins că soŃia, chiar
dacă se va mărita, se va îngriji de ce trebuie pentru sufletului lui, atât la
înmormântare, cât şi după. În situaŃia în care, cu limbă de moarte, nu-i da voie
45

Răspuns la Chestionarul Casa al Muzeului Limbii române, trimis din Boldureşti, jud. Lăpuşna
„Dacă un fiu la însurătoarea sa s-a dus în casa nevestei şi dacă părinŃii lui mai au şi alŃi copii
nepuşi la cale, atunci acel fiu nu mai poate cere din averea tatălui său , cu trebuie să rămână
mulŃumit cu zestrea ce a luat la ieşit” (Hasdeu, 2002: 270).
47
Inf. Maria Ivan Flucuş, Şinca Nouă, jud. Braşov
46
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să se recăsătorească şi totuşi o făcea, rudele soŃului „o cer în faŃa judecăŃii să-i
combată violarea ce a comis şi se ivesc gâlcevi” (Gorovei, 1926: 272).
După moartea soŃului, copii nu pot să împartă averea rămasă fără
aprobarea soŃiei dacă aceasta trăieşte, dacă totuşi vor s-o împartă, mama rămâne
cu o parte rezervată pe care o încredinŃează copilului care va avea grijă de ea.
În satul tradiŃional, o văduvă care, din nevoia de ocrotire a gospodăriei,
se mărita după doi trei ani de la moartea soŃului, nu era dispreŃuită în sat
„poporul cunoaşte foarte bine dacă văduva se mărită de nevoie ce are pentru
ocrotirea gospodăriei sale, sau că din caracterul ei cel rău. Când se mărită o
văduvă la un an după ce i-a răposat soŃul atunci nu-i privită bine de popor, dar
după doi, trei ani nu-i mai zice nimic” (Gorovei, 1926: 265).
Dacă un bărbat, în timpul vieŃii, risipeşte averea soŃiei, rudele acesteia îl
„urmăresc prin judecată şi-i scot zestrea” (Gorovei, 1926: 257). În situaŃia în
care soŃul se comportă normal cu soŃia, aceasta îşi poate pierde averea primită
ca zestre dacă „se dă la lucruri deşarte şi nu mai merită să vieŃuiască cu bărbatul
ei” (Gorovei, 1926: 257)
În situaŃia în care se desface căsătoria şi familia are copii care rămân în
grija tatălui, zestrea soŃiei se împarte la copii, iar dacă n-are copii, soŃul este
obligat să restituie averea soŃiei (Gorovei, 1926: 265).
SuprafaŃa pământului aparŃinător unei familii putea creşte sau descreşte
prin cumpărare sau vânzare. Pământul moşesc nu era iertat a-l vinde străinilor
numai descendenŃilor din familie şi „numai dacă aceştia nu se învoiau să-l
cumpere, era iertat a-l vinde.”48
În cazul în care o familie era obligată să vândă, pentru rezolvarea unor
probleme, sunt întrebate neamurile dacă nu cumpără, „roagă întâi pe rude dacă
nu cumva voiesc să cumpere de la ei şi dacă nu atunci zice n-am păcat căci lam rugat şi vinde la altul străin” (Gorovei, 1926: 274).
Dacă se vinde o avere nemişcătoare fără să fie întrebate rudele, acestea
au dreptul, timp de un an, să o răscumpere: „rudele au dreptul de a răscumpăra
o avere nemişcătoare dacă s-a vândut fără ştirea lor, sau nefiind ei în sat, dând
cumpărătorului banii şi alte cheltuieli cu înscrisuri şi cu aldămaş” (Gorovei,
1926: 275)
Pentru a evita aceasta, cumpărătorul insista să se prevadă în actul de
vânzare o sumă exagerată ca preŃ, pe care nu i-ar da mâna răscumpărătorului
să-l plătească (Gorovei, 1926: 275)
Vânzarea de pământ s-a făcut şi de către stat din moşiile lui, prin legile
agrare. Legea Agrară din 1864 prevedea că se pot vinde suprafeŃe de până la 12
pogoane la preŃul de 5 galbeni pogonul, însurăŃeilor sătenilor de pe moşiile
strâmte şi celor care aveau casă şi grădină în sat, dar n-au fost clăcaşi, plata
făcându-se timp de 15 ani fără dobândă. Cei 106.714 săteni (Adăniloaie,
48

Inf. din Maidan (chestionar N. Densuşianu)
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Berindei, 1967: 344) care au cumpărat loturile de pe moşiile statului nu aveau
voie să le înstrăineze timp de 30 ani (Adăniloaie, Berindei, 1967: 214)
Prin Legea din 1889 se stabilea că din moşiile statului puteau cumpăra
loturi de 5 ha comunele pentru şcoală şi biserică şi capii de familie fără pământ,
văduvele cu copii şi Ńăranii care aveau mai puŃin de 5 ha. Loturile cumpărate nu
puteau fi înstrăinate timp de 15 ani (Adăniloaie, Berindei, 1967: 337). Pe baza
legii din 1889 au cumpărat loturi de 5 ha un număr de 105.165 Ńărani, iar 1.549
au cumpărat loturi mai mari (Adăniloaie, Berindei, 1967: 338).
SuprafeŃele de teren deŃinute de familiile Ńărăneşti variau de la caz la
caz. În satele de Ńărani liberi mărimea moşiei, la început, a fost mai mare sau
mai mică după vitejia oşteanului, sau după cum a fost stabilită la început, în
funcŃie de „cât putea ocoli omul într-o zi cu picioarele”49 sau de cât putea vâna
într-o zi: „unii mergeau la vânat şi cât puteau umbla într-o zi, puneau semn, sau
hotar, alŃii veneau din altă parte şi când ajungeau la hotar se întorceau fiindcă
nu aveau voie să treacă peste hotar, şi în felul acesta puneau stăpânire pe
bucăŃile de pământ şi le stăpâneau ca proprietatea lor”50.
O dată cu stabilirea mărimii, se făcea şi delimitarea moşiei prin semne
de hotar, care de obicei erau o brazdă de plug şi diferite pietre, „era obiceiul să
înconjoare locul ce trebuia să-l cuprindă moşia prin brazda plugului, după care
puneau pietre însemnate şi aşa se hotăra moşia satului”51
Semnele de hotar marcau locul până unde se întinde teritoriul care
aparŃine, spiritual, unei comunităŃi sociale, locul în care oamenii acelei
comunităŃi se simŃeau acasă: „până la hotar omul merge liniştit, că merge ca pe
locul lui, n-are de ce să se teamă”52. Trecând hotarul, omul nu mai e la el acasă,
ci intră într-o lume necunoscută, „poate bună, poate nu, eu ştiu că dacă trec nu
mă mai simt bine” (apud Bernea, 1997: 53), de aceea el trebuia să aibă grijă să
nu i se întâmple ceva rău.
Semnele de hotar aveau, în primul rând, rolul de a delimita teritoriul
unui sat de cel al altui sat: „moşia unui sat era despărŃită de a altui sat prin
semne de hotar, movile împietrite în care se puneau cărbuni şi alte materialuri şi
se lăsa cu anatemă ca nimeni să nu le strămute”53.
49

Inf. din Floreşti, jud. Dolj (chestionar N. Densuşianu)
Inf. Din Havârna, jud. Dorohoi, (chestionar N. Densuşianu)
51
Inf. din Fileşi, jud. Covurlui (chestionar N. Densuşianu) „bătrânii povestesc că la formarea
satului, atunci au înconjurat comuna cu o brazdă, fiind tras plugul de doi bivoli albi” Inf. din
Argetoaia, jud. Dolj; „În vechime, satul se înconjura cu o brazdă de plug, după care se făcea gard
sau şanŃ” Inf. din Rogojeni, jud. Covurlui (chestionar N. Densuşianu); „se trăgea o brazdă spre a
se cunoaşte mai bine hotarul” Inf. din Ruginoasa, jud. NeamŃ
52
InformaŃie din Poiana Mărului, jud. Braşov, (apud Bernea, 1997: 40)
53
Inf. din Mihăieşti, jud. Argeş (chestionar N. Densuşianu); „când s-aşeză hotarul este obiceiul a
se pune în groapă, sub piatră, cărbuni de lemn stinşi, fărâmituri de piatră şi un nod de petică
(cârpă )” Inf. din Mărgineni, jud. NeamŃ (chestionar N. Densuşianu)
50
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Pentru a se stabili locul în care să se pună semnele de hotar, „spun
bătrânii că în vechime, când se întemeia un sat nou, unul din cei mai bătrâni
punea o brazdă în cap, preotul îmbrăca haine de slujbă şi mergeau împreună
până când cădea brazda de pământ singură de pe cap şi acolo punea semn de
hotar o piatră mare”54.
Ca semne de hotar „se făceau movile de pământ în care se îngropau
pietre”55, „Ńarcuri umplute cu pământ şi pietroaie mari”56, „gropi făcute anume”
în care se puneau pietre mari sau butuci de lemne57.
În gropi, sub semnele de hotar, se puneau obiecte rezistente care să
reziste vremii, cărbuni”58, cenuşă cu cărbuni de stejar în care se amestecau
bucăŃi de sticlă59, o sticlă mare cu vin sau cu apă sfinŃită60, sticle sau oale,
pentru că acestea nu putrezesc61, hârburi de oale noi, cărbuni şi cărămizi
fărâmiŃate62, „o ulcică cu tămâie”63.
Obiectele care se puneau în groapă (cărbunii, sticla, cenuşa etc.) erau
considerate tot semne de hotar, ele fiind proba materială ce dovedea valabilitatea semnului de hotar, în caz de litigiu: „dar acum stâlpul, fiind stricat şi frânt
deasupra, nu se cunoaşte şi ne-am apucat de l-am dezgropat să vedem dacă are
54

Inf. din Obârşia jud. Bacău (chestionar N. Densuşianu)
Inf. din Priseaca, jud. Olt (chestionar N. Densuşianu).; „Când se pun semne de hotar se face
întâi agheasmă, apoi se fac nişte gropi în care se pun cărbuni şi deasupra lor se pune piatra de
hotar, apoi se face movilă” Inf. din Cudalbi, jud. Cudalbi (chestionar N. Densuşianu)
56
Inf. din Dofteana jud. Bacău ; „gărduş plin de Ńărână, pentru hotare mai mari şi bolovani sau
Ńăruşi bătuŃi adânci” Inf. din Nadişa jud. Bacău (chestionar Hasdeu); „pietre gropi moşuroaie,
ciuhe, brazde trase cu plugul „Inf. din Berzunt, jud. Bacău. (Hasdeu, 2002: 281)
57
„Hotarele sunt pietre îngropate în pământ lăsând numai un capăt afară” Inf. din Onceşti jud.
Tecuci D; „Sub pietrele de hotar se puneau cărbuni şi cenuşă, pietrele se scriau şi jurau când se
pun” Inf. din Găneşti, jud. Covurlui (chestionar N. Densuşianu); „Când se punea un semn de
hotar era obiceiul de a îngropa în pământ pietroaie lungi, cu un capăt în pământ şi cu unul afară,
sub care se îngropau cărbuni” Inf. din BuhalniŃa, jud. NeamŃ (chestionar N. Densuşianu)
58
Inf. din Mânjeşti (chestionar N. Densuşianu), jud. Vaslui; Mihăeşti, jud. Vâlcea; Floreşti, jud.
Dolj, Grumezeşti, (chestionar N. Densuşianu), jud. NeamŃ
59
Inf. din Băleni (chestionar N. Densuşianu)jud. GalaŃi, La punerea semnelor de hotar se puneau
cenuşă cu cărbuni de stejar în care se amestecau bucăŃi de sticlă şi se îngropa sub piatră”
Zăpodeni, jud, Vaslui (chestionar N. Densuşianu), „ La punerea pietrelor de hoitar se punea sub
piatră cenuşă sau cărbuni ca să nu se mute hotarul” Muntenii de Jos, jud. Vaslui (chestionar N.
Densuşianu)
59
Drajna de Sus,, (chestionar N. Densuşianu), jud. Prahova
60
„Când se pune un hotar mare este obiceiul a se îngropa la o adâncime oarecare sub o piatră o
sticlă mare de vin sau cu apă sfinŃită „Inf. din „Slănic jud. Bacău, (chestionar N. Densuşianu)
61
Inf. din Câmpurile jud. Putna (chestionar N. Densuşianu);
62
„Sub piatra de hotar sunt puse hârburi de oală nouă, cărbuni, cărămizi fărâmiŃate” Inf. din
Drajna de Sus, (chestionar N. Densuşianu), jud.Prahova
63
„După aceia se face agheasmă ca să înconjoare moşia norii cu piatră” Inf. din Corbasca, jud.
Tecuci (chestionar N. Densuşianu)
55

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Toşa, Laura Troşan

194

semne de hotar şi s-a aflat sub acea piatră, cum iaşte obiceiul, nici cărbuni, nici
cenuşă, ci a fost o piatră fără ispravă”64.
La fixarea semnelor de hotar, participanŃii jurau că le vor respecta65:
„când se punea semnele de hotar oamenii aveau obiceiul să pună pe preot de
citeşte molitva de jurământ şi toŃi stau cu mâinile pe acele pietre ce au să le
înfigă, apoi jură cu tot neamul, să se stingă acela care va schimba semnele de
hotar sau le va strica şi înfig pietrele de hotar şi în groapă cu ele pun şi cărbuni,
semnul jurământului”66.
Pentru respectarea semnelor de hotar se luau ca martori toate persoanele care întâmplător se aflau acolo67: „când se punea un semn de hotar şi din
întâmplare trecea pe acolo un călător, îl prindea şi simulau asupra lui un fel de
bătaie şi dezbrăcare de haine, ca să consfinŃească astfel tăria hotarelor şi să se
ştie şi să se respecte din copii în copii”68.
Pe lângă rolul de a fi mărturii materiale, atunci când apăreau conflicte
între două sate în ceea ce priveşte încălcarea teritoriului, semnele de hotar
aveau şi rolul de a apăra teritoriu delimitat de ele, de forŃele dezlănŃuite ale
naturii, precum ploi torenŃiale, grindină, şi de alte rele.
Pentru a apăra hotarul de astfel de fenomene, până târziu, în cazurile în
care era transportat un om care a murit de moarte nenaturală (ucidere, înec,
sinucidere etc.), departe de casă, însoŃitorii erau obligaŃi ca, la intrarea în hotarul
unui sat, să anunŃe clopotarul să tragă clopotele de la biserică. Vara, pe timpul
64

Inf. din Floreşti, (chestionar N. Densuşianu), jud. Dolj şi din Obîrşia, (chestionar N.
Densuşianu), jud. Bacău
65
„Înainte când se îngropa orice semn de hotar ( în majoritatea cazurilor o piatră)se puneau sub
ea cărbuni stinşi şi se zicea: aşa să se uşte cel ce va strămuta hotarul după cum s-au uscat aceşti
cărbuni. După ce îngropau hotarul puneau deasupra lui nişte cărbuni de tei aprinşi şi după ce-i
scuipau îi loveau cu un ciocan din care cauză se producea un pocnet şi ziceau aşa să pocnească
ochii celui ce va strămuta acest hotar” Inf. din Dumasca, DubrovăŃ, jud. Vaslui (chestionar N.
Densuşianu)
66
„Când se punea un semn de hotar şi din întâmplare trecea pe acolo un călător, îl prindeau şi
simulau asupra –i un fel de bătaie şi dezbrăcare de haine ca să consfinŃească astfel tăria hotarelor
şi să se ştie şi să se respecte” Inf. din PleniŃa, (chestionar N. Densuşianu), jud Dolj; „când se fac
aşa numitele semne de hotar se duc şi junii cei mai tineri,care, după ce semnul de hotar este
ridicat din pietre acoperite cu pământ şi pus deasupra pajişte ca să înŃelenească, se pun pe rând
mai mulŃi pe acel semn, numit holomb şi în faŃa adunării li se aplică mai multe lovituri de
bastoane în semn de aducere aminte. Devenind oamenii, în caz de divergenŃe de hotar ei sunt
chemaŃi şi ascultaŃi ca martori. ” Inf. din Selişte, (chestionar N. Densuşianu), Transilvania; „Sub
pietrele de hotar îngroapă fier, cărbuni, hârburi de sticlă, mai dă câte o palmă unui copil mic ca
să Ńină minte şi să spună şi altora când va fi mare, că acolo e hotarul” Inf. din Folteşti, jud
Covurlui (chestionar N. Densuşianu)
67
„se făcea jurământ şi blesteme, prin rugăciuni religioase şi după terminare proprietarii dau o
masă” Inf. din Priseaca jud Olt (chestionar N. Densuşianu)
68
Inf. din PleniŃa jud. Dolj (chestionar N. Densuşianu)
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furtunilor mari, cu trăsnete şi ploi torenŃiale, se trăgeau de asemenea clopotele de
la biserică, crezând că sunetul acestora le va alunga din hotarul satului.
Hotarul, adică limitele teritoriului aparŃinător unei comunităŃi, era locul
propice desfăşurării unor acte rituale cu caracter magic, cu scopul apărării
membrilor comunităŃii de rele. Aceste acte, pentru a avea rezultatele scontate,
se desfăşurau numai la anumite semne de hotar, care de la început au fost
destinate, prin diferite acŃiuni rituale, ca locuri până unde pot să vină bolile:
„locuitorii aveau obiceiul să înjuge doi boi gemeni la un plug şi cu el să
brăzdeze locul, menind ca peste brazda trasă să nu treacă bolile”69. Pentru a
putea opri bolile, trebuia să fie trasă brazdă de plug, de „doi boi negri, gemeni,
făcuŃi sâmbăta”70, de doi bivoli albi71, de patru boi negri72.
Cea mai veche menŃiune a rolului hotarului în apărarea locuitorilor de
molime o întâlnim la călătorul Marco Bandini care, vizitând satele din Moldova,
din preajma Lucăceştilor, la 1648, descrie modalitatea de apărare a locuitorilor
de ciuma care bântuia în satele din apropiere de Transilvania. „Pentru alungarea
ei, Ńăranii au confecŃionat din trunchiuri de copaci pripasuri cu înfăŃişare
omenească, cu mâini şi cu picioare. Acestea Ńineau în mâna dreaptă un arc cu
două săgeŃi, iar în mâna stângă o lance ce părea că ameninŃă că vrea să
lovească. A mai aflat că într-o noapte întunecoasă, zece fete dezbrăcate alergau
de mai multe ori în jurul satului cu beŃe aprinse şi le aruncau, lor le ieşeau
înainte zece flăcăi dezbrăcaŃi înarmaŃi cu lănci sclipitoare, salutându-se în
tăcere unii cu alŃii. Se credea că ciuma nu se atinge de oameni dezbrăcaŃi şi
ocroteşte pe tineri. După aceea, tot într-o noapte, tot zece flăcăi cu un plug cu
doi boi brăzdau împrejurul satului, fiind precedaŃi de zece fete, amestecându-şi
cântecele cu râsul. Locuitorii, înarmaŃi cu ghioage, stăteau cu faŃa spre
Transilvania la brazdă, ca să lupte contra ciumei” (Butură, 1992: 254).
Apărarea locuitorilor dintr-un sat, în situaŃia în care în localităŃile
învecinate apăreau cazuri de ciumă, se putea face şi ducând cămaşa ciumei între
hotare73. Pentru a apăra satul de ciumă, mai multe femei se adunau şi într-o
69

Inf. din Zăpodeni jud. Vaslui (chestionar N. Densuşianu).
„se povesteşte că satul Vârtopul este înconjurat cu o brazdă trasă de doi boi negrii,
gemeni,făcuŃi de sâmbăta. Pentru aceasta cred că satul este scutit, sau apărat de molime” Inf. din
Vârtopul, (chestionar N. Densuşianu), jud. Dolj, „Pentru a fi apărată aşezarea de ciumă se
încingea cu o brazdă de plug trasă de doi boi negri” Inf. din Poiana
71
„Bătrânii povestesc că la formarea satului au înconjurat comuna cu o brazdă de plug, fiind tras
plugul de doi bivoli albi” Inf. din Argetoaia, jud. Dolj (chestionar N. Densuşianu);
72
„În timpul ciumei şi a holerei se trăgea o brazdă împrejurul satului cu un plug tras de patru boi
negrii ca să nu intre ciuma în sat „Inf. din łebea, jud.,Hunedoara (chestionar N. Densuşianu)
73
„Femeile se adună şi fac o păpuşă din zdrenŃe în formă de femeie , apoi toate , într-o noapte,
fac o ie, în acea noapte o Ńese,şi o coasă şi îmbracă păpuşa . În ziua următoare înmormântează
păpuşa lângă o cruce din vreo răspântie făcându-i-se măr şi femeile cântând-o ca pe mort” Inf.
din Şinca Veche (chestionar N. Densuşianu)jud. Făgăraş
70
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noapte făceau o cămaşă cu care îmbrăcau o păpuşă făcută din zdrenŃe „pe care
o duceau între hotare cu credinŃa că am făcut cămaşa ciumei şi cu asta ne-am
îndestulat ca să se ducă ciuma de la noi”74.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, aşezările româneşti au fost
recunoscute oficial ca unităŃi social teritoriale, individualizate printr-un toponim,
formate dintr-un număr variabil de gospodării dispuse de-a lungul unei reŃele de
căi de comunicaŃie şi un teritoriu ce era folosit drept spaŃiu ocupaŃional de către
locuitori. Prin această recunoaştere, s-a terminat procesul de separare a
proprietăŃilor aparŃinătoare locuitorilor unei aşezări, de terenurile aparŃinătoare
marilor proprietari.
În funcŃie de numărul gospodăriilor care intrau în componenŃa lor,
aşezările erau numite crânguri – grupările familiale de două până la zece
gospodării, cătune – grupările sociale până la 100 de gospodării75 şi sate –
grupările de peste 100 de gospodării.
Satele aveau instituŃii social administrative proprii care asigurau
instrucŃia şi jurisdicŃia în cadrul comunităŃii (biserică, şcoală, primărie etc.), în
timp ce crângurile şi cătunele nu aveau, ele depinzând, din punct de vedere
administrativ, de sat.
Teritoriul unei aşezări cuprindea două părŃi importante: vatra satului şi
hotarul. În vatra satului, sau intravilan, se găseau proprietăŃile individuale ale
locuitorilor (terenurile pe care erau ridicate gospodăriile, între care, mai ales în
satele de foşti Ńărani liberi, se aflau şi terenuri libere, destinate ridicării unor noi
gospodării) şi proprietatea comună a întregii colectivităŃi (terenuri neproductive, maidane, drumuri, văi). Mărimea proprietăŃilor individuale varia de la
aşezare la aşezare, în satele cu case răsfirate fiind mai mari deoarece „fiecare
gospodar îşi are în jurul casei grădina unde se găsesc pomi, meri, peri, loc arabil
mai ales pentru cultura cartofului”76.
Exploatarea proprietăŃii din cadrul vetrei satului era lăsată la latitudinea
fiecărui proprietar, aceştia având obligaŃia de-a respecta proprietatea vecinului
şi proprietatea comună. Conflictele apărute ca urmare a nerespectării acestei
obligaŃii se rezolvau între vecini, pe plan local, rareori ajungându-se la organele
de judecată.

74

Inf. din Ciubanca, jud. Someş (chestionar N. Densuşianu)
„Poporul deosebeşte satul de cătun prin numărul populaŃiei, de-i o populaŃie măricică se
numeşte sat, şi din contră, cătun” (Hasdeu, 2002: 225). Cătunele prezintă unele asemănări cu
crângurile din MunŃii Apuseni din punct de vedere al mărimii gospodăriilor a proprietăŃii
locuitorilor, şi al toponimiei, dar se deosebesc fundamental în ce priveşte originea lor. Dacă
cătunele sunt vechi aşezări de moşneni, crângurile au apărut ca rezultat al roirii populaŃiei din
satele matcă
76
Inf. din Mihăieşti, jud. Argeş (chestionar N. Densuşianu)
75
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În hotarul satelor se găsea proprietatea individuală a locuitorilor
(terenurile arabile, fâneŃele, viile şi livezile cu pomi fructiferi în unele zone) şi
proprietatea comună (păşunea, pădurea, drumurile).
Proprietatea individuală din hotar, în special Ńarina (terenurile cultivate),
era separată de grădinile din vatra satului printr-un gard, gardul Ńarinei.
Acest gard era făcut din nuiele, spini, vrejuri de viŃă de vie, de către
locuitorii care aveau gospodăriile la marginea satului, iar în situaŃiile în care în
vatra satului se aflau şi terenuri necultivate – râpe, mlaştini, maidane – gardul
era făcut de toŃi proprietarii care au terenuri în acea parte de hotar, proporŃional
cu suprafaŃa deŃinută.
Gardul Ńarinei era reparat în fiecare primăvară, când se apropia timpul
aratului, la îndemnul primarului, iar întreŃinerea lui, în cursul anului, intra în
atribuŃiile fiecărui sătean. Primarul pedepsea pe cei care nu ieşeau la făcut sau
reparat gardul, oprindu-i de la arat: „punea străji puternice la porŃile satului şi
împiedica pe cel care nu şi-a făcut partea de gard” (Pamfile, 1913: 27)
Din sat, accesul la locurile de cultură se făcea printr-o poartă, poarta
Ńarinei (Fig.1), care se afla la ieşirea din sat, pe care toŃi oamenii care intrau sau
ieşeau din sat erau obligaŃi s-o închidă.
În toate localităŃile, Ńarina era închisă de la Sf. Gheorghe până la
Vinerea Mare (14 octombrie), păşunatul animalelor fiind permis numai pe
terenurile destinate anume: păşunea, izlazul, suhatul.
În perioada în care Ńarina era închisă, culturile erau păzite de paznicii de
Ńarină, jitarii, haităii, gornicii, oameni anume angajaŃi de către săteni, primăvara, dintre oamenii cinstiŃi, cu avere: la angajarea paznicilor de câmp se stabileau şi despăgubirile care trebuiau plătite în natură şi cele care trebuiau plătite
în bani pentru pagubele făcute în culturile din Ńarină.
Paznicii de câmp aveau obligaŃia de-a supraveghea hotarul pentru
evitarea producerii unor pagube în semănături de către animale şi de către hoŃi.
Ei purtau o bâtă sau o furcă cu două coarne şi îşi făceau în locurile mai înalte
din hotar puncte de observaŃie, unde-şi amenajau adăposturi temporare, colibe
de nuiele acoperite cu fân, care să-i apere de arşiŃa verii şi de intemperii.
Paznicii de Ńarină erau obligaŃi să scoată animalelr găsite în Ńarină, luând
zălog (clopote, haine) de la cei care le păzeau, dacă paguba produsă era mică,
sau să ducă animalele şi să le închidă la ocol, atunci când paguba era mai mare
sau era produsă de animale singuratice.
Zăloagele şi animalele închise trebuiau răscumpărate de îngrijitorul sau
de proprietarul animalelor prin recuperarea pagubei, în cazul zălogului şi prin
plata taxei de ocol, în bani. Taxa de ocol, stabilită primăvara la angajarea
paznicilor, creştea odată cu numărul zilelor în care animalele se aflau închise,
prin adăugirea cheltuielilor de întreŃinere a acestora. Din taxa de ocol, o parte
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era a gazdei ocolului, o parte a paznicului de Ńarină şi a treia parte era a folosită
pentru repararea drumurilor, fântânilor comunale.
Stricăciunile mari produse în cultura unui proprietar erau constatate de
o comisie formată din unul din mai marii satului, proprietar şi paznicul de
Ńarină, care stabileau taxele care trebuiau achitate de proprietarul animalelor sau
de păstorul acestora.
Pe timpul serviciului, paznicii de Ńarină aveau la porŃile drumurilor mai
frecventate adăposturi temporare – colibe (Fig. 2), coverci: „o groapă săpată în
pământ pe marginea căreia se înfig lemne, care se împreună într-un punct şi se
acoperă cu trestie, papură sau coceni, are forma unui con deasupra
pământului”77.
Paznicii de Ńarină erau plătiŃi de săteni în natură, în funcŃie de suprafeŃele
avute de proprietari, „câte un snop din fiecare claie” (Pamfile, 1913: 139-140).
Pentru paza mălăiştilor, jitarilor li se lăsa, în funcŃie de suprafaŃa avută de fiecare
proprietar, o fâşie pe lângă drum pe care s-o culeagă ei (Pamfile, 1913: 218).
În Ńarină, proprietăŃile individuale erau despărŃite între ele, prin mete,
mejdină, miezuină, haturi. Meta putea fi urma unei singure brazde de plug, sau
„un loc îngust lăsat nearat între locurile a doi proprietari”78. După mai mulŃi ani,
brazdele de plug rămase negrăpate sau nearate, creşteau atât în înălŃime, cât şi
în lăŃime, transformându-se în răzoare, diminuând astfel suprafeŃele arabile ale
proprietarului (Fig. 3).
Pentru a se evita diminuarea suprafeŃelor cultivate în unele localităŃi,
aceste brazde au fost înlocuite cu semne de hotar, de obicei pietre mari, puse,
vizibil, din loc în loc. În mentalitatea populară, aceste haturi aveau menirea de-a
despărŃi proprietăŃile şi de a le apăra de lucrurile rele, de aceea se credea că dacă
treci peste ele, e bine să scuipi ca să nu te pocească ceva (Pamfile, 1913: 24)
Cele mai importante elemente ale hotarului au fost terenurile arabile,
fâneŃele şi păşunea. Exploatarea acestora se făcea în funcŃie de locul ocupat de
terenurile arabile, în raport cu fâneŃele pe hotar.
În localităŃile în care terenurile arabile nu erau separate de fâneŃe,
fiecare proprietar putea să cultive ce voia pe pământul lui şi să execute lucrările
agricole când voia, atât timp cât considera că pământul este productiv. Pentru
creşterea productivităŃii locului fie că proceda la alternarea culturilor agricole,
fie la lăsarea terenului necultivat un număr de ani.
Alternarea culturilor agricole era necesară pentru creşterea fertilităŃii
naturale deoarece fiecare soi de cereale ia sau dă solului unele elemente
chimice. Permanentizarea cultivării unui fel de cereale, monocultura, duce la
77

Inf. din Bîrca jud Dolj (chestionar N. Densuşianu).
Argetoaia „mejdină e locul lăsat printre două locuri cultivate” Lipovu; „locul nearat între
mărginaşi lăsat ca semn de hotar”. Poiana
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secătuirea terenului de aceleaşi elemente şi îmbogăŃirea lui cu alte elemente
care duc la apariŃia unor boli bacteriene şi la scăderea producŃiei.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, alternarea culturile se făcea între
păioase şi prăşitoare, terenurile cultivate cu păioase fiind numite holde, iar cele
cultivate cu porumb erau numite prăşitură, mălăişte, cucurizaştină.
După ce erau cultivate un număr de 3-4 ani, terenurile arabile îşi
pierdeau fertilitatea şi erau lăsate să se odihnească. În funcŃie de numărul de ani
în care erau lăsate „să se odihnească”79, acestea se numeau pârloagă sau Ńelină.
Pârloagă se numeau atunci când erau necultivate 2-4 ani, perioadă în care erau
folosite ca păşune pentru animale.
łelină se numeau terenurile arabile lăsate să se odihnească un număr
mai mare de ani (4-10 ani), timp în care acestea se înŃeleneau şi erau folosite ca
păşune, în primii ani, după care deveneau fâneŃe80.
Prin acest sistem de utilizare a terenurilor se reuşea să se obŃină atât
creşterea fertilităŃii naturale a pământului, cât şi obŃinerea unor plante furajere
mai hrănitoare, deoarece în primii ani „pământul fertil şi înŃelenit dă ierburi
nutritoare, cultivându-se câtva timp şi abandonându-se apoi, se acoperă fără
întârziere cu plante furajele alese, în care mai pretutindeni vine şi trifoiul şi
ghizdeiul şi lucerna fără ca să fie semănate de cineva” (Ionescu de la Brad,
1869: 143)
În localităŃile în care suprafaŃa terenurilor arabile era redusă pentru
creşterea fertilităŃii naturale, acestea erau lăsate să se odihnească un singur an,
timp în care erau arate, ogorâte. Terenurile arabile lăsate necultivate erau arate
după ce se termina secerişul, pentru ca rădăcinile de buruieni „să se prăjească
sub arşiŃa soarelui”81, după care în primăvara următoare erau arate din nou şi
însămânŃate.
Sistemul cu ogor a fost practicat atât individual, terenurile cultivate fiind
răspândite pe tot hotarul, ca o tablă de şah, cât şi la nivelul întregii comunităŃi, în
care caz hotarul satului era împărŃit în două câmpuri: Ńarina şi ogorul.
În situaŃia în care întreg hotarul era împărŃit în două câmpuri, în fiecare
câmp se aflau atât terenurile arabile, cât şi fâneŃele, iar în anul în care un câmp
era cultivat, de pe el se recoltau cerealele şi furajele pentru animale, iar câmpul
lăsat să se odihnească era folosit ca păşune pentru animale. În localităŃile în care
se practica sistemul de agricultură cu două câmpuri, proprietarii care aveau
pământ în ambele câmpuri a hotarului erau obligaŃi să-şi cultive terenurile
numai din Ńarină, cele din câmpul lăsat ogor devenind păşune pentru animale.
79

„Pământul se odihneşte, se înnoieşte, rămânând sau în pârloagă. Când pământul stă în
pârloagă scoate din el buruienele, buruienele se usucă şi putrezesc. Resturile ce ies din putrezirea
buruienilor înnoiesc pământul” (Ionescu de la Brad, 1869: 226).
80
„Când pământul rămâne în pârloagă vitele merg şi-l pasc; păscutul lasă pe el bălegarul.
Bălegarul uscându-se şi putrezind înnoiesc pământul”. (Ionescu de la Brad, 1869: 226)
81
Dichiseni, jud. IalomiŃa (chestionar N. Densuşianu).
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Terenurile arabile din câmpul lăsat ogor erau fertilizate cu îngrăşăminte naturale prin gunoirea cu gunoi de grajd sau prin târlire cu staulul oilor.
ImportanŃa târlirii locului, mai ales în satele din zonele înalte, era aşa de mare,
încât în unele zone proprietarii cu oi multe adunau oile de la cei cu oi mai
puŃine şi le păzeau fără plată, numai pentru nopŃile de gunoi (Vuia, 1964: 30)
Sistemul de agricultură ogor cu două câmpuri era avantajos faŃă de cel
cu Ńelină deoarece lăsa terenurile arabile necultivate un singur an, asigurând o
suprafaŃă mai mare de păşune pentru animale, şi permitea îngrăşarea pământului şi prin târlire. Sistemul prezenta dezavantaje legate de suprafaŃa mare ce
rămânea necultivată un an şi de necesitatea ca locuitorii să deŃină proprietăŃi în
ambele câmpuri.
O formă evoluată de exploatare a terenurilor agricole a fost întâlnită în
localităŃile în care terenurile arabile erau situate într-o anumită parte a hotarului,
separate de păşune şi de fâneŃe.
Terenurile arabile erau împărŃite în trei câmpuri, unul care se semăna
cu cereale de toamnă, altul care se semăna cu cereale de primăvară şi al treilea
care era lăsat ogor, rotaŃia culturilor făcându-se anual.
Sistemul cu trei câmpuri prezenta avantaje pentru proprietari, deoarece
permite utilizarea a două treimi din suprafaŃa arabilă, iar pe de altă parte, în
satele în care păşunea era insuficientă, permitea folosirea câmpului lăsat ogor
ca păşune pentru oi, cu care ocazie se făcea şi fertilizarea terenurilor prin târlire.
Acest sistem impunea respectarea unor obligaŃii de către toŃi proprietarii de terenuri care trebuiau să cultive acelaşi fel de cereale într-un câmp şi să
execute lucrările agricole, în special aratul şi semănatul în aceeaşi perioadă de
timp pentru a nu provoca stricăciuni în culturile răsărite ale vecinilor.
FâneŃele şi păşunile erau elementele hotarului unei aşezări care asigu-rau
hrana animalelor în cursul unui an calendaristic, numărul animalelor crescute în
cadrul unei gospodării era determinat în primul rând de suprafaŃa acestora.
Creşterea animalele mari necesita o furajare mai substanŃială decât oile,
atât pe timpul iernii, când ele trebuie furajate 6 luni, cât şi pe timpul verii,
deoarece un animal mare consumă furaje cât 4-5 oi.
În condiŃiile în care, până la mijlocul secolului XX, exploatarea
terenurilor agricole se făcea prin folosirea forŃei de tracŃiune a animalelor mari,
creşterea acestora era o prioritate pentru fiecare gospodărie Ńărănească.
ImportanŃa animalelor mari se reflectă şi în raportul dintre numărul acestora şi
cel al oilor şi implicit şi în suprafeŃele de păşune destinată fiecărei categorii în
parte, ştiut fiind că după oi nu pasc bovinele.
Păşunea pentru ovine fiind de obicei mai mică şi de calitate mai slabă,
ea era suplinită cu folosirea câmpului lăsat ogor şi a miriştii după recoltatul
păioaselor, drept păşune. Proprietarii terenurilor cultivate cu păioase erau
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interesaŃi să fie păscută miriştea deoarece, în urma seceratului cu secera, aceasta
rămânea înaltă şi crea probleme la arat.
În localităŃile care n-aveau păşune suficientă pentru oi, locuitorii erau
nevoiŃi să cumpere de la cei bogaŃi sau de la stat locul pentru păşunat animalele,
iar dacă se termina iarba de pe o păşune se cumpăra alta82.
Legătura dintre gospodăriile din sat şi terenurile din hotar se făcea prin
intermediul drumurilor, de a căror întreŃinere răspundea întreaga comunitate.
Repararea drumurilor se făcea de obicei primăvara, înaintea începerii lucrărilor
agricole şi în timpul anului, înaintea începerii recoltării păioaselor şi a
porumbului.
La lucrările de reparaŃii trebuiau să participe toŃi locuitorii care aveau
terenuri situate de-a lungul lor, cu care ocazie se verifica şi dacă nu s-a
diminuat lăŃimea acestora prin extinderea arăturii, sau prin depozitarea unor
produse care ar împiedica circulaŃia oamenilor şi a mijloacelor de transport.
În viaŃa comunităŃilor rurale, un rol deosebit de important l-a avut
fântâna (Fig..4). Pentru ca apa să fie bună de băut, fântânile se făcea pe locuri
curate, atât în vatra satului cât şi în hotar. A face sau a curăŃa o fântână era o
jertfă deosebită pe care o făcea omul pentru el: „cine face din nou sau curăŃă un
bunar are pomană şi apă pe lumea cealaltă”83 sau pentru cineva drag lui
decedat. Se credea că cele mai mari păcate se iartă dacă omul face, în timpul
vieŃii, o fântână, mai ales pe locuri situate în apropierea unor drumuri circulate:
„pentru ca drumeŃii însetaŃi, după ce beau apă, să zică Bogdaproste, să fie de
sufletul cui a făcut fântâna”84.
În toate localităŃile, la construirea fântânilor participau toŃi vecini, iar
săpatul fântânii începea de „mai mulŃi inşi care pun deodată cazmalele în
pământ, jur împrejur, că nu se ştie cine are noroc de izvor”85.
Fântânile trebuiau curăŃate anual sau dacă cădea în ea ceva, o pasăre sau
un animal: „se scoate apa şi noroiul şi se pune apă sfinŃită de la Bobotează”86,
iar dacă „cade un om şi moare, puŃul se astupă”87.
Pentru a păstra curată fântâna, nu erau lăsaŃi copiii să se joace în
apropierea ei, mai ales seara şi noaptea, ameninŃându-i „că-i văd frumoasele şi-i
pocesc”88.
Până relativ aproape de zilele noastre, se credea că nu toate locurile din
cadrul vetrei satului sau din hotar sunt la fel din punct de vedere al calităŃii, ele
82

Inf. din Baloteşti, jud. Putna, răspuns la chestionarul Stâna al Muzeului Limbii române
Inf. din Frânceşti,Gorj, răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
84
Inf. din Bîrca răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
85
Inf. din Bîrca răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
86
Inf. din Vărădia , MehedinŃi răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
87
Inf. din Stefăneşti, Vâlcea, răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
88
Inf. din Stefăneşti, Vâlcea, răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
83
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putând fi bune sau rele. Erau considerate bune locurile fertile, roditoare: „iacă
acesta rodeşte şi altul nu, aici creşte iarba de o vezi cu ochii”,89 locurile ferite de
inundaŃii şi de alunecări de teren, locurile care erau uşor de lucrat, în timp ce
terenurile pietroase, expuse inundaŃiilor sau băltirii apei, greu de lucrat erau
considerate rele.
Aproape în fiecare localitate se credea că există locuri curate, terenurile
pe care nu s-a întâmplat nici o nenorocire, locurile însorite, ferite de vânt şi
locuri necurate care aduc nenoroc şi pagubă. Locuri necurate erau terenurile
care au fost blestemate, locurile unde „a fost îngropată o comoară blestemată pe
care n-o poate scoate nimeni”90, locurile care au fost cumpărate cu „bani
blestemaŃi, sau care n-au fost câştigaŃi în mod cinstit pentru că mor stăpânii şi
familia se destramă”91, locurile pe care „s-au făcut vrăji şi s-a îngropat mutătoare de babe că atunci vei avea tot pagubă”92.
Tot locuri rele, aducătoare de diferite boli pentru cei care călcau pe ele,
erau şi locurile pe care au jucat ielele şi s-a uscat iarba sau pe care s-au ridicat
vârtejuri de vânt, pe care dacă calcă omul îşi scrânteşte piciorul, muŃeşte sau
paralizează93, locul unde s-a tăvălit un cal, sau un măgar pe care dacă calci te
umpli de bube, locul pe care s-au făcut farmece, că farmecele se pot prinde”;
„sunt femei de fac farmece şi strică locul, lasă câte ceva de te betejeşti când
calci acolo”94.
Erau considerate periculoase şi locurile pe care s-a sinucis cineva sau a
fost omorât, pentru că sufletul mortului se transformă în strigoi care bântuie pe
acolo noaptea, locurile pe care s-a produs un accident: „se întâmplă de e loc rău
acolo unde l-o trăsnit pe un om sau s-o răsturnat carul şi o murit un om.” 95
În acele locuri, rudele puneau troiŃe pentru sufletul celor morŃi şi pentru
ca oamenii, închinându-se, să fie apăraŃi de necazuri.
Răscrucea drumurilor era considerată loc periculos: „la tot locul unde se
taie drumul e locul necuratului”96, locul unde „se întâlnesc spiritele, mai ales cele
duşmane omului, unde ele se simt tari” (Caraiman, 1997: 454); vrăjitorii făceau
farmece şi vrăji, din care cauză oamenii le evitau, mai ales pe timpul nopŃii.
Îndepărtarea necuratului de la răscrucea drumurilor se putea face cu ajutorul
crucii (Fig. 5), element care, prin sfinŃire, avea puterea de-a apăra pe oamenii.
Am încercat să prezentăm câteva aspecte legate de importanŃa pe care a
avut-o averea în lumea satului românesc, până la mijlocul secolului al XX-lea.
89

Inf. din Poiana Mărului jud. Braşov (apud Bernea, 1997: 24)
Inf. din Scrioaştea jud. Teleorman, răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
91
Inf. din Bîrca jud. Dolj, răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
92
Inf. din Runcul Slavei jud. Năsăud, răspuns la chestionarul Casa al Muzeului Limbii române
93
Inf. din Poiana Mărului jud. Braşov (apud Bernea, 1997: 29)
94
Inf. din Poiana Mărului jud. Braşov (apud Bernea, 1997: 41)
95
Inf. din Poiana Mărului jud. Braşov (apud Bernea, 1997: 41)
96
Inf. din Poiana Mărului jud. Braşov (apud Bernea, 1997: 49)
90

https://biblioteca-digitala.ro

Însemne şi simboluri privind proprietatea agrară

203

Bibliografie
***
1963 Din istoria Transilvaniei, I, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti
***
1926 Chestionarul Casa, Muzeul Limbii Române, Cluj
ADĂNILOAIE, N. – BERINDEI, Dan
1967 Reforma agrară din 1864, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti
BĂNĂłEANU, Tancred
1964 DiferenŃieri în portul popular din Ungureni, comuna Cupşeni, raionul Lăpuş
regiunea Maramureş în Sesiunea de comunicări ştiinŃifice a Muzeelor de etnografie şi
artă populară, Bucureşti
BÂTCĂ, Maria
1993 Însemn şi simbol în vestimentaŃia Ńărănească din Transilvania, în Revista de
etnografie şi folclor, Tom 38, Nr. 4, Bucureşti
1994 Simboluri vestimentare şi evoluŃia lor în perioada post feudală. I, în Revista de
etnografie şi folclor. Tom 5, Bucureşti
BERNEA, Ernest
1997 SpaŃiu, timp şi cauzalitate la poporul român,Ed. Humanitas, Bucureşti
BODEA, C. – SURDU, B.
1963 Regimul absolutist şi regimul liberal, în Din Istoria Transilvaniei II, Ed.
Academiei R.P.R., Bucureşti
BUTURĂ, Valer
1992 Cultura spirituală românească, Editura Minerva, Bucureşti
CARAIMAN, Petru
1997 Descolindatul în Orientul şi Sud Estul Europei, Iaşi
CIOBĂNEL, Alina Ioana – DROGEANU, Paul
2011 Corpus de documente etnografice. Habitatul. Răspunsuri la Chestionarele
Atlasului Etnografic Român, III, Editura Etnologică, Bucureşti
CIUBOTARU, I. H.
2002 Catolicii din Moldova, Ed. Presa Bună, Iaşi
DENSUŞIANU, Nicolae
1893, 1895 Cestionariu despre tradiŃiunile istorice şi anticităŃile Ńerilor locuite de
români, partea I şi II
FOCHI, Adrian
1976 Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea,Editura Minerva,
Bucureşti

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Toşa, Laura Troşan

204

GODEA, Ioan
2012 Arhitectura românească în epoca modernă 1700-1900. Sinteze, crestomaŃie,
reconstituiri, imagini, Editura Primus, Oradea
GOROVEI, Artur
1926 Partea sufletului. Un vechi obicei juridic al poporului român. Şezătoarea No.1-2
HASDEU, B. P.
1884-1885 Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română
2002 Soarele şi luna, Folclor tradiŃional în versuri, 2, Editura Saeculum, Bucureşti
IONESCU DE LA BRAD, Ion
1869 Agricultura română în judeŃul Putna, Imprimeria Statului, Bucureşti
1866 Agricultura română din judeŃul Dorohoi, Imprimeria Statului, Bucureşti
IRIMIEŞ,Dumitru
1977 Forme şi mijloace de apărare a recoltelor – paznicii de câmp în Anuarul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX, Cluj-Napoca
LAUGIER, Ch. H.
1910 Sănătatea în Dolj, Institutul Grafic „Samitca”, Craiova
MUŞLEA, Ion – BÎRLEA, Ovidiu
1970 Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu, Editura
Minerva, Bucureşti
NEGRUłI-MUNTEANU, Ecaterina
1963 Dezvoltarea agriculturii în Moldova între 1848-1864 în Dezvoltarea economiei
Moldovei între anii 1848-1864, Ed. Acad. R.P.R.
TOŞA, Ioan
2002 Casa în satul românesc de la începutul secolului XX, Editura SUPERGRAF,
Cluj-Napoca
2011 Aspecte ale culturii populare doljene de la sfârşitul secolului al XIX-lea reflectate
în fonduri documentare clujene în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca
VULCĂNESCU, Romulus
1970 Etnologie juridică, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti
Lista Figurilor
(Imaginile fac parte din Arhiva Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Fototeca)
Fig. 1 Poartă de intrare în sat, Hunedoara
Fig. 2 Poartă de intrare în comună, Plasa, jud. Caransebeş
Fig. 3 Arături în Terase, Vadul Dobrii, jud. Hunedoara
Fig. 4 Fântână şi troiŃă, Sohodol, jud. Hunedoara
Fig. 5 Cruce în sat, PoieniŃa Voinii, jud. Hunedoara

https://biblioteca-digitala.ro

Însemne şi simboluri privind proprietatea agrară

Fig. 1

Fig. 2

https://biblioteca-digitala.ro

205

Ioan Toşa, Laura Troşan

206

Fig. 3

Fig. 4

https://biblioteca-digitala.ro

Însemne şi simboluri privind proprietatea agrară

Fig. 5

https://biblioteca-digitala.ro

207

https://biblioteca-digitala.ro

Însemne şi simboluri privind proprietatea agrară

209

MUZEOGRAFIE, MUZEOLOGIE, PATRIMONIU

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Toşa, Laura Troşan

210

https://biblioteca-digitala.ro

FLOAREA MOBILIERULUI PICTAT SĂSESC. UNDE SE
AFLĂ ACUM? - UN PROIECT EDUCAłIONAL
Simona MALEAROV
Muzeul de Etnografie Săsească
„Emil Sigerus” Sibiu
The Flower of Saxon Painted Furniture. Where Is It Now?
– An Educational Project
The project The flower of Saxon painted furniture. Where is it now?
approached the Saxon painted furniture theme from the educational perspective,
thus allowing involved students to appreciate individually the material values,
discovered in the visited houses, and also to discover new artefacts, analyzing the
way of using nowadays the traditional Saxon furniture.
Key words: educational project, painted furniture, ethnographic research, Saxons,
schools from Sibiu

Proiectul educaŃional Floarea mobilierului pictat săsesc. Unde se află
acum?, iniŃiat în anul 2012 de către Complexul NaŃional Muzeal ASTRA Sibiu,
prin Muzeul de Etnografie Săsească „Emil Sigerus”, a fost finanŃat de
AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional cu suma de 18.000 lei.
Ideea proiectului educaŃional a debutat în urma cercetărilor de teren
efectuate în anul 2010 în diferite localităŃi din judeŃele Sibiu, Alba şi Braşov, de
către Bernard Cotton, cercetător cu o experienŃă impresionantă în studiul mobilierului vernacular din Marea Britanie şi Simona Malearov, muzeograf specializat
în studiul colecŃiilor de mobilier pictat săsesc din cadrul Muzeului ASTRA.
S-a urmărit pe întreaga perioadă de desfăşurare identificarea şi analizarea
modului de utilizare, în prezent, a mobilierului tradiŃional săsesc în spaŃiul privat
transilvănean. Rezultatele obŃinute au fost impresionante şi s-au datorat, în primul
rând, celor care încă mai deŃin, în locuinŃe, piese de mobilier pictat săsesc şi care
au acceptat atât fotografierea acestora, cât şi realizarea unor interviuri cu
specialiştii în domeniu. IniŃial, munca celor implicaŃi a constat în cercetări de
teren în satele săseşti din Transilvania care au avut drept scop inventarierea
mobilierului pictat tradiŃional, identificarea modului în care acesta era folosit şi
aranjat, precum şi corelaŃionarea mobilierului cu o largă gamă de textile
tradiŃionale, ceramică şi alte piese decorative. Din discuŃiile purtare cu deŃinătorii
pieselor de mobilier despre trecutul acestora, au ieşit la iveală şi diferitele
întrebuinŃări precum şi felul în care acestea au evoluat de-a lungul timpului.
Toate acestea au determinat implementarea, în anul 2012 a unui proiect
educaŃional cu aceeaşi denumire. Astfel, au fost implicate în proiectul de
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cercetare a mobilierului mai multe şcoli din judeŃul Sibiu. Acesta a permis
elevilor să aprecieze valorile materiale într-un mod individual, descoperite prin
intermediul caselor vizitate şi să descopere noi artefacte, analizând modul de
utilizare actuală a mobilierului tradiŃional săsesc.
Următoarea etapă a acestei cercetări s-a concretizat prin implicarea
elevilor din mai multe şcoli din judeŃul Sibiu în cercetarea mobilierului pictat.
În acest mod li s-a permis tinerilor să intre în contact cu persoane private din
mediul rural şi urban care păstrează piese de mobilier pictat, având astfel
posibilitatea să observe şi să descopere cum sunt folosite astăzi.
Şcolile participante în cadrul proiectului educaŃional au fost:
 Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita, profesor coordonator
Eleonora Tudoran

 Colegiul NaŃional „Samuel von Brukenthal” Sibiu, profesori
coordonatori Bianke Grecu, Cătălin Rebreanu
 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu, profesor coordonator Nicoleta
Tănasă
 Clubul Copiilor Avrig, profesor coordonator Rodica Ispas
 Şcoala Gimnazială Roşia, profesor coordonator Radu Bratu
Caută. Descoperă. Cunoaşte. Câştigă au fost cuvintele cheie ale
proiectului şi au răspuns practic la interogativul UNDE: unde se află acum
floarea mobilierului pictat săsesc, unde sunt şi mai ales cum sunt folosite acele
piese de mobilier care odinioară înnobilau casa săsească. Implicarea elevilor în
această căutare a avut un rol esenŃial, asigurându-le beneficii educaŃionale
deosebite. A fost o şansă unică pentru elevi să descopere vechi piese de
mobilier pictat rămase în case după plecarea saşilor în Germania sau rătăcite în
şurile şi podurile bunicilor, ale vecinilor sau rudelor şi să cunoască povestea
pieselor de mobilier descoperite. Câştigul a fost atât unul educaŃional cât şi unul
material concretizat prin expoziŃia dedicată elevilor şi premiile oferite.
(Malearov, 2012: 13)
Etapele proiectului educaŃional
O primă etapă a fost cea de prezentari Power Point susŃinute de către
muzeograful Simona Malearov prin care elevii au fost familiarizaŃi cu
mobilierul pictat din colecŃia Muzeului „Emil Sigerus", au acumulat informaŃii
privind tipologia, locului şi rolului pieselor de mobilier pictat în interiorului
tradiŃional săsesc.
Etapa a doua a constat dintr-un curs de iniŃiere în arta fotografică
susŃinut de fotograful Laszlo Dudas. Şcolile participante au fost dotate cu câte o
cameră foto digitală. Copii au învăŃat cum să utilizeze o cameră foto digitală,
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care sunt echipamentele fotografice (obiectiv, blitz, trepied, echipamente de
studio, alte accesorii), cum să folosească echipamentele fotografice, care este
importanŃa luminii (tipuri de lumină, calitatea luminii, direcŃia luminii), cum să
descarce fotografiile în calculator, cum să organizează fotografiile în funcŃie de
subiecŃi.
Etapa a treia a constat dintr-un curs de pictură pe lemn susŃinut de
artistul plastic Teodora BălŃat. Copii au învăŃat cum să pregătească materialul şi
culorile pentru pictură, care sunt tehnicile tradiŃionale de pictură, care sunt
motivele decorative pictate pe mobilier, cum să picteze mobilierul.
Etapa a patra a constat din cercetări de teren realizate de elevii
participanŃi la proiect. Copii au învăŃat cum să îşi asume rolul de mici etnografi,
cercetători ai mobilierului pictat săsesc, cum trebuie observată, în mediul
familial, existenŃa şi utilizarea mobilierului pictat, cum să afle informaŃii despre
mobilierul pictat existent în gospodăriile actuale; ce însemnă mobilierul pictat
pentru locuinŃa tradiŃională şi cea actuală, cum să aplice un chestionar, cum să
coroboreze informaŃiile teoretice, obŃinute la colocvii, cu cele practice, obŃinute
în teren, cum să realizeze fotografii ce pot deveni documente etnografice şi cum
să predea rezultatele cercetării.
Rezultatele proiectului au constat din: 150 de copii şi 6 profesori
participanŃi la proiect; la proiect; 26 de copii premianŃi; 1 colecŃie particulară
vizitată (Mircea Drăgan, Agnita); 350 de fotografii digitale realizate de copii şi
inventariate în baza de date a Muzeului ASTRA; 180 de chestionare completate; 65 de piese de mobilier pictat descoperite – majoritatea datate la sfârşitul
secolului al XIX-lea – şi peste 30 de piese de mobilier de factură urbană;
organizarea unei excursii de studiu la Biertan, judeŃul Sibiu, cu elevii premianŃi;
organizarea unei expoziŃii la Muzeul de Etnografie Săsească „Emil Sigerus” cu
fotografiile reprezentative realizate de premianŃi; 300 de broşuri tipărite
distribuite gratuit
CunoştinŃele acumulate de elevi în timpul proiectului au fost:
însuşirea de cunoştiinŃe în domeniul artei mobilierului pictat, ale artei fotografice prin folosirea gândirii şi a imaginaŃie; dezvoltarea unui concept educaŃional
bazat pe dialog şi schimb cultural între generaŃii: elevi – muzeografi, elevi –
persoane intervievate, cercetători din muzeu – specialişti din străinătate, în
vederea obŃinerii de informaŃii în contextul actual al utilizării mobilierului
pictat; dezvoltarea abilităŃilor organizatorice: stabilirea contactelor şi a întâlnirilor; dezvoltarea abilităŃii de interacŃiune: adresarea de întrebări;
dezvoltarea spiritului de lucru în echipă; dezvoltarea spiritului de observaŃie:
descoperirea pieselor de mobilier pictat în gospodării; dezvoltarea spiritului
critic: aprecierea, într-un mod individual, a pieselor descoperite.
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CunoştinŃele acumulate de profesori în timpul proiectului: experienŃă de învăŃare indirectă, oferită şi trăită în context informal sau neformal;
spirit de toleranŃă faŃă de opiniile şi valorile de grup, altele decât ale noastre;
descoperirea valorilor de artă populară şi cercetarea lor; deschiderea spre
sensibilitatea la cultura (culture awareness) prin participare la forme diverse ale
expresiei culturale; dezvoltarea relaŃiilor interpersonale prin încredere şi empatie
cu ceilalŃi.
Concluzii
Proiectul Floarea mobilierului pictat săsesc. Unde se află acum? se
încadrează în sfera preocupărilor care pun în valoare, şi de ce nu, salvează
patrimoniul cultural mobil prin intermediul elevilor precum şi în cea a
activităŃilor muzeale de digitizare a patrimoniului privat printr-o bază de date
realizată de către specialişti cu ajutorul elevilor. În cadrul acestui proiect, cei
implicaŃi au avut ocazia să devină, pentru câteva luni, mici cercetători etnografi.
Prin descoperirea pieselor în camera cea bună sau în bucătărie, în pod
sau în pivniŃă, în şură sau în şopron, copii au constatat că anumite persoane nu
mai apreciază acest tip de mobilier depozitat, uneori, în locuri neadecvate, ceea
ce a condus la degradarea lor. În urma cercetărilor întreprinse elevii au remarcat, în unele cazuri, şi fenomenul în care piesa de mobilier nu şi-a pierdut
valoarea estetică devenind o sursă de ambientare a interiorului contemporan.
Chiar dacă scopul principal a fost descoperirea unor piese de mobilier
pictat, elevii au adus proiectului un plus de valoare prin fotografierea obiectelor
textile, de port popular şi a obiectelor de mobilier pictat din bisericile
evanghelice din Roşia, Noiştat, Brădeni şi CârŃa. InformaŃii inedite şi utile au
fost obŃinute de la Căminul-Spital „Carl Wolff” Sibiu, de la casa parohială a
bisericii evanghelice de la Roşia şi de la pensiunea „La Curtea Porumbăceană”
din Porumbacu de Sus.
ExistenŃa în locuinŃele private sau mai bine spus în gospodăriile
cercetate din judeŃul Sibiu a mobilierului pictat este, practic, o realitate care
necesită a fi cercetată în continuare, sub aspect ştiinŃific – de către muzeografi –
şi educaŃional – de către elevii dornici să redescopere o parte din ceea ce a
însemnat mobilierul pictat. Prin rezultatele impresionante ale proiectului considerăm benefică o continuare a acestuia şi sub aspectul de combinare a mobilierul
pictat cu textilele utilitare şi decorative. (Malearov, 2012: 19)
Impresii despre proiect
Eleonora Tudoran, profesor Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”,
Agnita
Într-un context în care motivaŃia tinerilor pentru valoare şi cultură este
tot mai redusă, personalitatea lor fiind modelată de factori educativi adesea
lipsiŃi de constanŃa valorică, apare un proiect ce îi solicită pe adolescenŃi – într-
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o preocupare comună – să cerceteze, să investigheze, într-o sărbătoare a
schimbului de idei, impresii, valori.
InterogaŃia Unde se află acum? cu acest conector spaŃial a produs
pentru noi o deschidere cu răspunsuri multiple spre acel filon de valoare,
original, personalizat.
Proiectul a prins, deoarece grupul Ńintă se află în mijlocul unui spaŃiu
numit Valea Hârtibaciului – vatră a aşezărilor săseşti, renumită prin modul în
care aceşti oameni harnici, ordonaŃi, meticuloşi şi-au organizat viaŃa – un exemplu pentru întreaga comunitate. Munca de cercetare, vizând identificarea şi
salvarea unei realităŃi culturale, a presupus acŃiuni diverse, atractive, ce au probat
şi abilităŃi de comunicare, de socializare: vizitarea locuinŃelor, discuŃii, completarea de chestionare, întâlniri, prezentări power point, diseminări la Muzeul de
Etnografie Săsească „Emil Sigerus”, cursuri de fotografie şi de pictură pe lemn,
portofolii, jurnale de cercetare, deplasări ale muzeografului Simona Malearov în
vederea analizării pieselor de mobilier pictat depistate şi fotografiate de elevi.
Implicarea elevilor a fost totală şi concurenŃială, demonstrând responsabilitate în acŃiunea de cercetare şi analiză a mobilierului pictat şi a altor aspecte
etnografice. Dialogul deschis, sincer, apropiat al celor implicaŃi a oferit elevilor
beneficii culturale remarcabile, conştientizându-i de existenŃa filonului de
valoare de lângă ei. Fiecare etapă trecută a fost resimŃită ca o izbândă, cea
viitoare ca o provocare. Portofoliile realizate pe zone de lucru au fost evaluate
și autoevaluate permanent, constituindu-se în adevărate întreceri şi motive de
satisfacŃie. Întrebări de genul: Ce ai găsit? Unde? Ce mobilier? La cine? Câte
fotografii ai făcut? Vreau aparatul două zile! s-au auzit în pauze, în Centrul de
Documentare şi Informare al Colegiului din Agnita, la telefon ori pe mail.
Care a fost câştigul?
În primul rând, întâlnirea cu oameni deosebiŃi, exemplari, modele, calzi,
sensibili, echilibraŃi. Toate întâlnirile au fost nişte sărbători – calme, deschise,
sincere – desfăşurate într-un normal pe care ni-l dorim, o permanenŃă.
În al doilea rând, s-a demonstrat că un astfel de proiect bine gândit şi
structurat poate stimula şi valorifica potenŃialul, în stare latentă, al elevilor,
abilităŃile lor de organizare, de stabilire a contactelor, întâlnirilor – munca
devenind atractivă, valorizând abilităŃi de cercetare, spirit civic, iniŃiativă. Elevii
au reușit să aprecieze valorile materiale într-un mod personal şi mai ales să-şi
folosească gândirea şi imaginaŃia.
Este… a fost... altceva şi foarte frumos! Mai dorim astfel de provocări!
(Malearov, 2012: 38-39)
Nicoleta Tănasă, profesor Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu
Întâlnirile elevilor clasei a XII-a G de la Liceul Teoretic „Onisifor
Ghibu” Sibiu cu muzeografi, fotografi, participarea la workshop-uri de fotogra-
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fie şi de pictură, dar şi munca de teren au fost activităŃi care i-au fascinat pe
elevi şi i-au scos din rutina lor, dezvăluindu-le ambientul caselor săseşti din
Transilvania, mobilierul pictat şi, nu în ultimul rând, viaŃa saşilor transilvăneni.
Eleva Andreea Rău remarca faptul că generaŃiile tinere nu cunosc
informaŃii despre viaŃa saşilor din Transilvania şi rolul acestor proiecte educaŃionale este acela de a căuta, de a redescoperi şi de a recrea mobilierul pictat,
specific saşilor din inima Ńării noastre: „Cred că este important nu doar pentru
generaŃia noastră, dar pentru toate generaŃiile să cunoască tradiŃiile şi obiceiurile din zona în care s-au născut şi sunt bucuroasă că am avut ocazia să învăŃ
despre acestea şi să descopăr obiecte pe cale de dispariŃie în lumea modernă“.
(Malearov, 2012: 42)
Bernard Cotton, istoric social şi specialist în mobilier, Marea Britanie
Această interesantă provocare face parte dintr-un ansamblu de relaŃii,
cultivate între Muzeul de Etnografie Săsească „Emil Sigerus” şi unităŃile de
învăŃământ, prin care Muzeul îşi asumă rolul educator, ajutând elevii să utilizeze
atât abilităŃi de comunicare interpersonală, cât şi deprinderi IT pentru a produce
partea scrisă, textualizată a informaŃiilor înregistrate în timpul interviurilor cu
rudele vizitate, şi prin utilizarea deprinderilor moderne, digitale, de înregistrare
a informaŃiilor într-o bază de date a activităŃii lor.
Dorim ca acei tineri şi adulŃi care au colaborat la acest proiect să continue
să-i invite pe membrii echipei de cercetarea la ei, pentru a-şi lărgi cunoştinŃele în
domeniu. Acest lucru va conduce, la rândul său, spre o nouă publicaŃie, care să
reprezinte o cronică a întâlnirilor fericite dintre elevi şi profesori, pe de o parte,
iar, pe de altă parte, angajamentul unui muzeu de a fi atât sursă de educaŃie, cât şi
deschizător de drumuri în cercetarea istoriei sociale.
De asemenea se doreşte ca rezultatul acestui proiect să devină un model
de bune practici în abordări similare ale studiului istoriei şi culturii altor zone
din România, şi mai mult, se doreşte să păşească peste graniŃele Ńării ajungând
să fie recunoscută drept o modalitatea inovatoare şi o abordare relevantă
privind încurajarea în rândul tinerilor, a metodelor de cercetare pluridisciplinare. (Malearov, 2012: 6-8)
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IMPORTANłA DIGITIZĂRII NEGATIVELOR ŞI DIAPOZITIVELOR
PE STICLĂ ŞI CELULOID ÎN VALORIFICAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL AL MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
AncuŃa MOCAN
Cluj-Napoca
L’importance de numériser les négatifs et les diapositives en
verre et celluloïd pour valorifier le patrimoine culturel du Musée
Ethnographique de Transylvanie
L’article se réfère à l’importance de numériser les négatifs et les
diapositives en verre et celluloïd pour valorifier le patrimoine culturel du Musée
Ethnographique de Transylvanie. Le but est de valorifier les négatifs et les
diapositives du patrimoine du Musée Ethnographique de Transylvanie pour les
faire accessibles à la recherche au public, pour les sauver et protéger. La
numérisation du patrimoine imagistique suppose deux aspects: la transposition
d’un document du format traditionnel au format digital, par divers moyens et
l’organisation des données numérisées en bases de données ou systèmes. La
conservation et la protection par l’intermède du processus de numérisation des
négatifs et des diapositives en verre et celluloïd permettent de sauver et de
prolonger l’existence en temps d’un patrimoine très rare et précieux.
Mots clé : numérisation, négatif, diapositive, valorifier, patrimoine

Muzeele au obligaŃia şi responsabilitatea de a păstra, salva, interpreta şi
promova mărturiile civilizaŃiei româneşti. Acest fapt devine realitate atunci
când rezultatele activităŃii lor reprezintă surse documentare cât mai complete ce
pot fi puse la îndemâna celor interesaŃi. Dovada realizării acestui lucru o
constituie bogatul material documentar-obiecte şi material auxiliar-existent
astăzi în muzee, cât şi publicaŃiile în număr tot mai mare, editate de muzee, ce
apar anual.
Pe lângă celelalte surse de completare a fondului documentar auxiliar al
Muzeului Etnografic al Transilvaniei: biblioteca – 14.000 volume, fototeca:
45.387 fotografii, arhiva etnografico-folclorică: 350 de caiete tematice (conŃinând răspunsuri la chestionarul Muzeului Etnografic al Ardealului „Obiceiuri
de iarnă”, 30 de lucrări de seminar întocmite de studenŃii care au participat la
cursurile de etnografie şi folclor Ńinute de Romulus Vuia, în perioada 1926-1947)
şi arhiva ştiinŃifică, o altă sursă de completare a fondului documentar auxiliar este
arhiva de negative cu un număr de 46.185 de negative (pe sticlă şi celuloid) şi
diapozitive cu un număr de 10.005 diapozitive (pe sticlă şi celuloid).
Bazele fototecii Muzeului Etnografic al Transilvaniei au fost puse de
întemeietorul şi primul director al instituŃiei, Romulus Vuia, începând cu anul
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1922, în urma campaniilor de cercetări şi achiziŃii întreprinse în regiunea
Pădurenilor, în łara HaŃegului, Banat, Bazinul Beiuşului, în Maramureş şi în
aproape întreg Ardealul.
Fondul arhivei de negative şi diapozitive a fost îmbogăŃit de-a lungul
timpului atât de muzeografii, respectiv fotografii instituŃiei: Ion Chelcea, Luiza
Netoliczka, Tiberiu Moraru, Teodor Onişor, Dumitru Tomovici, Ion Gavrilă,
Gheorghe Pavelescu, Gheorghe Popovici în anii 1926, 1929, 1930, 1931, 1932,
1933, 1934, 1935, 1936, 1939, 1943, cât şi de colaboratori străini, ca pictorul
britanic Denis Galloway.
Aceştia şi-au desfăşurat campaniile de cercetări şi achiziŃii în zonele
BistriŃei, Năsăudului, Valea Arieşului, în zona Buzăului, Braşovului, în Muscel,
în nordul Moldovei, în Secuime, în zona Hunedoarei. Campaniile de cercetări şi
achiziŃii s-au continuat şi după Al Doilea Război Mondial în anii 1949, 1950 şi au
fost realizate de Tancred BănăŃeanu, Nicolae Dunăre şi Constantin Băltaru.
Pe lângă celelalte activităŃi ale personalului de specialitate al muzeului,
cum sunt cele de cercetare şi achiziŃionare, un rol important îl are valorificarea
patrimoniului cultural prin organizarea de programe educative şi expoziŃii, dar
şi prin editarea unor publicaŃii de tipul albumelor de colecŃie fotografică.
Prin informaŃiile ce le conŃin fotografiile (date despre data execuŃiei,
tema, autorul, zona, scopul şi rolul realizării, diferite observaŃii făcute de autor,
cu precizarea că majoritatea acestor informaŃii le regăsim menŃionate în baza de
date digitală), fototeca întregeşte fenomenul ştiinŃific reprezentat de obiectele
din colecŃii, dar în cazul în care fotografia constituie un document ştiinŃific.
Aceasta devine document ştiinŃific doar daca înregistrează cât mai precis şi
obiectiv datele şi faptele ce prezintă interes. Valoarea ei este direct proporŃională cu precizia, claritatea şi obiectivitatea cu care sunt înregistrate aceste date.
Fotografia constituind imaginea autentică a unui fenomen înregistrată chiar în
timpul desfăşurării lui prezintă materialul concret fără nici o interpretare. (Toşa,
1975: 144).
Pentru specialistul de azi din muzeu care cercetează anumite fenomene
sau obiecte care au dispărut sau sunt în curs de dispariŃie, fotografiile făcute
asupra fenomenului de cercetat (fotografiile înregistrează unele aspecte care de
multe ori par a fi lipsite de importanŃă, dar care mai apoi sunt esenŃiale)
constituie împreună cu studiile de specialitate elementele cele mai importante în
interpretarea unui fenomen.
Pornind de la ideea editării unor albume de colecŃie etnografică de către
specialiştii muzeului, având în vedere valoarea deosebită şi raritatea colecŃiei de
negative pe sticlă şi celuloid a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, s-a început
munca de cercetare şi arhivare asupra Arhivei de negative a Muzeului
Etnografic. O fotografie tipică constă din trei părŃi diferite: suportul-stratul
protector poate fi din sticlă, film plastic, hârtie, sau hârtie specială (acoperită cu
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răşină), liantul-emulsia sau stratul de liant, în general gelatina, dar şi albumina
sau colodiu, menŃine imaginea (materialul din care este făcută) pe suport şi
imaginea-materialul impresionat este din argint, vopsele colorate, sau particule
de pigment, care în general sunt în suspensie, în emulsie sau în stratul de liant.
De-a lungul timpului au fost folosite diverse materiale de impresionat şi lianŃi.
Astăzi, majoritatea fotografiilor alb-negru sunt compuse din suspensie de argint
în gelatină (http://www.bcu-iasi.ro/lista_biblos).
Imaginea negativă sau clişeu se caracterizează prin redarea inversată a
tonurilor şi a laturilor subiectului fotografiat. În această imagine părŃile foarte
luminate ale obiectului se arată foarte negre, şi părŃile obscure foarte luminate
sau albe. În cazul obŃinerii de imagine negativă, se merge mai departe la
operaŃiunea de aplicare pe acest clişeu a unei hârtii sensibile şi se expune totul
la lumină. Atunci lumina, care e inegal cerută, duce pe hârtie imaginea exactă (
sau pozitivă) a obiectului.
Într-o prima fază, activitatea de cercetare desfăşurată de mine a constat
în digitizarea unui număr de negative pe sticlă şi celuloid, realizate de colaboratori străini ca Luiza Netoliczka şi pictorul britanic Denis Galloway.
Scopul urmărit a fost şi este, deoarece procesul de digitizare a negativelor şi diapozitivelor pe sticlă şi celuloid continuă şi în prezent datorită proiectelor finanŃate de AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional („Salvgardarea
patrimoniului imagistic al Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Conservarea şi
digitizarea negativelor pe sticlă” şi „Salvgardarea patrimoniului imagistic al
Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Conservarea şi digitizarea negativelor pe
celuloid şi diapozitivelor pe sticlă şi celuloid din prima jumătate a secolului
XX”) prin intermediul cărora muzeul a reuşit să obŃină un fond arhivistic
digitizat compus din imaginile foto ale negativelor şi diapozitivelor pe sticlă şi
celuloid şi o bază de date digitală, de a valorifica negativele şi diapozitivele din
patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pentru a le face accesibile
cercetării şi publicului larg, de a le salva şi proteja.
Prin constituirea fondului arhivistic digitizat Muzeul Etnografic al
Transilvaniei dispune de posibilitatea de a oferi un mod de consultare a colecŃiei de negative şi diapozitive modern, în acord cu noile tehnologii, de a proteja
negativele şi diapozitivele aflate într-o stare avansată de deteriorare, de a
promova patrimoniul cultural imaterial (fotografiile cu valoare etnografică), de
a îmbunătăŃii căile de acces la fotografii, cu impact asupra creşterii numărului
de utilizatori şi a categoriilor acestora şi de a creşte numărul de resurse electronice realizate direct în format electronic.
Înainte de a începe activitatea de digitizare în sine, am Ńinut cont de
condiŃiile de manipulare, depozitare şi conservare, de părerile colegilor muzeografi care au participat în străinătate la diverse conferinŃe pe tema arhivării
fondului imagistic, precum şi de opiniile colegilor specializaŃi în arta fotogra-
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fică. La condiŃiile de conservare şi protejare a negativelor şi diapozitivelor pe
sticlă şi celuloid nu mă voi referi în acest articol deoarece de aceste aspecte s-a
ocupat personalul de conservare-restaurare din cadrul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei.
DefiniŃia digitizării acceptată, la nivel internaŃional, este formulată
astfel: „Digitizarea presupune captura digitală, transformarea din formă analogă
în formă digitală, descrierea şi reprezentarea obiectelor de patrimoniu şi a
documentaŃiei referitoare la acestea, procesarea, asigurarea accesului la conŃinutul digitizat şi prezervarea pe termen lung.” (cf. Calimera Guidelines,
http://www.calimera.org/lists/guideslines/digitisation).
Aşadar, prima etapă a procesului de digitizare a constat în transpunerea
imaginii din format tradiŃional sau de pe un suport fizic (negativul pe sticlă şi
celuloid) în format de scanare de imagine digital recunoscut de calculator.
Această transferare a imaginilor foto de pe negativele şi diapozitivele pe sticlă
şi celuloid s-a realizat cu ajutorul scanerelor foto profesionale ce permit
scanarea la o rezoluŃie mare ce se poate ajusta în funcŃie de dorinŃe ulterior.
Scanerele profesionale oferă o precizie constantă de reproducere a culorilor şi
detaliilor la scanarea diapozitivelor şi negativelor. Filmul odată scanat şi
transpus în format digital, imaginile rezultate nu se vor mai zgâria, deteriora,
decolora, rupe şi se pot copia de câte ori se doreşte, cu ajutorul imprimantelor
se pot transpune pe hârtie. Tipul film suportat pentru scanare este negativul şi
diapozitivul pe sticlă, alb-negru şi color, cât şi diapozitivul sau pelicula
înrămată, cu menŃionarea că toate aceste tipuri s-au regăsit în arhiva muzeului.
A urmat apoi confruntarea informaŃiilor din registrul de marcare cu
informaŃiile scrise pe negativele şi diapozitivele pe sticlă şi celuloid scanate şi
stocate, constituirea unei baze de date care să cuprindă numărul curent, numărul
de inventar, data intrării, data execuŃiei, tema, autorul, locul execuŃiei, zona,
tipul, dimensiunile, diferenŃele de înregistrare, observaŃii, completarea bazei de
date cu informaŃiile din cele două surse (registru şi negative şi diapozitive) şi
stocarea datelor (fotografiile negativelor şi diapozitivelor scanate şi baza de
date) pe DVD-uri şi pe hard exterior pentru evitarea pericolului pierderii
acestora.
În urma digitizării colecŃiei de negative şi diapozitive pe sticlă şi celuloid
a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în momentul de faŃă muzeul dispune de
un album de colecŃie fotografică intitulat „Satul tradiŃional văzut prin obiectivul
lui Denis Galloway”, realizat de directorul adjunct Tötszegi Tekla.
Am demarat şi activitatea de selecŃie a fotografiilor negativelor şi
diapozitivelor scanate din fondul „Romulus Vuia”, în vederea editării unui
album de colecŃie fotografică.
În anul 2012, a avut loc şi susŃinerea conferinŃei „Negative şi diapozitive pe sticlă şi celuloid-conservare, cercetare, arhivare”. În cadrul conferinŃei s-

https://biblioteca-digitala.ro

Digitizarea negativelor şi diapozitivelor pe sticlă şi celuloid

223

a realizat proiecŃia unui număr de 112 fotografii. Imaginile au fost astfel
selecŃionate încât să surprindă temele prezente în fotografiile arhivei de negative şi diapozitive pe sticlă şi celuloid.
În ceea ce priveşte materialul etnografic regăsit în fotografii, acesta este
atât românesc cât şi internaŃional (datorită colaborărilor cu Muzeul Etnografic
din Zagreb, Museum für Volkerkunde din Viena, Völkerkunde Museum din
Bazel şi altele).
Temele care se regăsesc în fotografiile negativelor şi diapozitivelor pe
sticlă şi celuloid scanate sunt următoarele: aşezări şi gospodării (vederi de sate,
gospodării cu curte simplă, gospodării cu curte închisă, uliŃe), arhitectura populară (casa: construcŃii, interior, mobilier, aparatul de gătit şi încălzit, şura şi
grajdul, construcŃii anexe, biserici), ocupaŃii (agricultura: prelucrarea pământului, întreŃinerea culturilor, recoltatul produselor, îmblătitul produselor, prelucrarea seminŃelor, păstrarea produselor agricole, creşterea animalelor: construcŃii
speciale, procurarea furajelor, produse, pescuit: unelte, faze de pescuit, apicultura: unelte, faze, produse, viticultura: vii, unelte viticole, prelucrarea şi păstrarea produselor, pomicultura: livezi, unelte pomicole, prelucrarea şi păstrarea
produselor, vânătoarea: unelte, faze de vânătoare, produse, cules din natură:
unelte, faze, produse). Pe lângă temele enumerate se mai regăsesc: industria
casnică textilă şi meşteşuguri (obŃinerea materiei prime, tors, Ńesut, instalaŃii
tehnice, prelucrarea lemnului: obŃinerea materiei prime, unelte, faze de lucru,
produse, minerit: unelte, faze de lucru, instalaŃii, produse, aurărit: unelte, faze
de lucru, instalaŃii, olărit; cojocărit: materia primă, unelte, produse), portul şi
textilele populare (portul popular bărbătesc, portul popular femeiesc, de copii,
textile populare de pat, de culme, feŃe de masă, broderii), obiceiuri populare
(obiceiuri din ciclul vieŃii: nunta, înmormântarea, obiceiuri de peste an: Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Paştele, Rusaliile, jocuri de copii), arta populară
(icoane pe sticlă, xilogravuri, pictura pe lemn: icoane, bisericească, podoabe
femeieşti, bărbăteşti), alimentaŃia tradiŃională (procurarea, păstrarea şi transportul apei, pregătirea, păstrarea, conservarea hranei), muzeografie (expoziŃii de
bază, expoziŃii temporare, expoziŃii străine, depozite, restaurare, conservare,
cercetări ştiinŃifice).
Articolul de faŃă este o scurtă prezentare a activităŃii mele propriu-zise,
munca de arhivă, privind colecŃia de negative şi diapozitive pe sticlă şi celuloid
a Muzeului Etnografic. La aspecte legate de conŃinutul etnografic regăsit în
fotografii şi fotografia ca document etnografic mă voi referi în cadrul altui
articol.
Domeniul, în aparenŃă arid, al arhivisticii ascunde, de fapt, o muncă
plină de suspans: descoperirea oricărei noi surse (fotografice, filmice sau
livreşti), deschide o nouă pistă de cercetare, naşte răspunsuri şi noi întrebări, ce
rearanjează puzzle-ul de documente existente.
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SALVGARDAREA PATRIMONIULUI IMAGISTIC
AL MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Vasilica-Daniela TOADER,
Daniela ŞERDAN-ORGA,
Laura TROŞAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Preservation of the Imaging Heritage of the Transylvanian Museum
of Ethnography
The imagistic archive of Transylvanian Museum of Ethnography is one of
his major resource and an important part of his existence.
The most important aspect of negative and lantern slides preservation is to
ensure the image is retained and made accessible. One important step in any
digitization project is the establishment of image standards and best practices for
each type of digital image generated during the reformatting project.
Also, by creation of appropriate storage conditions, understanding the
proper care and handling techniques, awareness of preservation concerns, the life
of a glass plate and celluloid negatives and lantern slides can be prolonged, and
generations of users can access and benefit from the negative's informational and
evidential values.
Conservation and digitization of imagistic archive was possible with
financial support of National Cultural Fund Administration (AFCN).
Key words: negatives, lantern slides, glass, celluloid, preservation, storage

Patrimoniul cultural grupat în diverse colecŃii în funcŃie de specificul
lor, cum este cazul negativelor şi diapozitivelor, reprezintă o componentă vitală
a oricărui muzeu. ColecŃiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei (MET) sunt
principala resursă a acestuia şi o parte importantă a existenŃei sale.
Răspunzând unei nevoi fireşti de pătrare a moştenirii culturale ce
defineşte identitatea tuturor etniilor din Transilvania, MET are responsabilitatea
şi obligaŃia de a salva aceasta moştenire.
Patrimoniul cultural structurat în diverse colecŃii în funcŃie de specificul
lor, cum este cazul negativelor şi diapozitivelor pe sticlă, reprezintă principala
componentă a oricărui muzeu asigurând însăşi baza existenŃei sale. Patrimoniul
imagistic înregistrat pe suport de sticlă pe care MET îl deŃine, prin informaŃia
pe care o transmite, prin numărul de piese (peste 7000) şi prin valenŃele artistice
constituie un adevărat tezaur.
În ultimii ani s-a intensificat interesul specialiştilor din Ńară şi străinătate, precum şi a publicului larg pentru cunoaşterea şi studierea patrimoniului
muzeal. Foarte puŃine muzee şi colecŃionari din România au negative şi diapo-
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zitive pe sticlă, iar MET are privilegiul de a deŃine în patrimoniul său o colecŃie
unică, datând încă din primul deceniu al sec. XX, realizate de personalităŃi, cum
sunt: Romulus Vuia, I.P. Voiteşti, Ioan Chelcea, Dennis Galoway. De
asemenea MET deŃine o colecŃie bogată de negative şi diapozitive pe celuloid.
Numărul de negative şi diapozitive pe sticlă şi celuloid pe care le are MET în
patrimoniul său este de 56.190 bucăŃi.
Valoarea documentar-istorică şi raritatea acestui tip de colecŃii, precum
şi interesul specialiştilor, impun cu necesitate conservarea şi protejarea acestor
bunuri de patrimoniu prin constituirea unei baze de date digitale care să le
asigure continuitatea şi existenta în timp, precum şi accesibilitatea. Dacă în
cazul altor categorii de obiecte de patrimoniu se poate vorbi de o restaurare a
acestora, în cazul negativelor şi diapozitivelor pe sticlă şi celuloid, deteriorările
şi degradările lor sunt ireversibile, singura soluŃie de salvare a acestora fiind
conservarea.
Toate activităŃile muzeului gravitează în jurul patrimoniului cultural –
conservarea, depozitarea, cercetarea, achiziŃionarea şi valorificarea acestuia prin
organizarea de expoziŃii şi programe cultural-educative. În acest sens,
specialiştii MET au demarat o serie de proiecte pentru salvarea patrimoniului
imagistic al MET. Astfel, în anul 2012 s-a derulat pe parcursul a şapte (7) luni
proiectul ”Salvgardarea patrimoniului imagistic al Muzeului Etnografic al
Transilvaniei. Conservarea şi digitizarea negativelor pe sticlă” finanŃat de
AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional (AFCN). În prezent se derulează
proiectul ”Salvgardarea patrimoniului imagistic al Muzeului Etnografic al
Transilvaniei. Conservarea şi digitizarea negativelor pe celuloid şi diapozitivelor pe sticlă şi celuloid din prima jumătate a secolului XX” finanŃat, de
asemenea, de AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional.
Proiectele finanŃate de AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional ne-au
permis salvarea şi conservarea acestei colecŃii, în conformitate cu Normele de
restaurare şi conservare în vigoare (Normele, 1993), implementarea tehnologiilor non-invazive digitale moderne care completează metodele etnografiei
clasice oferindu-ne instrumente de lucru şi soluŃii moderne şi viabile pentru
domeniul ştiinŃelor etnologice şi domeniul conservării patrimoniului, iar pe
termen mediu şi lung contribuie la valorificarea durabilă a patrimoniului
tradiŃional.
Fotografia etnografică, prin arhivare devine obiect în sine cu valoare
proprie, fiind folosit deseori ca document complementar al cercetării (Raliade,
2008: 71).
În ultimii 150 de ani au fost folosite zeci de tehnici fotografice, fiecare
având proprietăŃi unice de deteriorare şi fiecare proces de degradare fiind
declanşat de diferiŃi factori (Lavédrine, Gandolfo, Monod, 2003: 34). În consecinŃă, fiecare tip de negative şi/sau diapozitive necesită condiŃii de conservare,

https://biblioteca-digitala.ro

Salvgardarea patrimoniului imagistic

227

manipulare şi depozitare specifice (Moldoveanu, 1999). Conservarea şi depozitarea patrimoniului imagistic al MET va face subiectul altui studiu.
Ne vom opri asupra procesului de digitizare şi întocmirea bazei de date
ca parte importantă a procesului de salvgardare a patrimoniului imagistic.
Ca în cazul colecŃiilor din diferite tipuri de materiale problema cheie în
cazul negativelor şi diapozitivelor pe sticlă şi celuloid este admiterea accesului
specialiştilor la colecŃie sau asigurarea conservării acesteia şi limitarea accesului fizic. „Cel mai important aspect în ceea ce priveşte conservarea negativelor
este să ne asigurăm că imaginea este înregistrată pe un alt tip de suport mai
rezistent şi este accesibilă.” (Ritzenthaler, 1993)
Un pas important în orice proiect de digitizare este stabilirea standardelor imaginilor, stabilirea modului de abordare a fiecărui tip de imagine digitală,
a parametrilor de scanare şi nu în ultimul rând a gradului de ”curăŃire” a fiecărei
imagini scanate. După stabilirea acestor parametrii pentru fiecare tip de imagine (negativă, pozitivă, alb-negru, color) aceştia se vor aplica întregii colecŃii.
Colectivul care a implementat acest proiect după consultarea cu specialişti în
arta fotografică a optat pentru scanarea imaginilor ”ca atare” ceea ce înseamnă
că nu au fost aduse modificări de completare a porŃiunilor din imagine distruse.
Negativele şi diapozitivele pe sticlă s-au depozitat aşezate vertical în
sertare de lemn în dulapuri de lemn (foto 1) în cadrul depozitului de Mobilier al
MET. Procesul de conservare şi digitizare a început cu negativele pe sticlă fiind
printre cele mai vechi şi valoroase documente imagistice ale MET. În acest
sens, prin finanŃarea AFCN au fost închiriate pe durata desfăşurării proiectului
scanere profesionale EPSON PERFECTION V700 PHOTO care au permis
scanarea negativelor şi diapozitivelor la o rezoluŃie mare (între 1200-2400dpi,
în funcŃie de dimensiunile negativelor şi diapozitivelor) fiecare imagine scanată
fiind înregistrată ca fişier *.tiff cu mărimea cuprinsă între 40 – 50 MB. Scanarea a fost efectuată de către specialiştii Laboratorului de Conservare şi Restaurare al MET, muzeografii implicaŃi în proiect şi studenŃi ai UniversităŃii BabeşBolyai din Cluj-Napoca care şi-au efectuat practica profesională în cadrul
MET. După instructajul privind manipularea şi scanarea negativelor şi diapozitivelor pe sticlă, efectuat de conservatori persoanelor care au scanat negative şi
diapozitive (foto 2) a urmat:
•
Desprăfuirea sticlei cu perii moi din păr natural
•
Scanarea negativelor şi diapozitivelor pe sticlă (foto 3)
•
Scanarea negativelor şi diapozitivelor pe celuloid prin inserare în suporŃii
speciali ai scanerelor (foto 3a)
•
Alcătuirea bazei de date digitală, coroborarea şi completarea cu date din
registrele de inventar (foto 4)
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•

Înmagazinarea datelor pe hard extern, stocarea pe DVD-uri, Blu-ray
Discuri şi on-line pe site-ul muzeului
•
ConfecŃionarea plicurilor individuale pentru negativele şi diapozitivele
din sticlă, din hârtie neutră (foto 5)
•
Ambalarea negativelor şi diapozitivelor, pe plicuri fiind aplicate în
prealabil etichete autocolante cu numerele de inventar ale negativelor şi
diapozitivelor (foto 6).
Dimensiunile negativelor pe sticlă scanate au fost: 5 x 5 cm, 6 x 9 cm, 9
x 12 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 24 cm. Dimensiunile diapozitivelor pe
sticlă scanate au fost: 5 x 5 cm fixate în carcase metalice sau din plastic şi 8,5 x
8,5 cm, 8,5 x10 cm formate din 2 plăci de sticlă una din ele cu film, lipite
suprapuse cu bandă de hârtie neagră pe margini. Unele negative şi diapozitive
au o banda albă lipită pe faŃa fără film, bandă care conŃine informaŃii şi date
care sunt consemnate de către persoana care scanează şi trecute într-o bază de
date digitală. InformaŃiile din baza de date digitală obŃinută după scanare sunt
coroborate şi completate, dacă este cazul, cu datele trecute în registrele de
inventar ale colecŃiei.
Depozitarea finală a negativelor şi diapozitivelor pe sticlă ambalate
individual în hârtie neutră se face într-un spaŃiu special amenajat în dulapuri noi
metalice cu sertare pe role tipodimensionate pentru un număr mai mic de negative sau diapozitive, având în vedere greutatea sticlei (Sandu, MustaŃă, 1994).
Negativele şi diapozitivele pe celuloid care nu au fost depozitate în
albume din hârtie cerată, au fost aşezate după scanare în clasoare filatelice de
32 de pagini iar diapozitivele în carcasă metalică sau din plastic au fost depozitate în foi Vario 4S din plastic aşezate în bibliorafturi restrângându-se spaŃiul
necesar anterior pentru depozitarea acestora (Gillet, Garnier, Flieder, 1986).
Umiditatea relativă (UR) a spaŃiului de depozitare ”în sine” sau în
combinaŃie cu reactanŃii chimici agresivi care pot fi prezenŃi în mediul de
depozitare este factorul principal care determină longevitatea negativelor şi
diapozitivelor.
Recomandările privind condiŃiile de depozitare a negativelor şi diapozitivelor publicate de OrganizaŃia InternaŃională a Standardelor (ISO) [8] au stabilit
nivelul UR între 20% - 50%, preferabil sub 40% şi să nu depăşească 60%.
FluctuaŃiile umidităŃii relative trebuie evitate. Temperatura recomandată este
între 150C şi 250C, preferabil sub 200C. De asemenea, negativele trebuie
păstrate în întuneric pentru a fi protejate de o expunere îndelungată la lumină
care ar putea duce la voalarea peliculei fotografice.
În concluzie, proiectele finanŃate de AdministraŃia Fondului Cultural
NaŃional (AFCN) au făcut posibilă salvarea, conservarea, depozitarea, păstrarea
originalelor şi valorificarea patrimoniului cultural tradiŃional al MET. Astfel,

https://biblioteca-digitala.ro

Salvgardarea patrimoniului imagistic

229

negativele şi diapozitivele pe sticlă şi celuloid originale au fost scanate apoi
ambalate şi depozitate în condiŃii conforme cu normele de conservare în vigoare
(Normele, 1993; International Organisation, 2000). Baza de date digitală
obŃinută măreşte accesibilitatea specialiştilor la informaŃie şi constituie o nouă
modalitate de valorificare şi promovare a unei colecŃii valoroase din
patrimoniul muzeului nostru.
S-a obŃinut o bază de date privind o grupă de bunuri culturale, ceea ce
reprezintă un pas înainte în efortul general depus pentru realizarea bazelor de
date privind patrimoniul cultural naŃional, respectiv european (Ormos, 2001).
Prin digitizare fondul imagistic păstrat în arhivele MET poate fi introdus pe un
site web care, faŃă de o arhivă clasică, prezintă o serie de avantaje: poate fi
actualizat cu uşurinŃă, constituie un mediu flexibil şi interactiv care poate fi
exploatat eficient. De asemenea, prin asigurarea unor condiŃii bune de
conservare şi o manipulare corectă viaŃa negativelor şi diapozitivelor pe sticlă şi
celuloid poate fi prelungită astfel încât mai multe generaŃii viitoare să poată
beneficia de valorile informaŃionale ale acestora.
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CONSTELAłII „METALICE”
Iharka SZÜCS-CSILLIK
Liviu MIRCEA
Institutul Astronomic, Cluj-Napoca
Zoia MAXIM
Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
“Metallic” Constellations
For ancient times, stars enthusiast the imagination of people. Distant stars
meant the unknown, the mystery for them. People had considered that stars are
helpful and guiding, on their trajectory. They had formed figure, from grouped
stars, the so-called constellation, that they orient easier in the sky. Many of the
current names of the constellations are preserved since antiquity. Ancient cultures
saw patterns in the heavens that resembled people, monsters or common objects,
constellations that came to represent figures from myth. Some names of
constellations can be related to metallurgy. We present those constellations that
can be related to metal tools (occupations), with metal objects.
Key words: Romanian constellations, metal, coins, stars.

Din timpurile străvechi, oamenii au observat pe cerul nopŃii forme
imaginare alcătuite din grupuri de stele şi au creat legenda întregului univers,
mitul originii cosmogonice, încercând să perceapă ritmicitatea şi ciclicitatea
fenomenelor cereşti şi pământeşti pentru a le folosi în organizarea muncii şi a
vieŃii socio-spirituale. Folosind linii imaginare ei au unit stelele în grupuri, spre
a forma figuri de obiecte şi personaje, numite constelaŃii. Prin observarea periodică a unor constelaŃii circumpolare, precum şi prin determinarea răsăritului şi
apusului unor constelaŃii, oamenii au legat unele fenomene, ocupaŃii, îndeletniciri şi datini de Cer. Stelele şi constelaŃiile sunt grupate după reguli cu semnificaŃii practice care vizau orientarea în timp şi spaŃiu, estimarea timpului calendaristic, prevestirea unor fenomene ce ai repercusiuni asupra muncii şi a vieŃii
socio-comunitare, creându-se un univers bogat-înzestrat cu conotaŃii magicoştiinŃifice, mai ales la poporul român unde grupele de stele au numeroase
denumiri şi poveşti în funcŃie de poziŃia de pe cer şi după ocupaŃiile celor care
le-au definit: de aceea multe constelaŃii şi stele sunt legate de agricultură
(cultivarea terenurilor, creşterea animalelor) – de la arat până la secerat; de la
Sâmbra oilor până la sacrificiul mieilor. Din această cauză harta cerească a
poporului român este cea mai bogată, diversificată şi mai ales mitică, deosebindu-se de harta astronomică pur ştiinŃifică, dar simplistă. La baza hărŃii
etnoastronomice stau observaŃiile empirice încă din preistorie, care au dus la
„consecinŃe” practice: de exemplu, vechii egipteni au urmărit revărsările Nilului
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mii de ani şi au constatat că Nilul se revarsă odată cu apariŃia pe Cer a stelei
Sirius, cea mai strălucitoare stea de pe cer. Sirius are răsăritul heliacal la
mijlocul lui iulie, în zori, după o lungă perioadă în care nu putea fi văzută.
Răsăritul heliacal a lui Sirius marchează nu numai inundaŃiile Nilului în Egiptul
antic, ci şi canicula pentru grecii, iar la români însemna începutul secerişului,
purtând numele de Luceafărul de Ziuă sau Zorilă (Ghinoiu, 1997: 110), în timp
ce la polinezieni marca iarna şi a fost o stea importantă pentru navigarea în jurul
Oceanului Pacific (Rogers, 1998). Stelele şi constelaŃiile, periodic observate, pot
fi folosite şi la orientare temporară, ca şi un ceas. Cerul înstelat se roteşte în 24
de ore şi revine la poziŃia iniŃială. Determinând de exemplu, poziŃiile a trei
constelaŃii circumpolare bine cunoscute: Carul Mare (UMa), Carul Mic (UMi)
şi Cassiopeia (Cas) putem determina ora actuala (Fig. 1). Astronomii care au
făcut observaŃii de-a lungul timpului, pot determina ora exactă uitându-se pe
cer, ştiind care constelaŃie, când şi unde este pe cer (Evans, 1988).

Fig. 1. ConstelaŃiile UMa, UMi, Cas (după programul
Cybersky 3.3)

1. ConstelaŃii „metalice”
Fiecare constelaŃie reprezintă o creatură mitologică, sau un obiect. De
pe Pământ stelele ce formează o constelaŃie par apropiate una de alta, oarecum
într-un plan, dar de fapt se pot afla la diferite distanŃe de noi.
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Lumea Cerească este o proiecŃie a lumii pământeşti, fiind transformată
într-o lume „umanizată”, o lume de fiinŃe şi obiecte, mai ales unelte, acest
„imaginar” fiind un specific al spaŃiului românesc, fiind o oglindă a vieŃii socioeconomice şi, mai ales, a sufletului.
Printre primele civilizaŃii care au alcătuit şi denumit constelaŃii, în afară
de cele din paleolitic şi neolitic, amintim: babilonienii, indienii, grecii, romanii,
chinezii şi amerindienii. Aceste civilizaŃii locuiau în emisfera nordică şi de
aceea ei au construit numai constelaŃiile vizibile din această parte a planetei
noastre. Astronomul greco-egiptean, Ptolemeu, a catalogat mai mult de 1000 de
stele şi a notat 48 de constelaŃii în lucrarea sa Almagesta. Aceste 48 de constelaŃii sunt numite constelaŃiile antice şi denumirile lor se folosesc şi acum.
La începutul secolului al XVI-lea, navigatorii europeni au început să
exploreze emisfera sudică şi au observat pe cer stele necunoscute. Aşa au
apărut constelaŃiile emisferei sudice, ce au nume mai tehnice, moderne.
În secolul XVII, astronomul Johann Bayer a numit 12 constelaŃii
sudice; compatriotul său Jakob Bartsch a numit alte trei constelaŃii. Johannes
Hevelius a numit încă şapte constelaŃii în 1687. În urma unei călătorii în Africa
de Sud, Nicolas-Louis de Lacaille a numit încă 14 constelaŃii şi a catalogat
10000 de stele.
Înainte de 1922, orice astronom putea să denumească o parte dintre
constelaŃii, sau chiar constelaŃii întregi. Din cauza aceasta s-au creat multe
confuzii. Pentru a elimina orice problemă, Uniunea Astronomică InternaŃională,
formată din astronomi din toată lumea, a decis să stabilească un număr fix de
constelaŃii cu graniŃe precis delimitate. Astfel s-au stabilit 88 de constelaŃii
(IAU, 2013).
În cele ce urmează enumerăm şi prezentăm câteva din constelaŃiile
boreale, care pot avea legături cu ocupaŃia, sau uneltele din metal folosite
(Turcu et al., 2004: 8): Auriga (Vizitiul), Orion (Cei trei crai, Craii de la răsărit,
Cei trei magi, Toiegele, RariŃele, Plugul şi Grebla), Cepheus (Cefeu, Coasa),
Ursa Mare (Carul Mare, ProŃapul, Oişetea, Roatele Carului ), Ursa Minor
(Carul Mic, Grapă, Pluguşorul, Polaris, Stejarul de la Arie, Stâlpul), Perseu
(Barda, CăpăŃâna, Carul Dracului, Toporul), Libra (BalanŃa, Cântarul),
Sagittarius (Săgetătorul, Arcaşul).
Sfredelul Mic, Sfredelul Pământului, SpiŃelnicul sau Burghiul:
ConstelaŃia Auriga (Aur) – Vizitiul este o constelaŃia nordică, are forma unui
larg şi frumos pentagon, situat de-a lungul Căii Lactee. În mitologie, Auriga
este carul de curse. Se numeşte şi Carul lui Dumnezeu, Trăsura sau Surugiul,
Ocol sau łarc. Cea mai strălucitoare stea este Capella, care este asociată cu
mitologica capră Amalthea. Capella, al şaselea obiect ca strălucire de pe cer
(0,08 magnitudine). Stelei Capella i se spune Capra, iar cele trei stele mai puŃin
strălucitoare din pentagon decât Capella sunt Iezii Caprei. Cei trei Iezi
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formează constelaŃia Sfredelul Mic, Burghiul, sau Sfredelul Pământului,
format din stele din Carul Mare şi Orion. Legenda spune că un om a găsit în
Cer comoara lui Iov şi a înfipt sfredelul pentru a marca locul şi s-a dus acasă
după carul cu boi, urmând să aducă comoara care avea să schimbe lumea…
(Manoliu, 1999: 177-178).
Secera, RariŃa sau RariŃele, Sfredelul Mare: ConstelaŃia Orion (Ori)
– Cei trei Crai, cunoscută şi sub numele de Vânătorul, este una dintre cele mai
cunoscute constelaŃii din toate timpurile şi de toate culturile. Orion este o
constelaŃie a emisferei nordice, vizibilă şi de pe teritoriul României din
noiembrie până în aprilie. ConstelaŃia este vizibilă parŃial din orice punct al
Terrei, deoarece ecuatorul ceresc trece prin centrul constelaŃiei, marcat de
celebrul asterism cunoscut sub numele de Centura lui Orion. Cea mai strălucitoare stea din această constelaŃie este Rigel, piciorul stâng al vânătorului. Rigel
este a şaptea stea ca strălucire de pe cerul nocturn, fiind o supergigantă albastră.
A doua stea ca strălucire din această constelaŃie este Betelgeuse, totodată şi a
doisprezecea cea mai strălucitoare stea de pe cerul nopŃii. Cele trei stele din
centura lui Orion sunt Tresfetitele, Cei Trei Crai, numite şi Toiege, sau
Cingătoarea Regelui, care împreună cu alte stele formează alte constelaŃii
româneşti: Tresfetitele cu steaua Rigel formează constelaŃia RariŃa, RariŃele,
RaliŃa, Plug sau Grebla (Ghinoiu, 1997: 81, 162) şi apariŃia pe cer la ora 4
indică sfârşitul nopŃii; Rigel şi Tresfetitele formează un arc format din şapte
stele, numit Secera; iar Tresfetitele cu steaua Betelgeuse formează Sfredelul
Mare (Mureşan, 2011: fig. 7).
Coasa: ConstelaŃia Cepheus (Cep) – Cefeu, văzută din Europa este o
constelaŃie circumpolară. În mitologia rămânească, Coada Coasei Coporasca,
Coporaia este formată din trei stelele (Alderamin, Delta Cep şi Ni Cep). Corpul
Coasei, sau Fierul (Ghinoiu,1997: 46) este alcătuit din patru stele (Alderamin,
Alfirk, Iota Cep şi Delta Cep). Mânerul este numit Cornul Corporării
(Mureşan, 2011: fig. 4). Cefeu în mitologia greacă era regele Etiopiei, soŃul
Andromedei şi tatăl Andromedei.
Barda, Toporul: ConstelaŃia Perseu (Per) – Barda, Toporul, CăpăŃâna,
Carul Dracului este o constelaŃie din emisfera nordică, numită după eroul din
mitologia greacă, Perseu, cel care a eliberat-o pe Andromeda. ConstelaŃia Perseu
a fost identificată şi de babilonieni, numită fiind Bătrânul, sau Omul Bătrân. În
nopŃile de toamnă, constelaŃia Perseu se află la culminaŃie pe cerul nocturn.
Steaua Mirfak este cea mai luminoasă stea a acestei constelaŃii, fiind numită
Algenib şi este de 500 de ori mai strălucitare decât Soarele. Stelele constelaŃiei
Perseu sunt văzute sub forma literei 'Y'. Pe harta românească este numită Barda,
Toporul, sau CăpăŃâna, Carul Dracului (Mureşan, 2011: fig. 5).
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Fig. 2. Cerul boreal (după programul Cybersky 3.3)

Cântarul: ConstelaŃia Libra (Lib) - BalanŃa, Cântarul, Cumpăna este o
constelaŃie a zodiacului. Se vede mai ales în nopŃile de primăvară târzie, sau
vară timpurie. La greci balanŃa avea simbolul dreptăŃii. ConstelaŃia Libra
aparŃinea de constelaŃia Scorpionul, deoarece denumirile stelei denumesc cleştii
Scorpionului.
Câteva din constelaŃiile australe, care pot avea legătură cu metalul sunt:
Pyxis – Busola (Pyx), Telescopium – Telescopul (Tel), Microscopium –
Microscopul (Mic), Caelum – Dalta (Cae), Circinus – Compasul (Cir),
Horologium – Orologiul (Hor), Scutum – Scutul (Sct). Dintre acestea vom
prezenta constelaŃiile Scutul şi Busola.
Scutul: ConstelaŃie Scutum (Sct) – a fost definită de Johannes
Hevelius, în 1683, după scutul lui Sobieski, prin care a comemorat victoria
armatei poloneze conduse de regele Ioan Sobieski III în bătălia de la Viena.
Mai mult acestă denumire era un gest de mulŃumire, pentru că acest rege l-a
ajutat pe Hevelius să-şi reconstruiască Observatorul după ce fusese distrus întrun incendiu. ConstelaŃia este bogată în galaxii şi roiuri stelare din cauză că se
află pe fâşia Căii Lactee.
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Busola: ConstelaŃia Pyxis (Pyx) – are graniŃă cu constelaŃiile Hydra,
Puppis, Vela şi Antlia. ConstelaŃia Pyxis este vizibilă tuturor observatorilor
situaŃi între latitudinile + 500 şi – 900 şi cel mai bine poate fi văzută la
culminaŃie în timpul lunii martie. Compasul marinarului, constelaŃia Pyxis, a
fost considerată o parte a corabiei Argo Navis construită sub comanda zeiŃei
Atena care a proptit în proră o grindă de la Oracolul lui Zeus.
2. ConstelaŃii “salvate” pe metal
În toate timpurile au existat obiecte din os, piatră, ceramică şi, la
sfârşitul preistoriei, din metal, care au simboluri de constelaŃii şi aştri. Aceste
obiecte erau concepute să transmită mesaje necesare activităŃilor practice sau
spirituale, fiind manipulate de „iniŃiaŃi” în diferite ritualuri sacre. În ultimul
timp cele mai frecvente sunt reprezentările constelaŃiilor zodiacale, deoarece se
spune că cel care poartă simbolul constelaŃiei sub care s-a născut va avea
protecŃie divină. Astfel, industria amuletelor, pandantivelor şi podoabelor din
aur, argint, bronz, etc., cu semne zodiacale a devenit o afacere profitabilă.
ConstelaŃiile inscripŃionate pe metal au însă o istorie. După apariŃia
metalului, s-au folosit monede care aveau pe avers şi revers: divinităŃii (Zeus,
Hera, etc.), obiecte cereşti (Luna în diferite faze, Soarele, Venus, etc.), stele
(Pleiadele, etc.) şi chiar constelaŃii (Jenkins, 1990); Rovithis, 2011; 2012).
Fiecare monedă ne dă informaŃii cu privire la: locul unde a fost descoperit;
oraşul emitent; rutele comerciale; importanŃa unor aştri pentru acele vremuri.
ConstelaŃiile şi stelele au fost şi sunt „imortalizate” şi pe clădiri, altare,
terenuri, megaliŃi, morminte, calendare, cadrane solare, ansambluri ritualice,
stânci, peşteri şi bineînŃeles pe diferite obiecte cu funcŃionalităŃi sacre sau
profane, etc.
Un astfel de obiect este Discul din Nebra, descoperit în anul 1999 de
doi braconieri pe Muntele Mittelberg. Discul a fost vândut pe piaŃa de
antichităŃi din Germania, ajungând în mâinile unui cercetător, care a alertat
poliŃia patrimonială din Brandenburg. Discul, cu un diametru de 32 cm, este din
bronz de culoare verde, ornat, pe una din suprafeŃe, cu încrustaŃii din aur şi a
fost datat în epoca bronzului în jurul anul 1600 î. Ch.
Pe faŃa discului se disting 32 de stele (poate constelaŃia Pleiadelor), o
semilună, un soare şi câteva figuri aflate la marginea discului reprezentând
orizontul, sau o ambarcaŃiune (Meller, 2002).
Profesorul Schlosser de la Universitatea din Bochum a măsurat unghiul
între perechea arcurilor de pe disc şi a constatat că este de 820. Surprinzător,
arcul solar la Mittelberg este tot de 820. Profesorul Schlosser a arătat că, pe disc,
cele două arcuri laterale reprezintă arcul solar la răsărit şi apus: societatea
agricolă preistorică folosea discul pentru a afla momentul ideal pentru semănat
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şi secerat. Deci, discul din Nebra este purtătorul unui mesaj legat de ciclul
anotimpurilor, mesaj care indică sosirea primăverii (perioada semănatului) şi a
toamnei (perioada recoltatului). Discul ar putea încă constitui reprezentarea în
două dimensiuni a unui model tridimensional al Universului. Bolta cerească ar
putea fi interpretată ca o cupolă care acoperă Pământul, sau ar putea fi o
reprezentare stilizată a unei ambarcaŃiuni mitologice „Barcă solară” sau „Carul
Soarelui” ce transportă Soarele pe bolta cerească.

Fig. 4. Discul din Nebra (după http://. wikimedia.org/
wikipedia/ commons/7/7b/Nebra_Scheibe.jpg)

3. ConstelaŃii din care fac parte stele “metalice” în spectru
Multe constelaŃii conŃin stelele cu linii spectrale metalice abundente,
faŃă de Soare, adică în spectrul cărora valoarea medie a raportului
fier/hidrogen este de 0,25 (Gonzalez, 1997: 403). S-au făcut cercetări la stelele
Ni Andromeda, Tau Bootis, 55 Cancrii, 51 Pegasi, unde au găsit linii spectrale
de fier. Aceste stele sunt metalice din abundenŃă. Cercetătorii au observat că
companionii acestor stele prezintă aceeaşi caracteristici orbitale. Metalicitatea
stelelor nu provine din norul interstelar, ci mai degrabă are legătură cu formarea
planetelor. Interesant că stelele, care au sisteme de planete extrasolare, au
raportul fier/hidrogen crescut în spectru.
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În antichitate a fost descoperită proprietatea unui minereu numit
magnetită de a atrage corpuri din fier care, ulterior, capătă aceeaşi proprietate –
devin magneŃi permanenŃi. Un ac din fier, după ce a fost magnetizat, se
orientează întotdeauna după direcŃia meridianului, demonstrând că şi Pământul
este un magnet permanent.
Din aceste considerente, stelele metalice în spectru sunt cercetate foarte
mult la ora actuală, deoarece prin spectrul ridicat de fier s-ar putea spune dacă
steaua respectivă are sistem planetar sau nu, iar prin calcule de mecanică
cerească am putea determina locul unde această planetă extrasolară are o
mişcare stabilă, până când, vizual, putem observa planeta.
4. Concluzii
Pe considerente arheoastronomice, la finele neoliticului există dovezi de
prelucrare a metalului (aur şi cupru) şi a vastelor cunoştinŃe astronomice
(Csillik, Maxim, 2005; Maxim, Szücs-Csillik, 2009; Maxim, Szücs-Csillik, 2010).
ApariŃia pe cer a unor denumiri de constelaŃii corelabile cu noŃiunea de metal
susŃin importanŃa acordată metalurgiei ca îndeletnicire „divină”. ApariŃia
obiectelor şi a monedelor cu semne „cereşti”, arată păstrarea cunoştinŃelor
astronomice cu privire la poziŃia exactă pe cer a stelelor, constelaŃiilor şi chiar a
fenomenelor, atât de importante omului pentru orientarea în timp şi spaŃiu: mai
ales pentru planificarea activităŃilor economice şi socio-spirituale, pe
anotimpuri, în funcŃie de aştri, fapt ce a stat la baza organizării calendarului
popular şi a vieŃii comunitare.
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DACIA ROMANĂ: ARTA BRONZURILOR FIGURATE
Constantin POP
Cluj-Napoca
Dacie romaine: l’art des bronzes figurés
La multitude de pièces, de bronze, découvertes en Dacie romaine,
détermine les auteurs de choisir seulement les bronzes figurés, davantage, ceux
qui représentent des motifs anthropomorphes et zoomorphes (exceptant ceux
végétales et géométriques). Ces objets ont été départagés en catégories
fonctionnelles bien définies. Egalement, on présent les ateliers d’usinage de
bronzes en Dacie.
Mots-clés: Dacie romaine, bronze, série toreutique, „à cire perdue”, „à forme
perdue”

Bronzul, un aliaj de metale, des folosit în antichitate, oferă o gamă
largă de produse, un evantai de obiecte foarte felurite, constituind o adevărată
magie în prelucrarea lor. După o cunoscută afirmaŃie, „bronzul reprezintă
începutul economiei moderne” (Heinz Menzel). Cantitatea de bronzuri
descoperită în provincia noastră traiană, de la formele lui cele mai simple la
cele mai complexe, este imensă, cerinŃă pentru care un studiu chiar şi aproape
exhaustiv este imposibil. Motiv pentru care ne limităm la a explica şi
concluziona câteva probleme ce privesc bronzurile figurate (în această
categorie au fost cuprinse şi obiectele care prezintă cât de cât un element
decorativ antropomorf sau zoomorf, ornamentele vegetale şi geometrice fiind
omise cu bună ştiinŃă.
Pentru a înŃelege mai bine tehnica confecŃionării obiectelor în atelierele
coroplastice şi toreutice din antichitate, mai întâi, este necesar a se trece în
revistă metalele care compun aliajul numit bronz, apoi, instalaŃiile şi uneltele
folosite de către artizanii specializaŃi în acest meşteşug.
Structura moleculară a bronzului
Bronzul conŃine în structura lui moleculară numeroase metale printre
care nelipsit este cuprul (arama) şi cositorul (staniu), alături de plumb, stibiu
(antimoniu), zinc, fier, arsen. Aceste metale conferă aliajului respectiv, duritate
dar şi flexibilitate, durabilitate, ductibilitate, atenuarea vâscozităŃii.
Ateliere, instalaŃii şi unelte
Astăzi, se cunosc, destul de bine, atelierele, instalaŃiile şi uneltele
folosite de metalurgii din antichitate. Fără a se intra în detaliile problematicii
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respective, se poate afirma că multe ustensile, din acele timpuri de mult apuse,
sunt asemănătoare ca formă şi întrebuinŃare cu cele contemporane, cu ele
operându-se atât în făurărie (meşteşugul fierului), orfevrărie (prelucrarea
metalelor preŃioase), cât şi în toreutică (sau coroplastică, cum se mai defineşte
arta modelării bronzului). Numeroase vestigii de ateliere şi unelte din variatele
epoci ale preistoriei (epoca bronzului, prima şi a doua „vârstă a fierului”) şi
istoriei clasice de pe teritoriul Ńării noastre (perioada dacică, - cele mai
importante ateliere au fost depistate la Sarmizegetusa Regia, astăzi Grădiştea
de Munte, jud. Hunedoara -, cea grecească în Dobrogea – şi romană) au fost
descoperite în fostele officinae artizanale, unele specializate fie în categoria
doar a unui tip de metal, fie în cele destinate reparaŃiilor de obiecte (ultimele
două constituie ateliere de gen). Aceleaşi ustensile făceau parte şi din
inventarul meşterilor ambulanŃi.
Cât priveşte componentele de lucru ale artizanilor bronzieri, o instalaŃie
de bază, folosită la prelucrarea tuturor categoriilor de metale (deci, şi a
bronzului) o reprezintă cuptorul, iar uneltele întrebuinŃate sunt: nicovala, ciocanul, cleştele, filiera (sau trăgătorul de sârmă), menghina, dalta, tăietorul cu
coadă, punctatorul, dornul, pila, compasul, creuzetul, tiparul. O remarcă specială se referă la confecŃionarea pieselor mici, din bronz (în special, a bijuteriilor),
uneltele fiind şi ele miniaturale (inclusiv nicovalele!), conferindu-le, astfel, un
aspect delicat.
În epoca romană a Daciei s-au descoperit numeroase urme ale unor
ateliere de prelucrare a bronzului, unele „moştenite”, după o îndelungată
tradiŃie, din perioada clasică dacică. Se poate afirma, cu certitudine, că
officinae-le sigure, din provincia noastră, au existat în capitala Ulpia Traiana
Sarmizegetusa (astăzi Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, unde s-a putut conchide
un „stil ulpian”, bine conturat), Apulum (Alba Iulia), Tibiscum (Jupa, jud.
Caraş-Severin), Dierna (Orşova), Potaissa (Turda), Porolissum (Moigrad, jud.
Sălaj), Micia (VeŃei, jud. Hunedoara), Napoca (Cluj, atelier specializat în
prelucrarea fibulelor, din bronz, – Bulevardul Eroilor „Monumentul
Memorandiştilor”), Romula (Resca-Dobrosloveni, jud. Olt), Sucidava
(Corabia-Celeiu, jud. Olt), Căşeiu (jud. Cluj), Buciumi (jud. Sălaj), Copăceni
(jud. Vâlcea), Gherla (jud. Cluj), Gilău (jud. Cluj), Ilişua (jud. BistriŃaNăsăud), Slăveni (jud. Olt), Bologa (jud. Cluj), ele având un caracter civil ori
militar, sau un caracter mixt. Atelierele sunt perimetrate fie prin resturi de
ziduri, fie identificate după numeroase matriŃe de tipare, diverse unelte, piese
semiprelucrate, cantităŃi variabile de zgură, rebuturi. Nu trebuie, apoi, neglijate
nici acele plumbarii, care pot fi şi ele repertoriate, descoperite la CorabiaCeleiu şi Drobeta (Turnu-Severin), în care, mai mult ca sigur, să se fi
confecŃionat şi piese, din bronz, alături de cele majoritare din plumb, ale căror
procedee tehnologice de execuŃie sunt asemănătoare.
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Procedee tehnice
Din păcate, în izvoarele antice, nu s-au păstrat descrieri, - ca în alte
domenii, de pildă, arhitectura -, despre procedeele tehnice de confecŃionare ale
pieselor, din bronz. În această privinŃă, singurele mărturii, demne de luat în
seamă sunt cele arheologice, iar diversele tehnologii folosite în acele timpuri
îndepărtate, constituie, la rândul lor ipoteze şi speculaŃii ale diferiŃilor istorici.
Pentru executarea obiectelor, din bronz, în antichitatea romană s-au
folosit două procedee tehnice de bază (nu vom intra în detalii de execuŃie, ele
constituind o altă tematică): a. Încălzirea şi prelucrarea la cald, prin martelare
(baterea cu ciocanul) a piesei respective şi b. Turnarea ei în tipare, turnare
realizată prin metoda „formei pierdute” („ à forme perdue”) ori a „cerii
pierdute” („à cire perdue”), termeni consacraŃi în literatura arheologică, de
pretutindeni. Modele pentru reproducerea obiectelor în tipare au fost depistate
în Dacia traiană doar la Moigrad (jud. Sălaj), în schimb, s-au descoperit
numeroase matriŃe (valve) de tipar în multe localităŃi din România. În ceea ce
priveşte modelele prototip, din ceară (a se vedea procedeul tehnic al doilea),
ele nu se prea cunosc în lumea romană. Totuşi, sunt, astăzi, două piese ale
genului – variante ale capului zeului Osiris, în Egipt, provenite din secolul VIII
î. Ch. Deşi metoda „cerii pierdute ”nu este deocamdată atestată în Dacia
(datorită fragilităŃii modelele din ceară nu s-au putut păstra) există, cu
certitudine, convingerea că această tehnică s-a folosit şi pe aceste meleaguri, ca
pretutindeni în Imperiu.
În orice caz, prin creaŃiile lor cunoscute, se poate afirma, - pe drept
cuvânt -, că artizanii din Dacia s-au dovedit reali specialişti în meseria
prelucrării bronzului, reuşind adevărate performanŃe prin cantitatea şi
varietatea pieselor confecŃionate, multe dintre ele fiind considerate adevărate
opere de artă. Desigur, în provincia dunăreană a Daciei s-au identificat şi
importuri din alte regiuni ale Imperiului roman, fenomen normal în cazul unui
stat cu totul unitar şi centralizat, care însă nu ştirbesc cu nimic valoarea
produselor pur autohtone.
Din cele 977 de eşantioane analizate, de pe tot cuprinsul provinciei
noastre romane, am putut constata că această categorie a bronzurilor figurate
(deci, de o execuŃie superioară, având ornamente antropomorfe şi animaliere;
după cum am afirmat, decoraŃiile vegetale, în număr imens, nu au constituit
preocuparea noastră în cercetare) au fost repertoriate în următoarele categorii,
cu funcŃionalităŃi diferite: piese votive, statuete şi fragmente mari de divinităŃi
aparŃinând panteonului clasic greco-roman, oriental (microasiatic, sirian,
iranian), egiptean; plăci votive (în special divinităŃi dunărene); alte obiecte de
cult (ustensile). Reprezentări laice: statuete antropomorfe; reprezentări
zoomorfe; statuaria onorară, de mari dimensiuni; reliefuri cu scene historiate.
Reliefuri nedeterminate funcŃional. Armamentaria: felurite arme; signa
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militaria (embleme ostăşeşti); obiecte de echipament. Piese de harnaşament;
armuri de paradă pentru cai; accesorii de harnaşament. Elemente de atelaje de
car: pentru care obişnuite şi de paradă. Recipiente: vase; obiecte de iluminat:
opaiŃe; candelabre. Piese decorative de interior: aplici ornamentale; suporturi
de piese; picioare şi postamente pentru piese; bronzuri portabile: casete şi
mânere de casetă; anse pentru diferite obiecte; aplici pentru mobilier (tip
„Aufsatzbüste” ca stative de măsuŃă „Klapptische”; aplici murale (capul
Gorgonei – Medusa (din bronz aurit, descoperit la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, este cea mai frumoasă piesă de bronz provenită din Dacia).
Piese cu utilităŃi diferite: ponduri; componente ale unor mecanisme de
siguranŃă (lacăte, chei); guri de fântână; capsule pentru protejarea sigiliilor.
Obiecte de toaletă: balsamaria (văscioare pentru păstrat unguente, parfumuri,
uleiuri); oglinzi, brici de bărbierit. Bijuterii (simple sau fără ornamente
antropomorfe şi zoomorfe, dar cu numeroase motive florale, însă nerepertoriate, din motivul arătat mai sus).
Desigur, o analiză a bronzurilor figurate autentice romane poate fi
eronată în unele cazuri, datorată unor cercetări mai superficiale. Ne gândim la
categoria aşa-numită dubitanda (dubioasă), ce cuprinde o serie de copii
medievale, moderne (îndeosebi, cele din secolul al XIX-lea) şi falsuri contemporane după bronzuri originale antice.
S-a observat că unele piese ale genului, provenite din diferite regiuni
ale Imperiului (aflate astăzi în muzeele lumii ori în colecŃii particulare),
prezintă similitudini, care merg până la identitate cu câteva bronzuri provenite
ori păstrate în România. Deocamdată, am putut depista doar un număr de şase
de astfel de piese: 1) Statuetă cu Dionysos, Bacchus, de la Alba Iulia
(pierdută), similară cu una din Pompei; 2) Iupiter în ipostaza de fulminans
(„fulgerătorul”) provenită de la Chiusi (Toscana, în Muzeul NaŃional de Istorie
a Transilvaniei, din Cluj), cu piesa din Muzeul Speyer (Germania) sau cu
bronzul identificat la Chalon-sur-Saône (FranŃa); 3) Statueta dispărută a Dianei
de la Ostrov (jud. Hunedoara), cu cele provenite de la Clermont-l ’Herault
(FranŃa), Pagoda, Efes (Turcia); 4) Efeb hermafrodit-Berzovia (anticul
Berzobis, jud. Caraş-Severin) similar cu figurina din Fluviul Tamisa (Londra);
5) Turibulum (vas cu trepied pentru ars mirodenii) de la Pompei, păstrat acum
în „Castelul Memorial Octavian Goga”, din Ciucea (jud. Cluj), asemănător cu
recipientul de la Herculaneum; 6) Balsamarium (văscior pentru toaletă,
înfăŃişând bustul unui tânăr, de la Strâmba (jud. Gorj, în Muzeul Olteniei,
Craiova), cu o piesă similară din ConstanŃa (Tomis). Micile deosebiri în ceea ce
priveşte dimensiunile pieselor amintite se datorează imperfecŃiunilor, prin
uzare, ale valvelor de tipar. Concluzionând cele spuse, suntem de părere că
folosirea termenului de „serie toreutică” nu trebuie considerat prea modern, el
putându-se aplica şi în cazul produselor de bronz antice.
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În atelierele de bronzieri, din Dacia romană, ca şi în celelalte provincii
romane, unele piese pentru a li se spori valoarea artistică erau suflate cu aur
(exemplu, amintita figură a Gorgonei-Medusa, provenită din capitala
provinciei traiane), argint, metal alb sau li se aplicau motive intarsiate din sticlă
colorată, pietre semipretioase (mai rar preŃioase), bucăŃi de alte metale etc.
privind ochii, pleoapele unor divinităŃi importante, diademe de Veneră, diferite
ornamente şi pectorale, apoi, aşa-numitele „aplicii cabochon”, umbo de scut,
mantia unui lar angusticlavius, ş.a.
Cât priveşte prelucrarea pieselor, considerăm că monumentele din
categoria bronzurilor mijlocii (înălŃimea lor începe de la 20-30 cm în sus) sunt
turnate gol în interior, evitându-se, astfel, o îngreunare accentuată a unor
obiecte voluminoase, în special, statuaria în mărime naturală ori colosală. Ne
referim la statuile imperiale, toate însă produse de import în Dacia, aduse bucată
cu bucată şi asamblate aici, la faŃa locului. O deosebită atenŃie s-a acordat
monumentului ecvestru a împăratului Caracalla, provenit de la Porolissum,
care poartă urme de racordare şi al capului împăratului Traianus Decius, pe
care se observă petice de reparaŃii.
În general, confecŃionarea vaselor, din bronz, consta din două metode:
turnarea ori forjarea la rece a tablelor, din bronz. Ulterior, se aplicau torŃile şi
ataşele vaselor, ale opaiŃelor, mânerelor de patere (recipiente de cult).
Existau, apoi, felurite prelucrări combinate, executate în contextul
aceleaşi piese (capetele şi corpurile unor personaje sunt turnate gol, membrele
confecŃionate plin). Apoi, câteva exemple ilustrează procedeul de turnare plin
al personajelor şi cea goală a postamentelor.
În continuare ornamentarea pieselor se executa prin tehnicile „au
repousse” (ciocănirea în relief) şi „poinnçone” (stampare). InscripŃiile de pe
piesele din bronz (mai rare în Dacia), erau executate prin incizare, punctare (au
pointille) sau scoaterea literelor în relief.
De asemenea, este de remarcat faptul că există unele piese din Dacia,
care comportă prelucrarea unor metale diferite în cadrul aceluiaşi obiect. În acest
sens, dintre exemplele eclatante, prezentăm pumnalul de sacrificiu, identificat la
Zlatna (jud. Alba), care are lama din fier (lucrat prin forjare) şi mânerul din
bronz, cuŃitaşul fiind decorat cu câte o protomă de taur, pe ambele feŃe.
Pentru remedierea deficienŃelor de turnare, artizanii antici recurgeau la
operaŃiuni de retuşare, fie prin ciocănire la rece, fie pe obiectul puternic
încălzit. De nenumărate ori, se folosea (îndeosebi, la recipiente) şi peticirea
piesei cu tablă de bronz, prinsă în nituri şi care acoperea porŃiunea defectă.
În altă ordine de idei, se poate afirma că sunt piese, de provenienŃă din
Dacia romană, care au trecut peste fruntariile provinciei traiane, constituind
produse extra provinciam, în Moldova, Muntenia etc.
Privită în ansamblu (aici fiind cuprinsă şi Dacia), - exceptând măruntele observaŃii critice de rigoare –, tehnica romană a prelucrării bronzului a
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însemnat un progres incontestabil în istoria dezvoltării metalurgiei. PerformanŃele realizate de meşteşugarii antici, sunt în majoritatea cazurilor excepŃionale,
avându-se în vedere nivelul condiŃiilor de lucru şi instrumentarul, oarecum,
rudimentar, folosit la aceştia.
În încheiere se cer exemplificate câteva monumente figurate, din
bronz, descoperite în Dacia Romană, considerate de specialişti adevărate opere
de artă: Iupiter „fulminans”(Turda); Minerva (Turnu Severin); Apollo
(Transilvania, localitate necunoscută); Diana la vânătoare (Ostrov, jud.
Hunedoara); Mars (Turda); Venus (denumită „Ulpiana”, Sarmizegetusa
romană, jud. Hunedoara); Mercur (Ilişua, jud. BistriŃa-Năsăud); Liber Pater
(Dionyssos, Alba Iulia-Partoş); Lar (Corabia-Celeiu, jud. Olt); Silvanus (Alba
Iulia); Fortuna (Alba Iulia-Partoş); mână sabaziacă (Jena, jud. Timiş);
Iupiter Dolichenus (Ilişua); fragmentele statuii ecvestre a împăratului
Caracalla, (Moigrad, jud. Sălaj); capul lui Traianus Decius, Sarmizegetusa
romană; umbo (element de scut, Hălmeag, jud. Braşov); mască de paradă
(Gilău, jud. Cluj); armură de paradă ecvestră (Gherla); aplică murală cu
figura Gorgonei-Medusa (Sarmizegetusa romană).
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Conservation and Restoration of the Paper Support
Without claiming to fully cover the issues raised by an extremely broad
field and evolving, I still sought knowledge framed by a methodology that can be
explained easily implemented, while highlighting the existing interdisciplinary
aspects.
Conservation and restoration of heritage assets has seen great development
in recent decades both global and national evidence of recognition of the role and
involvement in the transmission of cultural values humanity's future image.
In this context, I have studied the internal processes that lead to the
degradation of various structural components, how to prevent or stop reclamation
destructive processes and their effects. (Sandu, 1998: 575)
A short history of Paper
The paper is one of the most diverse and widespread material that makes up
the collections of libraries, museums and other types of collections.
Paper was invented by Thai Lung in 105 AD in China. This invention opens
new world cultural perspectives. No only paper, even the invention of printing was
not possible. As support for writing it has gradually taken the place of parchment
paper, more expensive and harder to get.
By changing the concept of restoration and transformation of the discipline
of empirical-scientific-technical artisans appeared in the need to consider the book
as a whole and to focus attention not only on the factors that allow immediate
transmission of art-historical message (e.g. clip art and decorative ties) but also on
all the components of the volume.
As a conclusion, we can say that all the restoration should be based on the
state of degradation of the asset, analyzing the factors that contributed to the
present state of preservation, to consider the best methods and treatments, which
give stability of component materials, conserve historical and documentary
message and ensure the permanence of the art object.
Key words: paper, paper support, preservation, restoration.

Fără a avea provenienŃa să acopăr în totalitate problemele ridicate de o
materie extrem de vastă şi în continuă evoluŃie, am căutat totuşi să încadrez
cunoştinŃele în funcŃie de o metodologie uşor explicabilă ce poate fi pusă în
practică, subliniind totodată aspectele interdisciplinare existente.
Domeniul conservării şi restaurării bunurilor patrimoniale a cunoscut o
deosebită dezvoltare în ultimele decenii atât pe plan mondial cât şi naŃional,
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indiciu al recunoaşterii rolului şi implicării valorilor culturale în transmiterea
imaginii umanităŃii în viitor.
Orice intervenŃie pe opera de artă trebuie să fie optimă, ca urmare
trebuie să se fundamenteze pe cea mai veridică argumentaŃie ştiinŃifică.
În acest context, trebuie studiate procesele intime care conduc la
degradarea diferitelor componente structurale, modul de prevenire sau asanare
a proceselor distructive şi stoparea efectelor lor. (Sandu, 1998: 575)
Scurt istoric al hârtiei
Hârtia reprezintă unul dintre cele mai diversificate şi mai răspândite
materiale din care sunt alcătuite colecŃiile bibliotecilor, muzeelor sau a altor
tipuri de colecŃii.
Hârtia a fost inventată în anul 105, în China, de către Thai Lung.
Această invenŃie deschidea lumii noi perspective culturale. Fără hârtie, chiar
inventarea tiparului nu ar fi fost posibilă. Ca suport pentru scriere, hârtia a luat
treptat locul pergamentului, mai scump şi mai greu de procurat. Hârtia
inventată de către Thai Lung se producea din scoarŃa copacilor, resturi de
cânepă, paie de orez, plase vechi de pescuit sau tije de bambus.
EvoluŃia hârtiei a putu fi reconstruită în urma descoperirilor făcute între
anii 1901-1907 în Turkestanul chinez, de către arheologul Marc Aurel Stein.
Aici au fost scoase la iveală sute de manuscrise în vasta bibliotecă zidită în
Templul celor 1000 de Buda. Cele mai interesante manuscrise sunt cele descoperite în anul 1907, în unul din turnurile de paza ale Marelui Zid chinezesc.
Acestea reprezintă cele mai vechi hârtii produse din cârpe, ale căror vechime
trebuie plasată în jurul anului 105. (Dâmboiu, 1964 : 50, Ştirban, 1999: 11-12)
Timp de mai multe secole, chinezii au păstrat secretul fabricaŃiei al
hârtiei. Prin anul 600, acest secret ajunge în Coreea, iar în anul 610 meşteşugul
hârtiei ajunge în Japonia. În anul 750, secretul de fabricaŃie este descoperit de
către arabi. Acesta este începutul unei noi etape în istoria artei albe, deoarece
hârtia va ajunge în Europa.
Hârtia a fost aceea care a dus la dezvoltarea capacităŃii intelectuale a
arabilor. Acestora le revine marele merit de a fi înŃeles, de la început, ce ajutor
preŃios pot găsi în hârtie pentru afirmarea geniului lor. Tot ei au fost aceia care,
în secolul al XI-lea, prin Spania, au dus hârtia în Europa. Astfel, în secolul al
XII-lea, în Spania funcŃionau deja numeroase mori de hârtie (Ştirban , 16).
Europa creştină a primit cu rezerve acest nou material de scris, dar
treptat hârtia va înlocui tot mai mult vechiul material de scriere. In ochii
creştinilor, hârtia este o invenŃie arabă, deci păgână. Pe lângă Spania, Italia a
fost Ńara care a acceptat foarte devreme hârtia. Încă din secolul XII sunt atestate
mai multe mori de hârtie la Fabrino. Italienii au inventat filigranul, o marcă a
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morii care a produs hârtia, a meşterului sau a comanditarului hârtiei. Meşterii
din Fabriano îmbunătăŃesc şi ei tehnologia de fabricare şi răspândesc meşteşugul în toată Europa Occidentală, ElveŃia, Germania.
În Germania, prima moară a fost cea de la Braşov din 1546, a lui Hans
Fuchs şi Johannes Benkner, la Cluj din 1562-1564 a proprietarului tipografiei
locale, Gaspar Heltai, iar la Sibiu în 1574 (Jako, 1962 : 59-70, Ştirban: 23-24).
Deoarece fabricarea hârtiei necesită mari cantităŃi de apă, morile au fost
aşezate în apropierea râurilor, în amonte, în aproprierea izvoarelor, acolo unde
apa era bogată în calciu şi magneziu şi lipsită de reziduuri metalice. Apa de
acest fel furniza hârtiei încă din faza de producere, o alcalinitate în măsură să o
protejeze de eventuale deteriorări ulterioare, ferind-o de aciditate. (Probleme de
patologie a cărŃii. Culegere de material documentar, vol.8, Bucureşti, 1973. p.
46-60).
Durabilitatea vechilor hârtii se datorează în mare parte, procesului
tehnologic şi materialelor excepŃionale folosite. Hârtia veche s-a păstrat mult
mai bine decât hârtia modernă, fiind mult mai rezistentă.
În secolul al XVIII-lea, cererea de hârtie a crescut foarte mult, aşa că
hârtia produsă manual nu a mai putut satisface piaŃa. Astfel, în anul 1798,
Nicolas Luis Robert inventează maşina continuă de fabricat hârtie. CâŃiva ani
mai târziu, această maşină va fi îmbunătăŃită şi pusă cu adevărat în funcŃiune,
de către fraŃii Fourdrinier (Dâmboiu, 1964 :157, Ştirban, 17).
Din acest moment, este important ca înainte de a aborda studiul
materialelor şi tehnicilor papetare, să ne punem întrebări asupra provenienŃei
obiectului de artă , constatarea vechimii, descoperirea metodelor folosite şi a
materialelor folosite specific şi atent selecŃionate.
Studiu de caz: Compediu teologic
Datare: 1575, VeneŃia
Material / Tehnică: copertă (piele), hârtie / tipărire manuală
Posesor: AbaŃia Benedictină San Martino Delle Scale (Palermo)
Cu ajutorul acestor informaŃii putem evalua decursul şi etapele restaurării pornind de la: conservarea preventivă a studiului de caz. CărŃile şi documentele vechi sunt afectate atât de factorii microclimatici nefavorabili cât şi de
indiferenŃa oamenilor şi de absenŃa unor programe adecvate de conservare şi
restaurare .
În aceste condiŃii, hârtia ca suport de text, dar şi celelalte materiale
componente suferă diferite tipuri de degradări. O astfel de situaŃie se întâlneşte
şi în cazul manuscrisului aflat în atenŃia noastră, care a suferit degradări atât la
legătură, cât şi la corpul cărŃii.
În ceea ce priveşte legătura manuscrisului, învelitoarele sunt executate
din piele de culoare bej deschis, suferind degradări fizico-mecanice, fizicochimice şi biologice. În întreg corpul cărŃii prezintă degradări datorită condiŃii-
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lor de microclimat şi manipulări necorespunzătoare, cum ar fi : pierderi masive
ale materialului-suport de text, pierderea unităŃii volumului ca urmare a
agenŃilor fizico-mecanici, fizico-chimici şi biologici.
Se cunoaşte faptul că, în timp, suporturile papetare suferă procese de
distrucŃie, care au la bază scindarea catenelor macromoleculare, fenomen ireversibil denumit „îmbătrânirea hârtiei”. Practic, toate sortimentele de hârtie sunt
supuse acŃiunii acestui proces, însă viteza de degradare variază în funcŃie de
factori. În procesele de îmbătrânire naturală a hârtiei, după un anumit timp
(îndelungat) fibrele de celuloză devin fragile (friabile), probele de hârtie
degradată pot fi practic rupte chiar la o uşoară manipulare. Prin îmbătrânire
hârtia îşi modifică culoarea, mai ales când sunt expuse la acŃiunea razelor de
lumină, fenomen manifestat sub forma unei îngălbeniri uşoare până la grimaroniu. (Sandu, 1998: 145)
În urma testelor de laborator şi a analizării structurii hârtiei atât natura
fibrelor, metoda şi materialele folosite la încleiere, nebulozitatea, difuzia apei în
hârtie, prezenŃa liniilor de apă şi a filigranului şi grosimea hârtiei.
În urma acestor rezultate se va stabili maniera de restaurare a piesei,
etapele şi tratamentele de laborator, compatibile cu acest caz.
Rezultatele analizelor sunt interpretate astfel: hârtia este produsă manual,
din fibre de in şi cânepă, este marcată cu linii de apă de filigran vertical, nu
prezintă finisaje speciale de suprafaŃă, hârtia este omogenă, nu prezintă particule nefibrante în masă iar pe traiectul liniilor de apă se observă o nebulozitate
uşoară, difuzia apei în hârtie este izotropă, ceea ce înseamnă că hârtia are
proprietăŃi egale în toate direcŃiile.
Efectuarea testelor de solubilitate a cernelurilor
În urma testelor de solubilitate a cernelurilor atât la redactare, cât şi a
celor utilizate la efectuarea unor însemnări manuscrise, s-a constat faptul că
acestea nu prezintă tendinŃă de solubilizare la nici unul din testele folosite:
picurare, tamponare şi frecare. De aici rezultă că aceste cerneluri sunt foarte
stabile. Totodată s-a verificat pH-ul cu ajutorul pH-metrului digital, cu electrod
de contact.
Ca urmare a rezultatelor analizelor de laborator la care a fost supus
volumul înainte de restaurare s-a impus următorul tratament şi etape de restaurare, după cum urmează:
DezinfecŃia, necesară pentru prevenirea activării sporilor prezenŃi pe
volum. Deoarece cartea are învelitori din piele, nu se recomandă dezinfecŃia cu
formaldehidă, aceasta fiind distructivă pentru materialele proteice, în special
pergament şi piele.
O metodă foarte bună pentru dezinfecŃie este de recomandat cu ajutorul
timolului 4%, dizolvat în alcool etilic absolut, în etuvă, timp de 72 de ore, la o
temperatură de 40° C.
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Desprăfuirea mecanică, efectuată pentru eliminarea sporilor şi a prafului. O metodă nedistructivă este cu ajutorul unei pensule moi. Pentru protective
este recomandat a se utiliza mănuşi şi mască, operaŃia în sine trebuie executată
sub o hotă.
Deoarece volumul prezintă numeroase depozite de ceară, se impune
îndepărtarea acestora, cu ajutorul bisturiului, prin creşterea depozitului în ,,X’’
şi desprinderea cerii de pe suport, fără afectarea acestuia.
Se propune o încercare de solubilitate a petelor de ceară rămase în
hârtie cu un solvent organic, cum este xilenul. Dacă pata este foarte veche, de
cele mai multe ori ceara s-a fixat în spaŃiile interfibrilare ale hârtiei, devenind
permanentă. Dacă se constată această situaŃie, tratamentul devine inutil şi
trebuie stopat.
Pentru îndepărtarea urmelor de solvent şi a corectării pH-ului la filele
tratate cu xilen, este nevoie de o spălare repetată a acestor file, în apă distilată.
Ulterior spălării, se mai face o verificare a pH-ului, la filele astfel tratate.
OperaŃia de spălare se va face după testarea cernelurilor folosite la
redactarea manuscrisului, conform buletinului de materiale şi tehnologii.
Deoarece la testul de solubilitate nu s-a constat o sensibilitate a cernelii ferogalice la apă, spălarea se poate face în apă distilată, la 30° C, între netexuri.
Având în vedere că prima parte a volumului prezintă un grad avansat de
deteriorare, soldat cu desprinderi masive de material purtător de informaŃie
scrisă, fisurarea şi fragilizarea suportului, ca urmare a atacului acid, s-a optat
pentru spălarea acestor file în pachete de netex, pentru a evita pierderea unor
porŃiuni purtătoare de informaŃie scrisă şi degradarea hârtiei în stare umedă.
Această metodă asigură o spălare bună, deoarece netexul permite circulaŃia apei şi se împiedică în acelaşi timp deformarea hârtiei în stare umedă, cu
evitarea desprinderii unor porŃiuni purtătoare de text. Problematica legată de
metodologia şi tehnica curăŃirii suporturilor papetare este amplă deoarece
deseori, acestea comportă o înlăturare odată cu murdăria şi a unor părŃi, mai
mult sau mai puŃin importante din materialul original. În consecinŃă, alegerea
tratamentelor de curăŃire trebuie bine gândite şi vor fi considerate oportune şi
acceptabile, doar în prezenŃa substanŃelor care reprezintă cauza degradării, sau a
petelor care desfigurează, acoperă sau fac ilizibil mesajul conŃinut de documentul respectiv.
Înainte de orice intervenŃie trebuie evaluate cu atenŃie argumentele pro
şi contra curăŃirii, deoarece tratamentul de curăŃire este ireversibil.
Decizia asupra intervenŃiei şi asupra modului de efectuare a tratamentului, trebuie să fie strâns legată de cantitatea de "informaŃii" care se pierd în
timpul efectuării operaŃiei.
În cazul materialelor de bibliotecă şi al obiectelor de artă pe suport de
hârtie sunt preferate toate măsurile de conservare care întârzie momentul
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intervenŃiei de restaurare propriu-zisă, având în vedere convingerea că ştiinŃele
experimentale sunt într-o continuă evoluŃie, garantând astfel condiŃii de lucru şi
rezultate mai bune. CurăŃirea trebuie să aibă ca scop atenuarea petelor, rară să
se ceară restabilirea stării iniŃiale. CurăŃirea uscată are o importanŃă fundamentală, mai ales dacă este urmată de tratamente umede, deoarece determină
eliminarea impurităŃi lor vizibile care, în timpul imersării suportului în baie, ar
putea pătrunde între fibre şi să rămână fixată acolo.
Acest tip de curăŃire tinde să elimine tot ceea ce se găseşte la suprafaŃă,
nelegat de suport (murdărie, încrustaŃii, dejecŃii produse de insecte, praf, spori
etc.), prin intermediul unei uşoare abraziuni şi să intervină asupra substanŃelor
grase, pătrunse între fibre.
Există hârtii asupra cărora, curăŃirea uscată este contraindicată cum sunt:
hârtiile patinate sau calandrate, pe care rămân vizibile urmele de la ştergerea cu
gumă, hârtiile pentru litografii, care sunt foarte puŃin încleiate şi chiar o uşoară
ştergere, le poate degrada, prin desprinderea fibrelor de la suprafaŃă, alterând
liniile desenului, stampele pe hârtie japoneză care, fiind constituite din fibre
foarte lungi, în faza de ştergere, suferă modificări care afectează conturul clar al
desenului, stampele pe hârtie velină chinezească care, fiind foarte fragilă, chiar
şi o simplă apăsare, poate altera structura, xilografiile, fiind realizate în relief pe
verso-ul lucrării, pot fi afectate de apăsarea exercitată pentru ştergerea
murdăriei.
Operele de artă au chiar şi o tridimensionalitate care trebuie protejată în
timpul intervenŃiei. În acest sens, este foarte important ca orice operaŃie de
curăŃire uscată să se înceapă într-o zonă marginală, pe o suprafaŃă cât mai
redusă şi să fie efectuată cu ajutorul microscopului, pentru a putea controla
ştergerea şi eventualele dislocări.
Este bine ca suporturile atacate de microorganisme şi insecte, să fie
stabilizate din acest punct de vedere, înainte de orice intervenŃie. Hârtia ce
prezintă acest tip de probleme devine deseori hidrofobă la suprafaŃă şi În acelaşi
timp, foarte fragilă şi vulnerabilă. Înainte de a efectua orice intervenŃie de
curăŃire este necesar să se identifice tipurile de pigmenŃi şi lianŃi folosiŃi la
scrierea sau ornamentarea manuscriselor, precum şi tehnica de execuŃie.
Pentru manuscrisele miniate sau lucrări de artă realizate în guaşă şi
tempera, problematica este diferită deoarece, fiind formate din pigmenŃi
dispersaŃi într-un liant, curăŃirea prezintă dificultăŃi minore.
În cazul manuscriselor realizate cu cerneală pe bază de cărbune sau
desenele realizate în cărbune, înainte de orice intervenŃie de curăŃire uscată este
important să se verifice dacă culoarea este fixată sau nu, fapt deductibil din
gradul de opacitate. SubstanŃele grase şi răşinoase pot fi înlăturate cu solvenŃi,
dar folosirea lor trebuie limitată la cazurile absolut necesare. Înlăturarea
solvenŃilor din suportul papetar trebuie să fie realizată, înainte ca răşinile să
cristalizeze, situaŃie în care se produce o pată de culoare galbenă, ireversibilă.
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Părerea generală este că solvenŃii degradează structura materialelor
tratate şi de aceea ei se folosesc doar în situaŃiile excepŃionale. Inconvenientul
se poate oarecum limita, expunând suporturile la aer, pentru a favoriza evaporarea. Este foarte important să se evite rigidizarea zonei tratată. Această
rigidizare se produce, ca urmare a înlocuirii apei din structura hârtiei, cu
solventul folosit. Pentru a ajunge în starea iniŃială este suficient să se umezească suportul. Trebuie însă remarcat că nu toate situaŃiile permit folosirea apei,
mai ales în cazul culorilor solubile.
ToŃi solvenŃii trebuie folosiŃi în stare pură. Utilizarea lor este subordonată unor serii de verificări: solubilitatea fiecărei culori, reacŃia suportului şi
tehnicii de realizare.
Chiar dacă testele de solubilitate sunt negative, înlăturarea petelor prin
imersie se va face cu mare grijă, Ńinând cont de faptul că reacŃiile produse în
baia de tratament sunt mult mai violente, decât cele ce se produc în timpul
tamponării locale. De obicei, amestecuri le de solvenŃi acŃionează mai eficient
decât individual, dar nu se pot da reŃete, trebuie acŃionat de la caz la caz asupra
diferitelor pete prezente pe material.
În cazul necesităŃii folosirii solvenŃilor, o metodă bună este masa
aspirantă. În cazul tamponării, pata se pune în contact cu o hârtie absorbantă
care va fi mereu înlocuită. Pentru a evita haleurile, pata se poate înconjura cu
praf de talc sau praf de celuloză, aceste substanŃe având capacităŃi importante
de absorbŃie, putând să blocheze eventualele fenomene de capilaritate.
Prin modificarea conceptului de restaurare şi transformarea acestei
discipline din empiricoartizanală în tehnico-ştiinŃifică a apărut în necesitatea de
a considera cartea, ca un tot şi de a concentra atenŃia, nu numai asupra factorilor
care permit transmiterea imediată a mesajului istorico-artistic (exemplu:
miniaturi şi legături decorative), ci şi asupra tuturor elementelor constitutive ale
volumului.
Tratamentul hârtiei a suferit o cotitură fundamentală, din punct de vedere
metodologic, în timpul restaurării în masă a volumelor inundate. S-a verificat în
special suportul de hârtie al cărŃilor imersate îndelung în apa murdară şi supuse
unor spălări ulterioare, pentru înlăturarea depozitelor de mâl şi a ciupercilor.
Acestea s-au comportat foarte bine, constatându-se că practic, hârtia s-a
revigorat.
Aceste experienŃe au demonstrat eficacitatea spălării apoase – nedistructivă de curăŃire a suporturi lor papetare ca metodă utilă şi care deseori, poate
înlocui albirile. Important de reŃinut este faptul că, în cazul manuscriselor,
înainte de spălare, trebuie efectuate teste de solubilitate a cernelurilor şi a
eventualilor pigmenŃi.
Au fost experimentate diferite tehnici care să uşureze şi să accelereze
procesul de spălare. Astăzi se consideră că o spălare atentă şi corectă este fundamentală pentru conservarea hârtiei murdare, a celei acide sau a hârtiei fragile.
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ExperienŃele din trecut demonstrează că deseori posibilitatea, de
utilizare ulterioară a volumelor este strâns legată de starea suportului de hârtie.
Cine trebuie să opteze pentru o restaurare completă, care implică desfacerea
totală a unei cărŃi, va trebui să evalueze, împreună cu toŃi ceilalŃi factori şi
adevărata incidenŃă a degradării structurii suportului. De fapt, unele intervenŃii
de restaurare pot fi ineficiente, chiar dăunătoare, dacă se efectuează în condiŃiile
unui suport deteriorat al scrierii. Înainte de a efectua orice tratament apos, în
mod necesar, trebuie să se efectueze o curăŃire uscată eficientă. Motivul este
acela că în timpul spălării, fibrele de celuloză se umflă iar la uscare, acestea se
contractă. În aceste condiŃii, impurităŃile pătrund în interiorul fibrelor
celulozice, devenind foarte dificil de înlăturat.
În timpul spălării, apa absorbită în hârtie este de circa 100%, fapt ce
permite fibrelor de celuloză să se umfle la maxim. Umflarea suprafeŃei hârtiei,
care se constată în timpul tratamentului apos prin imersie, poate determina
unele inconveniente estetice.
Pentru realizarea incunabulelor era destul de răspândit obiceiul, ca
înainte de tipărire, hârtiile să fie imersate în apă. Astfel, se producea o extindere
a suprafeŃei tipărite, care devenea mai amplă decât zona netipărită. Din această
cauză, imprimarea caracterelor tipografice producea o amprentă adâncă pe
verso-ul foilor udate în prealabil. În aceste cazuri, o spălare neglijentă poate
duce la pierderea impresiunii originare, caracteristică din punct de vedere
tehnologic (pentru individualizarea tehnicilor de realizare a tiparului) şi estetic.
Totodată este recomandabil ca aceste hârtii să nu fie presate, pentru a nu
distruge total relieful. Deoarece chiar şi o uşoară alterare a trăsăturilor
caracteristicilor originare, mai ales în domeniul artei grafice, poate deveni
nelegitimă, opŃiunea pentru efectuarea tratamente lor de spălare trebuie luată în
urma evaluării tuturor factorilor de risc.
Un alt factor de care trebuie să se Ńină seama în timpul tratamente lor
prin imersie este calitatea apei de spălare, deoarece celuloza tinde să absoarbă
imediat orice elemente an organic cu care vine în contact, în special elorul şi
metalele grele.
În timp ce unele din aceste elemente, cum sunt calciul şi magneziul sunt
benefice pentru celuloză, în principiu, cea mai mare parte dintre ele au în timp,
un efect deteriorant asupra suporturi lor de hârtie. De aceea, în laboratoarele de
restaurare este necesar să se analizeze apa pentru verificarea prezenŃei elementelor nocive cum sunt: fierul, cuprul şi elorul dar şi conŃinutul de substanŃe utile,
cum sunt: calciul şi magneziul.
Pentru evitarea acestor riscuri, o bună metodă de spălare este În apă
distilată. Bibliografia problemei indică posibilă folosirea apei deionizate.
Trebuie ştiut însă că sistemele de deionizare constau în înlăturarea tuturor
ionilor. În acest fel, apa deionizată obŃinută este o apă acidă. Ea este lipsită nu
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numai de elementele nocive, dar şi de cele protectoare, fundamentale pentru
conservarea celulozei.
Spălarea hârtiei într-o astfel de apă este foarte dăunătoare. Printre altele,
apa deionizată posedă facultatea de a absorbi din nou metalele. Pentru evitarea
acestor inconvenienŃe trebuie crescut pH-ul apei deionizate, până la valoarea
neutră, prin adăugarea de hidroxid de calciu.
Spălările la care se observă o pătrundere incompletă a soluŃiei de
spălare în hârtie sunt inutile, deoarece nu duc la înlăturarea murdăriei şi a
eventualilor acizi solubili în apă. Acele spălări care interesează numai suprafaŃa, pot fi nocive deoarece introduc umiditate în suportul de hârtie, umiditatea
are proprietatea de a accelera eventualele procese de degradare, fără înlăturarea
substanŃe lor dăunătoare.
În legătură cu această problemă este bine de amintit că substanŃele
hidrosolubile sunt
principalii agenŃi de degradare ai hârtiei. Acestea, în prezenŃa umidităŃii se pot
dezvolta şi combina, în timp ce componenŃii insolubili, cu greu provoacă
deteriorări.
În consecinŃă, trebuie facilitată pătrunderea apei de spălare şi înlăturarea
substanŃe lor nocive, prin intermediul unei băi, în amestec de apă şi alcool.
În această situaŃie, Înainte de a începe procesul de spălare, trebuie
testate cernelurile, culorile sau alte elemente sensibile la alcool. Dacă se
constată o sensibilitate la amestecul hidra-alcoolic, zonele sensibile pot fi
protejate prin fixare sau pot fi izolate, folosind o masă aspirantă.
Cantitatea de alcool care trebuie adăugată în apă, depinde de capacitatea
de udare a fiecărui tip de hârtie. În majoritatea cazurilor, un amestec de 50%
este eficace. Pentru a evalua practic capacitatea de udare a hârtiei este suficientă
imersarea foii în apă şi apoi, după scoaterea din baie, să se pună pe o suprafaŃă
limitată şi periferică, câteva picături de alcool. Dacă hârtia devine mai
întunecată în zona astfel tratată, înseamnă că apa singură nu este în măsură să
pătrundă complet.
CurăŃirea se realizează mai repede în apă călduŃă sau caldă, deşi o
temperatură superioară, la peste 40°C nu este recomandabilă. Temperaturile
ridicate nu deteriorează suportul de hârtie, din punct de vedere chimic, dacă nu
se constată prezenŃa unor cerneluri sau pigmenŃi solubili, dar fac operaŃia mai
dificilă, existând riscul unor deteriorări mecanice. În afară de aceasta este
posibil ca peste 40°C, o parte din materialul de încleiere original, cum este
gelatina, să se solubilizeze.
Unii restauratori tind să excludă necesitatea reîncleierii foilor supuse
imersiei în apă, pe motivul că agenŃii de încleiere nu se solubilizează în baia de
spălare. Actualele cunoştinŃe despre tehnologia hârtiei vechi sunt destul de
limitate, fapt care nu permite asumarea unei poziŃii univoce asupra acestui
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subiect. De aceea, o decizie în acest sens trebuie luată, în funcŃie de fiecare caz
în parte.
Ca şi în cazul tuturor fazelor de restaurare, restauratorul trebuie să
controleze foarte atent intervenŃia. Spălarea trebuie continuată până când hârtia
devine curată. Este de preferat efectuarea unei spălări prelungite, decât
aplicarea unor metode de albire, pentru înlăturarea eventualelor îmbruniri.
În timpul lucrului, este recomandabil folosirea suporturilor, preferabil
din netex. Apa de spălare trebuie să fie des schimbată. Această necesitate este
evidentă, dacă Ńinem cont de faptul că apa se încarcă, din ce în ce mai mult, cu
elemente nocive, adică murdărie şi aciditate. Durata optimă de spălare nu poate
fi stabilită din start, dar poate fi uşor verificată, Ńinând cont de eventualele
probleme grafice, de calitatea imaginii şi de rezistenŃa suportului. O spălare se
termină atunci când nu se mai observă eliminarea murdăriei şi a acidităŃii.
În prezenŃa suporturilor foarte acide sau a unei cantităŃi mari de foi este
bine să se adauge în apa de spălare hidroxid de calciu, cu scopul de a facilita şi
grăbi curăŃirea. Această măsură se poate lua în orice situaŃie de tratament apos
deoarece nu prezintă, până în prezent, nici o contraindicaŃie.
Spălările prost efectuate sunt inutile şi ireversibile. Este bine să nu se
grăbească operaŃiile umede şi să se efectueze toate tratamentele necesare cu
această ocazie, pentru a evita supunerea hârtiilor la variaŃii dimensionale
repetate. O spălare bine efectuată, conferă hârtiei o elasticitate şi flexibilitate
mai mare. Ea poate elimina necesitatea albirii care, chiar dacă este executată
foarte atent, poate favoriza degradarea celulozei.
În orice caz, trebuie să se facă o evaluare a originii degradărilor care se
urmăresc a fi remediate cu ajutorul tratamentului apos şi avantajele care se pot
obŃine. După obŃinerea informaŃiilor, se alege metoda de tratament optimă. În
timp ce hârtia este încă în baia de spălare se efectuează, dacă este necesar,
deacidifierea.
Pentru a vedea în ce măsură este nevoie de a tampona aciditatea hârtiei
este nevoie să se cunoască originea acestui agent de deteriorare, deci a
factorilor care-l pot determina. Cunoaşterea istoricului tehnologiei materialelor
este fundamentală pentru evaluarea şi alegerea metodologiei adecvate a
intervenŃiei de restaurare.
O hârtie care prezintă o încleiere puŃin rezistentă la umiditate sau o
hârtie lipsită de încleiere este, în majoritatea cazurilor, supusă degradării. Dacă
acest suport conŃine o rezervă alcalină scăzută sau este chiar uşor acid,
deteriorarea se produce aproape imediat. Deseori acest mecanism de degradare
este vizibil cu ochiul liber, deoarece celuloza deteriorată apare, întotdeauna,
mai închisă la culoare.
La începuturile fabricării hârtiei în Europa, tratarea zdrenŃe lor cu lapte
de var, determina o depunere de carbonat de calciu între fibrele celulozei care,
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împreună cu materialul de încleiere, acŃiona ca agent de protecŃie. Pe lângă
acest lucru, deoarece calciul din carbonat este în măsură să stabilizeze toate
grupările carboxilice ale celulozei, factor deseori subevaluat, creştea durabilitatea materiei prime din care se fabrica hârtia. În acest fel, hârtia care nu avea
alte impurităŃi, avea o durabilitate mai mare.
Totuşi, acest sistem de producere a hârtiei necesita o perioadă îndelungată de timp, motiv pentru care, ulterior, procesul a fost modificat prin folosirea
cenuşii, în locul laptelui de var. Alcalinitatea produsă de sărurile conŃinute de
cenuşă, de potasiu, de sodiu sau de ambele tipuri, este total solubilă în apă. De
aceea, în timpul diferitelor faze umede ale manufacturării hârtiei, în suport nu
mai rămânea nici o sare alcalină, care să protejeze celuloza. Nici în acest caz,
nu se cunoaşte locul şi data introducerii acestei invenŃii în manufacturarea
hârtiei în Europa, dar se crede că provine din lumea arabă.
În relaŃie cu permeabilitatea materialelor de încleiere şi cu aciditatea
intrinsecă a hârtiei, absenŃa unei rezerve alcaline, poate conduce la degradarea
celulozei. O spălare executată corect şi mai ales o deacidifiere eficace, poate
reînnoi hârtia şi o poate proteja de eventualele deteriorări ulterioare.
Odată cu introducerea maşinii olandeze, care avea menirea de a scurta
timpul de producere, prin tăierea zdrenŃelor cu cuŃite confecŃionate, la început
din fier, reziduurile metalice, produse în timpul defibrării, erau înglobate în
masa hârtiei, acestea îngălbenindu-se. Pe lângă contaminarea hârtiei cu particule de fier, consecinŃele au fost şi scăderea lungimii fibrei celulozice, rezultând
o hârtie mai puŃin rezistentă.
Un alt factor intern de degradare este calitatea apei folosită la fabricare.
Când fabricile de hârtie erau amplasate în amonte, în apropierea surselor de ape
limpezi, lipsite de reziduuri metalice şi încărcate cu elemente alcalino-pământoase, această apă conferea, încă din faza de manufactură, o sursă de alcalinitate, în măsură să protejeze hârtia de eventualele degradări ulterioare.
În urma creşterii necesarului de hârtie, odată cu inventarea tiparului,
fabricile au fost amplasate peste tot. Se pare că, mai ales în Germania şi ElveŃia,
apele conŃineau cantităŃi importante de metale grele, printre care fierul. Acest
metal, într-un mediu fie neutru, fie acid şi în prezenŃa umidităŃii, reacŃionează
cu celuloza oxidând-o şi determinând o creştere a acidităŃii care, la rândul său
activează noi reacŃii de degradare.
ConsecinŃele în această situaŃie sunt foarte grave, îmbrunirea hârtiei
fiind accentuată. Acest lucru se datorează, nu numai acŃiunii produşi lor de
degradare a celulozei, dar şi prezenŃei oxizilor de fier.
Un tratament eficace, pe cale umedă, adică spălarea şi deacidifierea, are
proprietatea de a atenua aceste îngălbeniri, dar nu până la revenirea la
tonalitatea originală a hârtiei. Este necesar şi de o importanŃă fundamentală,
introducerea în hârtiile tratate, a unor cantităŃi de carbonat de calciu sau de

https://biblioteca-digitala.ro

Daniela Man

266

magneziu, pentru a împiedica ca fierul conŃinut, să poată deveni în timp, din
nou solubil şi deci să-şi activeze acŃiunea de degradare. În cazurile grave,
tratamentul trebuie repetat.
În timpul spălării se poate realiza şi o îmbunătăŃire a valorilor pH-ului,
ca urmare a eliminării acizilor solubili. De asemenea, se revigorează hârtia, prin
refacerea unor legături chimice la nivelul structurii interne a materialului. Etapa
următoare a procesului de restaurare este uscarea liberă. OperaŃia fiind
executată pe hârtie de filtru, în timp de 24 de ore pe rastel.
După uscare se măsoară grosimea hârtiei, care se face cu micrometrul
digital, în scopul stabilirii tipului de hârtie japoneză cu care se va face
completarea lacunelor. Hârtia japoneză la dublu, împreună cu agentul de lipire,
trebuie să aibă aceeaşi grosime ca şi hârtia suport de text.
Consolidarea cu văl japonez va fi necesară, ca urmare a fragilizării
suportului, în urma degradării fibrelor de celuloză şi a pierderii agentului de
încleiere, precum şi numeroaselor fisuri şi desprinderi de material suport,
purtător de informaŃie scrisă.
OperaŃia se execută pe un suport solid de netex.
Fila de carte în stare uscată se va aşeza pe un suport din netex, iar
fragmentele purtătoare de informative scrisă desprinse, vor fi aşezare la locul
lor. Deasupra se aşează direct vălul japonez, peste care se aplică adezivul:
carboximetil celuloză, în concentraŃie de 1,5 %.
Uscarea se poate executa în presă, între netexuri, ceea ce asigură o mai
bună aderenŃă a vălului japonez la suportul papetar. Degajarea suportului de văl
japonez, acolo unde a fost necesar acest lucru.
OperaŃia se execută cu bisturiul, pe masă luminoasă. Completarea
lacunelor cu hârtie japoneză, prin metoda „la dublu”, folosind ca adeziv
C.M.C., în concentraŃie de 2,5 %, după defibrarea prealabilă a marginilor
lacunelor în vederea obŃinerii unei mai bune aderenŃe între materialul suport şi
hârtia japoneză.
Ca o concluzie, se poate aprecia că toate intervenŃiile de restaurare
trebuie să pornească de la starea de degradare a bunului respectiv, analizând
factorii care au contribuit la starea de conservare prezentă, să se ia în calcul cele
mai bune metode şi tratamente, care să confere stabilitate materialelor componente, să conserve mesajul istoric şi documentar şi să asigure permanenŃa
obiectului de artă.
Fiecare bun cultural constituie un caz aparte şi presupune găsirea unor
soluŃii concrete, perfect adaptate scopului propus şi necesităŃilor individuale,
reclamate de conservare.
Găsirea acestor soluŃii presupune o preocupare permanentă de cercetare
ştiinŃifică aprofundată prin colaborarea multidisciplinară a conservatorului,
restauratorului, muzeografului, istoricului de artă şi a arhitectului.
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În strânsă legătură cu omul şi evoluŃia să se afle cartea manuscrisă şi
cartea tipărită care formează un fragment de patrimoniu ce are menirea de a
defini spiritualitatea unei naŃiuni. Preocuparea esenŃială a celor care lucrează cu
cartea este păstrarea colecŃiilor şi o cât mai bună valorificare a lor.
Materialele pe care s-a scris de-a lungul secolelor au creat dificultăŃi în
conservarea lor.
NepermanenŃa colecŃiilor de bibliotecă este legată în mare măsură de
factorii microclimatici (temperatură, umiditate relativă, lumină, poluare) care
pot influenŃa degradarea acestor colecŃii este indiferenŃa oamenilor şi absenŃa
unor programe adecvate de conservare şi restaurare.
Pentru o păstrare corectă a patrimoniului bibliofil, trebuie luate măsuri
preventive de conservare. Controlul sistematic şi riguros al microclimatului,
desprăfuirile periodice, montarea de site la geamuri, evitarea includerii în
colecŃie a cărŃilor afectate sunt doar câteva dintre măsurile preventive care nu
implică costuri ridicate.
În ceea ce priveşte restaurarea cărŃilor, este foarte importantă cunoaşterea corectă a materialelor originale, a tehnicilor folosite, care permit restauratorului să aplice cele mai eficiente metode, cele mai adecvate materiale pentru a
nu afecta valoarea istorică, artistică şi documentară a presei.
Conservarea, restaurarea şi valorificarea fondurilor de cărŃi trebuie să
fie o dovadă a faptului că ştim să ne preŃuim cu adevărat valorile.
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1.Compediu Teologic

2.Observarea degradărilor fizicomecanice la elementele de legătură

4. Determinarea pH-ului efectuată cu
ajutorul pH-metrului digital, cu electrod de contact.

3. Desprăfuirea filelor, folosind o
pensulă moale

5. Observarea galeriilor circulare
datorate atacului insectelor xilofage,
soldate cu pierderi de text
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7. Fotografie în timpul restaurării

8. Fotografie după restaurare
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9. Punerea sub presă

10. Spălarea hârtiei în apă distilată, la
o temperatura de 30 de grade Celsius

11. Uscarea foilor amplasate pe rastel
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RESTAURAREA UNUI VAS CERAMIC DACIC
Tudor TOMESCU
Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Restoration of a Dacian Ceramic Vessel
Restoration of a Dacian ceramic vessel from I century B. C. from
archeological diggings campaign in the summer of 2001 from Covasna, led by
PhD archaeologist Viorica Crişan, presents complex problems.
The vessel reconstituted from 98 of the fragments has fusiform profile
with a height of 55 cm. The upper ship were partially reconstructed but have
provided sufficient evidence to establish with precision the major diameters of the
object.
Ornamentation of the vessel represented by three symbols with mystical
significance in the Dacian religion: rope, buttons, fir and two types of decoration:
intarsia- the three firs, and relief - rope with buttons, was reconstituted with a
stencil.
Thus, a valuable artifact, ceramic vessel of remarkable elegance was
restored and conserved.
Key words: restoration, conservation, consolidation, stencil, reinforcement.

OperaŃia de restaurare a unui obiect arheologic presupune o înşiruire de
etape care trebuie parcurse cronologic, în ordinea importanŃei şi a fazelor din
procesul de conservare – restaurare a obiectelor de patrimoniu.
În urma campaniei arheologice de săpături din vara lui 2001 de la
Covasna, conduse de d-na arheolog dr. Viorica Crişan, au fost descoperite un
număr mare de fragmente ceramice, care au intrat imediat în atenŃia Laboratorului zonal de restaurare – conservare al Muzeului NaŃional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca (Crişan, 2001).
Starea materialului şi analiza fragmentelor ceramice în urma efectuării
proceselor de decopertare, recoltare, transportare a dus la identificarea unui
număr de 98 fragmente de ceramică roşie arsă în cuptor cu urme de ardere
secundară sub forma unor pete negre pe suprafaŃa ciobului.
Datorită provenienŃei acestor fragmente dintr-un singur loc (vestigii
funerare, respectiv dacice) am presupus că obiectul trebuie să fie întregibil
deoarece am recunoscut părŃi distincte constituente ale părŃilor principale ale
obiectului: partea superioară – buza, partea inferioară – fund, părŃi decorative –
frânghia împletită şi pomul vieŃii – bradul.
În urma unei analize preliminare am evaluat starea de conservare a
fragmentelor ca fiind precară, deoarece la manipulare acestea erau fragile şi
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casante, de asemenea am semnalat prezenŃa unor depuneri de pământ din solul
din care au fost extrase. Starea de conservare mi-a permis îndepărtarea depunerilor prin imersarea fragmentelor într-un recipient cu apă călduŃă, pentru
decantarea suprafeŃelor care obturează cioburile cu sedimente. Această operaŃiune a fost repetată până în momentul în care depunerile s-au exfoliat, evitând
în mod special o expunere îndelungată în timp, care ar fi condus la disoluŃia
fragmentelor în apă. După decantarea sedimentelor am extras fragmentele, din
recipientul cu apă, cu ajutorul unei pensete chirurgicale, apoi le-am dispus pe
site din material plastic pentru uscare, prin aerisire în curenŃi de aer uscat
laterali şi verticali până la evaporarea totală a umidităŃii din interiorul masei
cioburilor.
Consolidarea fragmentelor ceramice era absolut necesară înaintea începerii procesului de restaurare propriu-zisă şi în acest scop s-a efectuat impregnarea acestora în soluŃie diluată 1/5 de nitrolac (1 nitrolac la 5 nitrodiluant).
Pe baza decorului, a formei şi a grosimii acestora, am aranjat fragmentele ceramice în vederea reîntregirii vasului. Reîntregirea propriu-zisă a constat
în lipirea fragmentelor ceramice cu ajutorul unui adeziv transparent fără
plastifiant , tip Aracet.
Tehnica de completare impune reconstituirea obiectului neapărat de la
bază mergând în spirală spre vârf prin păsuirea ciobirilor în aşa fel încât acestea
să se aşeze, fără a se crea deviaŃii, sau fără a vicia forma iniŃială a obiectului.
Lipsa unor fragmente ceramice a făcut ca vasul rezultat să constituie
peste 50% din forma iniŃială , ceea ce a dus la obŃinerea profilului complet dat
de racursiul format din reperele date de baza vasului şi partea superioară,
respectiv fund, buza vasului.
Vasul reconstituit are profilul fusiform cu o înălŃime de 55 cm. Buza şi
partea superioară a vasului au fost parŃial constituite dar au furnizat suficiente
indicii pentru a stabili cu precizie diametrele acestor elemente principale ale
obiectului şi anume:
- diametrul buzei 25,5 cm
- diametrul fundului 13,7 cm
La circa 1/3 din înălŃimea vasului am constatat existenŃa unui decor în
relief sub forma unei frânghii împletite cu patru butoni, dispuşi echidistant pe
frânghie. Un alt element decorative cu semnificaŃie simbolică şi magică în
cultura dacică, îl reprezintă pomul vieŃii-bradul care se regăseşte pe suprafaŃa
superioară a vasului între frânghie şi buza vasului, repetându-se de trei ori între
distanŃele dintre cei patru butoni de pe frânghie.
Datorită faptului că forma vasului nu a fost reconstituită complet, iar
dimensiunile acestuia sunt destul de mari, am considerat necesară montarea
unei armături atât pentru consolidare cât şi pentru completarea părŃii lipsă, care
se face de obicei cu ajutorul unui ghips fin de modelaj. Pentru a da o idee
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despre culoarea iniŃială a vasului dar şi pentru a nu crea un contrast strident
între partea originală a vasului şi partea care urmează a fi completată, ghipsul
de modelaj (după ce este cernut cu ajutorul unei site fine pentru a împiedica
formarea de cocoloaşe) la amestecul în apă este omogenizat cu un colorant din
oxid de fier, roşu închis, o nuanŃă compatibilă cu culoarea ciobului de ceramică,
în proporŃie de 5% la un ton şi o nuanŃă mai deschisă decât culoarea vasului
original.
Am aplicat armătura cu ajutorul unei sârme din cupru cu diametrul
cuprins între 3 şi 5 mm, astfel încât să nu depăşească grosimea cioburilor din
care este alcătuit obiectul. Începând de la buza vasului am aplicat armături
orizontale în aşa fel încât acestea să urmeze profilul obiectului şi să nu devieze
în interiorul sau exteriorul acestuia. Orificiile pentru fixarea armăturii le-am
dispus în principalele puncte de corespondenŃă, adică buza vasului, mijlocul, în
centrul cel mai bombat, fundul vasului şi două intermediare pentru a mării
structura de rezistenŃă. Găurile pentru armături nu sunt mai mari decât grosimea
sârmei de cupru care am folosit-o şi le-am executat în interiorul grosimii
ciobului la o distanŃă egală de cele două margini din interior şi exterior.
Adezivul pe care l-am folosit pentru aplicarea armăturii metalice pe ceramică
este răşină bicomponentă epoxidică. După montarea armăturilor orizontale am
realizat montarea armăturilor verticale prin intermediul unei sârme subŃiri din
cupru de felul celei folosite pentru bobinaj. Am împletit armătura în forma unei
pânze de paianjen, verticale, le-am dispus uniform şi la distanŃe egale unele de
altele pentru a mări rezistenŃa la şocurile mecanice şi manipulările ulterioare ale
obiectului. Uscarea adezivului folosit pentru armare a durat 4 ore. Pasul
următor a fost turnarea care s-a concretizat prin turnarea ghipsului deasupra
armăturii în aşa fel încât acesta să rămână îngropată în interiorul ghipsului
turnat. Am lăsat ghipsul la uscat o zi având în vedere ca acesta după ce face
priză, adică se întăreşte, încă evaporă apă, suferind o contracŃie de cel puŃin 5%
din suprafaŃa iniŃială a acestuia.
După finalizarea operaŃiei de uscare a ghipsului am trecut la operaŃia de
şlefuire. Finisarea vasului a fost executată în mai multe etape: mai întâi am
procedat la îndepărtarea surplusului de ghips rezultat în urma turnării cu ajutorul
bisturiului chirurgical, apoi am trecut la modelarea ghipsului cu ajutorul unei
raclete de tip ,,S,, iar la urmă am executat finisarea vasului reconstituit cu ajutorul
glas-papierului de diferite granulaŃii şi a plasei de sârmă fină.
Refacerea decorului a costituit etapa imediat următoare a restaurării.
OrnamentaŃia vasului este reprezentată prin trei simboluri dinstincte cu semnificaŃie mistică în credinŃa dacică: frânghia, butonii, bradul şi a două tipuri de
caractere de decor: intarsia – cei trei brazi, şi în relief – frânghia cu butoni. În
ambele cazuri cu ajutorul unui şablon, am copiat partea de decor originală iar
apoi l-am aplicat pe partea analoagă lipsă.
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Intarsia am executat-o cu o dăltiŃă cu vârful drept (de 3 mm) prin incizie,
reconstituind 50% din suprafaŃa decorului unuia dintre brăduŃi. Decorul în relief
l-am realizat cu ajutorul dăltiŃelor din oŃel cu profil semicircular adecvat formei
înălŃimii decorului. În timpul sculptării decorului pe suprafaŃa completată
pentru a reconstitui desenul iniŃial şi pentru a menaja obiectul de vibraŃii şi
şocuri inutile am folosit pulverizatorul cu apă pentru a pulveriza suprafaŃa de
ghips care prin umezire diminuează vibraŃiile cauzate de daltă, iar pentru
atenuarea şocurilor mecanice am efectuat această operaŃie cu vasul aşezat pe o
lădiŃă cu nisip sau rumeguş pentru a absorbi vibraŃiile care pot apărea în timpul
efectuării acestei operaŃii.
Pentru operaŃia de conservare finală am recurs la impregnarea vasului
cu o soluŃie diluată 1/5 de nitrolac. Astfel, un valoros artefact, un vas ceramic
de o eleganŃă remarcabilă a fost redat patrimoniului muzeal (Farmacovschi, 1954).
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READYMADE-URILE NATURII, MODELE PREMERGĂTOARE
CREAłIEI ARTISTICE UMANE
Andrei FLORIAN
Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca
Readymades of the Nature, the Preceding Models of the Human
Artistic Creation
The article highlights the crucial importance of the models given by the
human being and by the infinite formal variety of nature, forerunning the effective
act of creation, of the artistic and symbolic object’s manual creation. The natural
object suggesting a presence was recognized by the human being based on its
similarities with the man himself, based on the known formal vegetal or animal
universe. Stressing these elements, the primitive artist, the shaman, was practicing
and developing his creative mobility, inventing crafts, tools and techniques to
process the materials. There are presented and commented such series of
geological forms populating in a large number the Romanian Carpathians.
The role given to this type of formalization was almost always the one of a
cult, of a vehicle to connect the community with the gods or a messenger of the
gods. They played a decisive role occupying a central place within the prehistoric
settlements spiritual life. The dimensional range of these settings is unlimited; the
smaller ones are placed within the community as a common spiritual good.
The spiritual gifts man was endowed with by conception, helped him to
create. The creation’s principle “following God’s image and resemblance” is
applied to all types of human items made by hand which populate his universe.
Key words: readymade, natural, model, archetype, divinity, creation, talent.

Prin intermediul acestui termen de import, readymade, definim un
anumit gen de manifestare formală, independentă de factorul uman. Fără a lua
în discuŃie apartenenŃa, sau originea acestor factori modelatori, geo-fizică sau
divină, pentru a nu păşi pe teritorii ce ne depăşesc autoritatea, aceştia au
formalizat în mod specific uimitoare decupaje spaŃiale tridimensionale, perfect
recognoscibile. Rond boss, reliefuri sau proiecŃii doar adosate unor suprafeŃe
relativ plane, acestea sunt uimitor de asemănătoare cu siluetele antropomorfe,
zoomorfe, sau cu diverse plăsmuiri complexe şi fantastice, ce sălăşluiesc
dintotdeauna în mentalul uman, individual sau colectiv. Astfel de formalizări au
atras atenŃia omului creativ şi imaginativ, în virtutea harurilor creative cu care el
a fost înzestrat originar şi care premerg actul artistic efectiv, realizarea efectivă
a obiectului artistic. Omul dotat cu aceste calităŃi decodează în astfel de forme,
prezenŃe reale ce Ńin de lumea formală reală imediată dar şi de aceea a
imaginarului. Dimensiunile lor supraumane, foarte ades ciclopice, fac ca
acestora să li se atribuie puteri divine, aproape fără excepŃie.
Este îndeobşte cunoscut faptul că nu există areal sau leagăn al unei
comunităŃi umane cu trecut istoric, în care să nu găsim astfel de structuri
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formale ce evocă expresiv siluete zoomorfe sau antropomorfe. Astfel de siluete,
integrale mai rar, sau mult mai des întâlnitele fragmente antropomorfe (portrete,
mâini sau torsuri) sunt reprezentate în formule foarte diverse. LocaŃia, mitul şi
denumirea lor este împărtăşită în permanenŃă generaŃiilor următoare, ca o
nepreŃuită moştenire de patrimoniu a comunităŃii. Majoritatea lor sunt decodate
ca reprezentând însăşi Divinitatea, semne sau mesageri ai acesteia, prezenŃa lor
fiind menită a îndruma şi ocroti comunitatea sau a chema binecuvântarea
Divină asupra ei. Fabulosul mit sau legenda, însoŃesc fără excepŃie aceste
zămisliri ca mesaje purtătoare de argumente ancestrale, împărtăşite în termeni
de comunicare de o rară şi surprinzătoare frumuseŃe. Acestea sunt menite să dea
naştere în mintea imaginativă a receptorilor cu har, variate derulări, unele
aproape filmice, care îmbogăŃesc permanent conŃinutul mesajului prin generaŃii,
de la o împărtăşire la alta. Este un proces imaginativ continuu, evolutiv, specific
uman, profund, firesc şi căruia îi datorăm în totalitate frumuseŃea de nepreŃuit a
miturilor, basmelor şi legendelor ce au însoŃit civilizaŃia prin toate vârstele
mijloacelor de comunicare orale sau scrise, încă de la apariŃia lor.
TentaŃia descifrării de prezenŃe cu precădere umane, în manifestările
formale naturale s-a declanşat odată cu conştientizarea formelor propriului corp,
rămânând mereu constantă. Neschimbatul şi unanim-cunoscutul chip de femeie
descifrat pe faŃa vizibilă a Lunii, alături de fabuloasele şi efemerele apariŃii
sugestive din metamorfozele continue ale formaŃiunilor noroase sunt prezenŃe
ce au însoŃit şi stimulat imaginaŃia civilizaŃiei umane dintotdeauna.
De asemenea, misterul umbrelor proiectate ne-a fascinant tuturor
copilăria cu prezenŃe fantastice, rezultate din suprapunerea decupajului lor pe
imaginile mentale ale lumii reale sau virtuale. Fantasme expresive, ce nu aveau
nevoie de detalii, ne-au animat mereu imaginaŃia clipelor de dinaintea
somnului. Ele descriu siluete de fiinŃe sau obiecte, altele decât acelea cărora
umbrele le aparŃin, aşa cum frecvent constatăm asemănări ale umbrei proiectate
cu altceva decât obiectul generării sale. Reciprocitatea relaŃiei dintre realitatea
formală şi cea virtuală evocată sau creată de proiecŃie este firul roşu ce străbate
acest complex proces de metamorfozare a imaginilor proiectate. Ele alcătuiesc,
inducând în acelaşi timp şi privitorului, existenŃa unei lumi imaginare, paralele
cu cea reală, alimentându-i mereu imaginaŃia.
Nici Lumea vegetală nu face excepŃie ca generatoare de formalizări
absolut uimitoare. Fragmente recognoscibile, asemănări cu personaje reale sau
imaginare şi capete cu expresii detaliate, au populat-o dintotdeauna iar atunci
când nu le putem localiza prezenŃa, le simŃim privirile însoŃindu-ne parcă,
precum acelea ale unor entităŃi invizibile dar existente.
Readymade-urile naturale marchează întregul parcurs al evoluŃiei civilizaŃiei umane. Capacitatea de a le depista depinde direct de nivelul acuităŃii observaŃiei, indispensabilă decodării în diversele formalizări naturale a unor tipare
similare celor cunoscute, în cea mai variată gamă dimensională, de la micul
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pandantiv sau amuletă şi până la ciclopic sau monumental. Aceste preocupări
intrau în sarcina preotului, şamanului sau vraciului care era mereu în căutare de
sprijin pentru a-şi îndeplini menirea. El trebuie să comunice cu spiritele şi utiliza
aceste de întruchipări accidentale expresive găsite, în scopul invocării, tămăduirii
sau rugăciunii, incluzându-le recuzitei personale sau aducându-le ca evocări ale
spiritului divini în centrul comunităŃii; totemul cu întruchipări antropomorfe sau
zoomorfe, plasat în comunităŃile preistorice este un bun exemplu al adoptării în
comunitate a unor astfel de artefacte naturale, readymade.
Acest demers poate fi apreciat ca unul creativ primordial, de tip
sculptural, un proces în interiorul căruia obiectul produs iniŃial de natură este
descoperit, reŃinut de omul primitiv şi introdus apoi în sânul comunităŃii sale,
fiind transformat într-un veritabil obiect de cult. Este modul în care umanitatea
a intrat în contact cu acest gen de readymade al naturii, într-o practică ce avea
să se consolideze ulterior şi a cărei dezvoltare avea nevoie de o declanşare
intuitivă, generatoare de sens, şi, bineînŃeles treptat, de o anume tehnologie.
Accidentul naturii a indus aşadar şamanului-artist un tip de percepŃie identificabilă cu aceea a artistului contemporan, care nu de puŃine ori este inspirat de
datele originale şi tectonica naturală a materiei naturale în care urmează a-şi
transpune opera, indiferent de natura acesteia.
Un exemplu ilustrativ al acestui fenomen complex este micul monolit
ce întruchipează un idol feminin, o siluetă denumită Venus din Tan-Tan Acesta
are doar 6 centimetri şi este manufacturat din rocă de cuarŃit lung. Mica
formalizare a fost probabil interpretată de îndată la momentul descoperirii sale
ca fiind o reprezentare a formei umane, cu gen nedeterminat şi fără chip,
stabilindu-i-se o vârstă cuprinsă între 300.000 si 500.000.
Ea a fost descoperită foarte recent, în 1999, în timpul unui studiu
arheologic întreprins de Lutz Fiedler, arheolog din Hesse, Germania, într-un
depozit-terasă de pe malul de nord al râului Draa aflat la doar câŃiva kilometri la
sud de oraşul marocan Tan-Tan, situat în sudul Marocului. Extrem de sintetică,
descrierea acestui trup este „ajutată” de fisurile originare ale pietrei. Două dintre
aceste fisuri plasate lateral, demarchează separarea palmelor de trup, sugerând
astfel braŃele, o alta verticală, marcând axul median al figurinei pe toată înălŃimea torsului, desenează astfel şi delimitarea axială a picioarelor. Adânciturile
perpendiculare pe axul median, la nivelul umerilor şi pubisului delimitează
trunchiul, torsul, de formele care sugerează capul şi picioarele. Multe obiecte
naturale precum Venus din Tan-Tan, (il. 1), asupra cărora mâna umană a
intervenit minimal, aparŃin perioadei incipiente a artei primitive.
Întorcându-ne la plăsmuirile natural-geologice şi enumerându-le doar pe
cele din interiorul graniŃelor noastre naŃionale observăm că numărul acestora
este de-a dreptul impresionant. Aceasta şi datorită specificului geologic deosebit de dinamic pe parcursul erelor geologice propriu formării arcului Carpatic.
În marea suită de reprezentări de acest tip din munŃii noştri, apariŃia cea mai
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interesantă, frecventă şi mai bogat reprezentată în variante din este aceea ce
înfăŃişează capul de sfinx, iar cea mai emblematică şi mai bine cunoscută reprezentare este aceea care domină masivul Bucegi. Sfinxul din Bucegi (il. 2) are o
înălŃime egală cu aceea a Sfinxului situat în complexul monumental situat în
Valea Regilor din Egipt.
Elementele formale ce însoŃesc acoperind capetele unora dintre sfincşii
autohtoni amintesc de piese de îmbrăcăminte, precum coifurile de luptă prelucrate decorativ din metale primare dar se pare extrem de rezistente sau căciulile
confecŃionate din piei de oaie sau realizate din fibre vegetale sau lână toarsă (il
2,3,4) prin tehnici de Ńesere specific dacice.
Pe lângă numărul mare de Sfincşi, apar alcătuiri ce redau foarte fidel
fragmente expresive umane sau figurări zoomorfe ca Mână Diavolului şi
Porumbelul (il. 6), ambele situate în peisajul stâncos al Masivului Ciucaş şi
fiind cele mai cunoscute dintre acestea.
Siluetele umane integrale sunt extrem de rare. Una dintre rarele excepŃii, aceea de la Şapte Scări, din masivul Piatra Mare aflat în proximitatea
Bucegilor, este aceea cunoscută sub denumirea de Uriaşul (il. 7). ApariŃia este
impresionantă şi extrem de monumentală dar şi aici figura pare întreagă numai
din anumite unghiuri, cel din imaginea de mai jos fiind unul avantajos, în care
personajul aparent întreg, pare a sta sprijinit de peretele stâncos.
Spre deosebire de alte „pietre”, precum cele din munŃii BistriŃei care ca
nişte adevărate menhire uriaşe extrem de simplificate formal, deci lipsite de
detalii, volumul capului şi acela al corpului Uriaşului, prezintă detalii surprinzătoare. Capul acestuia conŃine detalii ale feŃei, cu o expresie ce denotă concentrarea atenŃiei asupra canionului îngust prin care se desfăşoară traseul de
ascensiune în masiv, corpul prezentând forme ce sugerează detalii anatomice
cum ar fi: umăr, bazin, genunchi, gambe şi elemente clare de musculatură.
De asemenea imaginile spectaculoase ale suprafeŃei terestre inspectate
şi captate fotografic de numeroşi sateliŃi geostaŃionari de la nivelul stratosferei,
ne-au pus în faŃă asemănări de-a dreptul uluitoare cu prezenŃe de entităŃi
recognoscibile antropomorfe sau zoomorfe de data aceasta de dimensiuni, aş
spune geografice, planetare.
Rezultate ale unor astfel de conexiuni formale insolite ale hazardului,
specifice transformărilor geologice pe întreg parcursul erelor terestre (il. 8), sau
nu, (aici lăsăm iarăşi loc invocării posibilei intervenŃii divine conforme istoriei
religiilor, sau multiplelor interpretări mai mult sau mai puŃin fantastice, vizând
prezenŃa implicată a altor civilizaŃii (n.n), aceste alcătuiri imagistice sunt adesea
incredibile oricare ar fi forŃa generatoare şi modul ei de operare.
Este aşadar evident că lecturarea imaginii vizuale prin prisma modelelor
mentale preexistente, – lista acestora extinzându-se pe parcursul timpului istoric
–, au funcŃionat pe principii identice, indiferent de tipul şi dimensiunile imaginii
percepute sau epoca decodării ei. Această caracteristică umană decurge din date

https://biblioteca-digitala.ro

283

Readymade-urile naturii

ce Ńin de dotările sale originare, ce adaugă conştiinŃei şi conştienŃei haruri
precum imaginaŃia, creativitatea şi actul creaŃiei, fiind totodată unele de prim
rang. Ele fac în modul cel mai tranşant deosebirea în ierarhizarea speciilor
terestre, situând fiinŃa umană la vârful acesteia.
Capacitatea de a vedea conştient este prima cale de intrare în contact cu
mediul. Există o diferenŃă fundamentală între a vedea şi a privi. Ochiul comun
priveşte şi doar cel specializat vede. Privirea este un simplu exerciŃiu senzorial
spontan, ce relaŃionează adaptativ corpul la mediul care îi transmite semnale
vizuale, pe care acesta le interpretează şi le transformă în imagini, în funcŃie de
care îşi reglează poziŃia în spaŃiu. Vederea, în sensul pe care i-l acordăm aici,
este o formă spiritualizată a privirii, una analitică, comprehensivă, care trece
dincolo de semnalele şi formele oferite de mediul înconjurător, pentru a le
pătrunde calitatea estetică, poate chiar eidetică, (adică ideală) a celor pe care le
privim. Aşadar ochiul priveşte iar mintea vede. A vedea înseamnă a înŃelege
esenŃa obiectului pe care ochiul nu face decât să îl privească; privirea fixează
aspectul exterior al lucrurilor, dar vederea le pătrunde esenŃa. De aceea arta de a
vedea este profund spirituală, iar, uneori chiar religioasă, întrucât vederea poate
atinge clarviziunea în care se relevează lumea arhetipală cu care ne familiarizează Platon, Philon Alexandrinul, Plotin sau Origene.
Putem conchide, respectând totodată sfintele scripturi, că în urma
izgonirii sale din Paradis şi rămas doar cu trupul şi mâinile goale, departe de
avantajele acelei existenŃe, omului îi rămân lutul şi harul creaŃiei, elemente în
fapt esenŃiale ce-i oferă ca pe o a doua şansă oportunitatea de a-şi construi în
noua sa viaŃă pământeană, propriile echivalenŃe ale Paradisului. Lutul, harul
creator, conştiinŃa, mâinile şi propria fiinŃă fizică, devenită laitmotiv şi măsură a
întregii lumi obiectuale funcŃionale sau simbolice cu care acesta urma să se
înconjoare. Modelul instituit de Dumnezeu prin zămislirea sa „din Ńărâna
pământului după chipul şi asemănarea sa” este acelaşi cu cel pe care devenit la
rându-i Demiurg al lumii sale, omul îl aplică insuflă propriei creaŃii. Considerând primul meşteşug practicat de om, arta olăritului şi modelării argilei, putem
face o paralelă vizând similitudini între CreaŃia DivinităŃii şi creaŃia creatului
său, omul. Ambii creatori, păstrând proporŃia, transferă creaŃiei lor propriile
caractere (după chipul şi asemănarea sa), lucrează din aceeaşi materie, argila, şi
folosesc aceleaşi unelte ghidate de har şi inspiraŃie; mâinile. CreaŃia umană,
pentru a dur peste timp, uzează de elemente esenŃiale înlănŃuire într-o sublimă
succesiune a facerii: pământ cu apă, lutul e modelat de mână, uscat de aer şi ars
de foc cu ajutorul lemnului, pentru a deveni durabil ca piatra. Rezultatele marii
CreaŃii dau nemurire şi creaŃiei umane incipiente. Pământ, apă, foc, lemn şi aer,
dau împreună rezistenŃa pietrei.
Zămisliri ale naturii asemănătoare tiparelor antropomorfe, zoomorfe sau
obiectuale, uşor recognoscibile şi familiare omului, sunt adaptate şi integrate
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aproape spontan lumii sale, ca model oferit de natură şi mesager menit să iî
semnaleze astfel în mod evident prezenŃa.
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1.Venus dinTan-Tan (Maroc).

(analogie sugerată)

2. Sfinx, MunŃii Bucegi.

3. Sfinx, TopleŃ, Valea Cernei

(analogie sugerată)
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4. Dac - Muntele Verde, Slănic Prahova

5. Sfinx - MunŃii Făgăraş

6. Mâna Diavolului şi Porumbelul - MunŃii Ciucaş.
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7. Uriaşul - Masivul Piatra Mare.

8. Imagine captată de un satelit geostaŃionar al Pentagonului în MunŃii Bucegi.
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FONDURILE EUROPENE - O ŞANSĂ PENTRU PĂSTRAREA ŞI
CONSERVAREA TRADIłIILOR ROMÂNEŞTI
Doru TEODORESCU
Universitatea Babeş-Bolyai
European Funds – a Chance for Preservation and Conservation of
the Romanian Traditions
Conservation and protection of cultural heritage is one of the EU
priorities but in from our point of view most of the cultural operators in Romania
don't have experience in accessing structural funds. Moreover, our authorities
don’t have a clear direction regarding the funding of cultural heritage, preservation
and promotion of the Romanian traditions.
Key words: European Union, European funds, conservation and presentation of
traditions

În pofida tuturor încercărilor, uneori ratate, alteori concretizate prin
evoluŃii spectaculoase în ceea ce priveşte ideea de unitate şi integrare, cu toate
componentele ei – economică, socială, politică, culturală – Uniunea Europeană
continuă să se confrunte cu o mulŃime de divizări de natură economică şi
socială. DisparităŃile minore existente încă din momentul constituirii chiar între
statele fondatoare s-au accentuat pe măsura valurilor succesive de aderare a noi
Ńări, cea mai mare provocare constituind-o cel de al cincilea val al extinderii,
care a „adus” Uniunii 12 state cu probleme dintre cele mai diverse şi complexe.
Trecând dincolo de realitatea extrem de pragmatică de altfel a statisticilor
Eurostat* şi care demonstrează fără drept de tăgadă discrepanŃele economice şi
sociale din cadrul Uniunii Europene (niveluri ale PIB-ului mediu pe cap de
locuitor extreme de diferite, rate ale şomajului cu diferenŃe de cca. 10 procente
între cele mai bine plasate Ńări şi cele „codaşe”)1, nivelul de trai al locuitorilor
statelor membre este destul de eterogen. UE a trecut de stadiul de club de elită
avută până în anii ’90 înspre o „Europă a cetăŃenilor”, iar acest nou statut a
însemnat o evoluŃie a nevoilor locuitorilor săi, în sensul „profitării” de
bunăstarea promisă de lideri de fiecare dată când se făcea apel la votul
europenilor în chestiuni legate de evoluŃia instituŃională a UE.
Dezvoltarea economică în cadrul UE se poate realiza pornind de la
două componente ale căror principii se întrepătrund: creşterea competitivităŃii şi
* Eurostat este Oficiul de Statistică al ComunităŃilor Europene, fiind situat în Luxemburg.
Sarcina sa este de a oferi Uniunii Europene statistici la nivel european care să permită
comparaŃii între Ńări şi regiuni.
1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/, site consultat la data de
01.06.2013
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coeziunea economică şi socială. Competitivitatea are ca principii utilizarea
eficientă a resurselor şi veniturilor obŃinute din exploatarea acestora, în timp ce
coeziunea economică şi socială vizează reducerea disparităŃilor între regiuni
(Bal, 2007: 6-8).
Tratatul de la Roma (1957) prevedea ca obiectiv al ComunităŃii
Economice Europene „reducerea disparităŃilor dintre nivelurile de dezvoltare
dintre diferitele regiuni ale statelor membre şi eliminarea înapoierii regiunilor
mai puŃin favorizate, a insulelor sau zonelor rurale” (Traité, 1957). Pornind de
la aceste principii generoase, liderii europeni au avut ca preocupare încă din
anii ’60 rezolvarea acestei probleme, a diferenŃelor existente între statele
membre, dat fiind faptul că în esenŃă întreaga construcŃie europeană presupunea
construcŃia unui spaŃiu în care locuitorii să aibă „prosperitate, solidaritate şi
securitate” 2, într-un alt cadru decât cel naŃional.
Aceste deziderate ale bunăstării oferite într-un cadru supranaŃional precum
cel constituit de Uniunea Europeană nu pot fi fezabile decât dacă, prin voinŃa
statelor membre, sunt adoptate politici comune şi sunt instituŃionalizate instrumente specifice îndreptate înspre reducerea disparităŃilor prin creşterea nivelului
coeziunii, dublate de eforturile fiecărui guvern naŃional (LuŃaş, 1999: 155).
În contextul extinderii succesive a ComunităŃii Europene au luat fiinŃă o
serie de instrumente specifice destinate reducerii disparităŃilor între Ńări şi între
regiuni prin promovarea principiului coeziunii. Programele cu finanŃare europeană au parcurs în timp diferite reforme care au făcut ca politica regională să
ocupe o poziŃie din ce în ce mai importantă printre activităŃile Uniunii Europene.
Într-o evoluŃie istorică, germenele primelor formule de asistenŃă
financiară în cadrul CEE, ulterior CE, respectiv UE, se regăsesc în Fondul
Social European care a fost creat în 1958* prin Tratatul de la Roma şi care a
fost conceput în scopul susŃinerii creării de locuri de muncă, adaptându-şi de-a
lungul anilor acŃiunile şi programele evoluŃiei economice a Uniunii aflate în
schimbare. Crearea, în 1962, a Fondului European de Orientare şi de Garantare
Agricolă (FEOGA) pentru finanŃarea Politicii Agricole Comune a făcut să
crească, în mod substanŃial, cheltuielile bugetului comunitar, care iniŃial nu
prevăzuseră asemenea sume (Hen, 1992: 65). IniŃiată în 1969, politica regională
comunitară a căpătat o nouă dimensiune prin crearea în 1975 a Fondului
European de Dezvoltare Regională (FEDER). Acesta viza trei aspecte: coordonarea politicilor naŃionale între ele cu activităŃile şi priorităŃile identificate la
nivel comunitar; acordarea unei dimensiuni regionale politicilor comunitare
2

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm, site consultat la data de 08.06.2013
Unele documente menŃionează anul 1960 ca moment în care a fost înfiinŃat FSE; crearea
fondului a fost prevăzută încă din Tratatul de la Roma, anul 1960 fiind anul la care FSE a intrat
efectiv în vigoare. Atragem atenŃia asupra faptului că ambele variante sunt justificate şi nu este
vorba de date inconsecvente

*
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prin incidenŃa locală a măsurilor adoptate; acordarea unui sprijin financiar activităŃilor de dezvoltare regională întreprinse în regiunile cele mai defavorizate
(Puşcaş, Ivan, 2004: 75). Această politică, alături de altele (în domeniul social,
al ocupării forŃei de muncă, în cel agricol etc.) s-au dezvoltat progresiv
începând cu anii ‘70, dinspre nivelul naŃional trecând înspre cel comunitar.
Odată cu semnarea Actului Unic European (1986), coeziunea a devenit
elementul central al integrării economice, desemnând diminuarea diferenŃelor
dintre părŃile sărace şi cele bogate ale Europei pentru evitarea «Europei cu două
viteze» (Hen, 1992: 36). În februarie 1988, Consiliul European de la Bruxelles a
extins operaŃiunea fondurilor de solidaritate, reprezentate de fondurile menŃionate anterior şi numite acum Fonduri structurale – mai precis a crescut
considerabil alocaŃiile acestora din bugetul comunitar.
Odată cu ratificarea Tratatului de instituire a Uniunii Europene, în
1993, problema Coeziunii economice şi sociale apare din nou în agenda
comunitară şi devine unul dintre principalele obiective ale Uniunii, alături de
Uniunea economică şi monetară şi de PiaŃa unică europeană. De asemenea, s-a
creat un nou fond – Fondul de coeziune, ce avea drept scop sprijinirea
proiectelor din domeniului protecŃiei mediului şi infrastructurii de transport în
statele membre mai puŃin dezvoltate (Spania, Portugalia, Grecia şi Irlanda).
În aceeaşi direcŃie a dezvoltării politicii de coeziune economică şi
socială şi a reducerii diferenŃelor dintre standardele de viaŃă ale populaŃiei din
diferite regiuni europene s-a desfăşurat şi procesul de reformă a fondurilor
structurale, început în 1999 în urma summit-ului de la Berlin, prin care au fost
stabilite noile reguli de funcŃionare a acestora.
Principalul instrument utilizat de UE pentru a promova politica sa de
dezvoltare regională este reprezentat de „Fondurile Structurale şi de Coeziune”
sau „Instrumentele Structurale”. Aceste fonduri sunt rezultatul contribuŃiei
financiare proporŃionale a fiecărui stat membru al UE, în concordanŃă cu nivelul
său de dezvoltare economică, şi redistribuite ulterior către acele state şi regiuni
ale UE rămase în urmă din punct de vedere economic şi social pe baza unor
programe de finanŃare.
FinanŃările nerambursabile sunt contribuŃii financiare directe din
Bugetul Uniunii Europene destinate statelor membre pentru promovarea unor
obiective ale UE. Acestea se acordă în funcŃie de strategiile, politicile pe care
Uniunea Europeană le prioritizează în cadrul unui exerciŃiu financiar şi pe care
le bugetează, fie în cadrul unor programe sau a unor linii de finanŃare distincte.
(Iliescu, Gherghinescu, 2005: 150) Programele comunitare (Iliescu, Gherghinescu,
2005: 153) reprezintă un set de programe adoptate de către UE pentru un ciclu
financiar (o perioadă de şapte ani, actualul ciclu cuprinzând perioada 20072013) în scopul promovării cooperării statelor membre în diferite domenii
specifice în strânsă legătură cu politicile Uniunii. Destinate, iniŃial, exclusiv
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statelor membre, acestea au fost deschise, de fapt, participării Ńărilor candidate
în scopul de a sprijini pregătirea acestora pentru aderare. Fiecare Ńară trebuie să
contribuie din resursele proprii la bugetul fiecărui program la care participă.
Propunerile de proiecte intră în concurenŃă cu altele depuse de solicitanŃi din
toate Ńările acceptate ca eligibile. Schemele de finanŃare nerambursabilă
(granturile), din bugetul UE sunt destinate atât entităŃilor publice (autorităŃi
publice locale, instituŃii publice), cât şi celor private (IMM-uri, persoane fizice)
în funcŃie de specificul fiecărui program. Pentru obŃinerea acestor finanŃări, UE
a instituit o procedură standard, care în funcŃie de fiecare linie de finanŃare
cuprinde câteva etape ce trebuie parcurse. IniŃial, în cazul finanŃărilor de la
Comunitatea Europeană, mai ales pentru Ńările candidate, a fost practicat sistemul finanŃării integrale, respectiv toate costurile/cheltuielile pentru implementarea unui proiect se acopereau din bugetul comunitar. În prezent, s-a încetăŃenit principiul cofinanŃării, conform căruia solicitantul trebuie să îşi aducă
aportul la finanŃarea proiectului într-un procent stabilit diferit, în funcŃie de tipul
liniei de finanŃare (în cazul fondurilor de preaderare acest procent minim varia
de la 10% la 50%) din valoarea eligibilă a proiectului, iar la proiectele din
fonduri structurale acest procent este cuprins între 15% şi 50%3.
În ceea ce priveşte procedura care trebuie îndeplinită de către un
solicitant care doreşte să obŃină finanŃări europene în cele ce urmează vom face
câteva precizări. Proiectele (beneficiarii eligibili completează cererea de
finanŃare şi anexele solicitate de Autoritatea de Management; există un model
unic de cerere de finanŃare pentru toate cele trei instrumente structurale, cu
anexe diferenŃiate pe fiecare fond în parte) se depun de către solicitanŃi la
organismele intermediare corespunzătoare fiecărui program operaŃional sectorial sau regional. Organismele intermediare sunt instituŃii desemnate la nivel
central, regional şi local de către AutorităŃile de Management sau Autoritatea de
Plată. AtribuŃiile organismelor intermediare constau în implementarea
măsurilor prevăzute în Programele operaŃionale, ca urmare a delegării acestei
competenŃe de către Autoritatea de Management pe bază de contract. Acestea
se transmit AutorităŃii de Management, unde se va realiza o primă selecŃie a
proiectelor depuse (verificarea conformităŃii administrative). Autoritatea de
Management a programului operaŃional (POS şi /sau POR) urmează să verifice
eligibilitatea proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate
în Programul Cadru de Implementare şi trebuie aprobate de către Comitetul de
Monitorizare. Următorul pas îl reprezintă evaluarea tehnică şi financiară a
proiectului după care se transmite AutorităŃii de Plată (Ministerul FinanŃelor
Publice) lista cu proiectele selectate. După aprobare organismele intermediare
primesc lista cu proiectele aprobate pentru a informa solicitantul asupra situaŃiei
3

http://www.fonduri-structurale.ro/FisaProiect.aspx, site consultat la data de 07.06.2013
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in vederea semnării contractului. Autoritatea de plată reprezintă organismul
desemnat de stat la nivel naŃional în calitate de stat membru având rolul
elaborării şi înaintării cererii de plată şi primirii de la Comisie a sumelor
aferente fiecărui Fond. Un proiect aprobat este finanŃat prin plăŃi în avans, plăŃi
intermediare şi balanŃa finală. PlăŃile intermediare sunt prezentate Comisiei în
pachete de 3 ori pe an, ultima dintre acestea până la 31 octombrie anului în curs
şi pot reprezenta maxim 95% din suma alocată (împreună cu plata în avans).4 În
cazul în care timp de 2 ani Comisia nu a acceptat cererile de plată pe motiv că
nu sunt justificate (întemeiate) se aplică regula N+2*.
În a doua parte a studiului nostru vom realiza o trecere în revistă a
Programelor OperaŃionale, precum şi a altor documente programatice derulate
în Ńara noastră în Cadrul Financiar 2007-2013, indicând care sunt câteva dintre
programele care au oferit în această perioadă oportunităŃi de finanŃare în
domeniul conservării şi păstrării tradiŃiilor şi obiceiurilor, a obiectivelor
culturale şi de patrimoniu, urmând ca în partea finală să elaborăm câteva
concluzii despre şansele ca domenii precum conservarea şi promovarea
tradiŃiilor româneşti, respectiv pentru restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural să folosească în următorii ani banii europeni.
Pentru implementarea instrumentelor structurale Obiectivul „ConvergenŃă”,
România a conceput şapte programe operaŃionale (şase dintre ele fiind alocate
câte unui domeniu specific, iar cel de al şaptelea fiind dedicat asistenŃei tehnice). Alocarea din partea Uniunii Europene de care beneficiază România prin
aceste instrumente este de 19,67 miliarde Euro, la care se adaugă o cofinanŃare
naŃională estimată la 5,6 miliarde Euro. Din această alocare, suma de 19,2 mld
Euro5 este destinată Obiectivului ConvergenŃă, prin intermediul a şapte
Programe OperaŃionale:
 Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice6
 Programul OperaŃional Sectorial Mediu7
 Programul OperaŃional Sectorial Transport8
 Programul OperaŃional Regional9
4

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=8885, site consultat la data de
09.06.2013
* Angajamentul(alocarea financiară) pentru anul N trebuie să fie cheltuită şi certificată de către
statele membre până în anul N+3(N+2) inclusiv. Sumele necheltuite se pierd. Regula se aplică la
nivelul Programelor OperaŃionale, nu al proiectelor. România beneficiază de N+3 în perioada
2007-2010 si N+2 în perioada 2011-2013.
5
Raportul Strategic NaŃional -2009 privind implementarea Fondurilor Structurale şi de
Coeziune, Guvernul României, Ianuarie 2010
6
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate, site consultat la data de
09.06.2013
7
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=mediu, site consultat la data de 09.06.2013
8
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=transport, site consultat la data de 09.06.2013
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 Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane10
 Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative11
 Programul OperaŃional AsistenŃă Tehnică12
Programarea strategică a fondurilor structurale şi de coeziune a fost
realizată prin Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă (CNSR), având la bază
priorităŃile strategice stabilite în Planul NaŃional de Dezvoltare 2007-201313.
Implementarea strategiei CNSR se realizează prin programele operaŃionale
menŃionate.
Ne vom referi mai detaliat în cele ce urmează la Programul OperaŃional
Regional, cel care prin Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea şi promovarea turismului
– Domeniul Major de intervenŃie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, vine să răspundă preocupărilor noastre din acest studiu.
Există o singură Autoritate de Management pentru Programul OperaŃional Regional (POR) şi functionează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice. Cele mai importante responsabilităŃi ale AutorităŃii de Management a Programului OperaŃional Regional (AM POR) în
legătură cu potenŃialii solicitanŃi sunt: elaborarea criteriilor de selecŃie a
cererilor de finanŃare, a metodologiei de evaluare, încheierea contractelor cu
solicitanŃii selectaŃi. Programul Operational Regional este finanŃat pentru
perioada 2007-2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, fiind cofinanŃat din
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), această cofinanŃare
neputând depăşi 85% din alocarea financiară totală a Programului.
Principalele caracteristici ale POR, care îl individualizează de celelalte
Programe OperaŃionale, sunt:
• Are o dimensiune locală evidentă, în abordarea problemelor socioeconomice din punct de vedere local şi valorificarea resurselor şi
oportunităŃilor locale;
• Dă prioritate regiunilor relativ rămase în urmă şi mai puŃin dezvoltate,
pentru a le asigura un set minim de precondiŃii de creştere, neavând, în
sine, un scop redistributiv;
• Domeniile de intervenŃie ale POR sunt complementare domeniilor de
intervenŃie ale celorlalte Programe OperaŃionale;
9

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional, site consultat la data de 09.06.2013
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//resurseumane/00000030/kvie5_Ghid%20
Conditii%20Generale%202013.pdf,
11
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=capacitate, site consultat la data de
09.06.2013
12
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=asistentatehnica, site consultat la data de
09.06.2013
13
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala, site consultat la data de
09.06.2013
10
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Promovează o abordare de jos în sus a dezvoltării economice;
Ia în considerare gradul scăzut al capacităŃii de planificare şi programare din Ńară şi prevede, în linii mari, axe prioritare tematice la nivel
naŃional.14
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani
de creştere, prin îmbunătăŃirea condiŃiilor infrastructurii şi ale mediului de
afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă,
locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.
Scopul POR este de a atinge obiectivul strategic şi obiectivele specifice
prin completarea intervenŃiilor naŃional sectoriale cu acŃiuni cu specific regional
şi subregional, în vederea sprijinirii şi promovării creşterii economice durabile.
Axe prioritare tematice la nivel naŃional în cadrul POR sunt:
 Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali
poli de creştere;
 Axa prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de
transport;
 Axa prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale;
 Axa Prioritară 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi local;
 Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
 Axa Prioritară 6: AsistenŃă tehnică.
Aceste axe prioritare sunt în concordanŃă cu politicile comunitare
asupra coeziunii economice şi sociale promovate de Uniunea Europeană.
Unul dintre domeniile majore de intervenŃie din cadrul Axei prioritare 5
îl reprezintă ,,Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe’’. Dezvoltarea turismului cultural presupune găsirea de soluŃii la infrastructura de acces la
obiectivele turistice, care la momentul actual este învechită şi insuficient
dezvoltată, amenajarea de puncte de informare şi promovare a diverselor
obiective turistice culturale, precum şi de puncte de belvedere pentru fortificaŃii, mănăstiri, biserici, monumente istorice. Este de asemenea important
pentru România să-şi conserve ceea ce a rămas din moştenirea culturală în
diversele regiuni ale Ńării şi care au fost afectate de trecerea timpului. În cadrul
acestui domeniu major de intervenŃie pot fi finanŃate proiecte care au ca
obiectiv conservarea, restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea monu14

Ministerul FinanŃelor, Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă, 2007-2013, Bucureşti, 2005,
http://213.177.4.236/cadrul-strategic-national-de-referinta-2007-2013-172-a2 , site consultat la
data de 29.05.2013
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mentelor istorice. Alocarea financiară orientativă pentru Axa 5 pentru actualul
ciclu financiar este de 616,77 milioane euro, din care pentru Domeniul de
intervenŃie 5.1- ,,Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe’’ este de 235,40
milioane euro, din care 200,09 milioane euro contribuŃie FEDER, restul fiind
reprezentat de contribuŃia naŃională (30,60 milioane euro din bugetul de stat şi
4,71 milioane euro din bugetele locale). Repartizarea acestei alocări financiare
orientative pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel15:
Regiunea

Regiunea de
Nord
Est

Suma
38,42
(în mil.
euro)

Regiu- Regiunea de nea
Sud
Sud
Est

Regiu- Regiunea de nea de
Sud
Vest
Vest

31,19

32,98

33,50

24,34

Regiu
-nea
de
Nord
Vest
28,46

Regiunea
Centru

25,66

Regiunea
Bucureşti
Ilfov
20,85

Sunt eligibili pentru a aplica pe proiecte pe această măsură unităŃile
administrativ-teritoriale (AutorităŃi ale administraŃiei publice locale), autorităŃi
ale administraŃiei publice centrale, unităŃile de cult, organizaŃii neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sau parteneriate între acestea. Proiectele se încadrează în categoriile de operaŃiuni ale Axei
5 - Domeniu major de intervenŃie 5.1 dacă vizează restaurarea, protecŃia şi
conservarea patrimoniului cultural mondial, naŃional şi local din mediul urban
şi modernizarea infrastructurii conexe, în vederea introducerii lor în circuite
turistice. Între activităŃile eligibile orientative în cadrul proiectelor pot fi:
restaurarea, consolidarea, protecŃia şi conservarea clădirilor de patrimoniu, a
picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare; lucrări şi dotări
pentru asigurarea iluminatului exterior şi interior, a iluminatului de siguranŃă,
precum şi a celui decorativ; dotări interioare (instalaŃii, echipamente şi dotări
pentru asigurarea condiŃiilor de climatizare, siguranŃa la foc, antiefracŃie), dotări
pentru expunerea patrimoniului cultural mobil şi imobil; construcŃia utilităŃilor
anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame şi indicatoare);
construcŃia / reabilitarea / amenajarea căii de acces către obiectivul turistic de
patrimoniu; amenajarea zonelor de protecŃie prin delimitarea şi împrejmuirea
obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul); amenajări peisagistice
pentru evidenŃierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat etc. Scopul şi
realizarea activităŃilor propuse în proiect trebuie să contribuie la punerea în
15

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional, site consultat la data de
04.06.2013
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valoare a obiectivului de patrimoniu. Valoarea totală a unui proiect pe Axa 5
Domeniul major de intervenŃie 5.1 este de minim 1.700.000 lei şi maxim
85.000.000 lei. De asemenea, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să respecte
legislaŃia în domeniul egalităŃii de şanse, protecŃiei mediului, eficienŃei energetice, ajutorului de stat şi achiziŃiilor publice. Durata de implementare în cazul
acestor proiecte (pe actualul ciclu financiar) nu trebuie să depăşească data de
31.07.2015. De asemenea, trebuie precizat că obiectivele propuse înspre
finanŃare trebuie să fie înscrise pe lista patrimoniului UNESCO, patrimoniul
cultural naŃional sau patrimoniul cultural local din mediul urban, iar în urma
finanŃării acestea vor fi inclus total sau parŃial în circuitul public.
Pe lângă Programul OperaŃional Regional (POR) care permite, aşa cum
arătam, oportunităŃi de finanŃare în vederea restaurării şi valorificării patrimoniului cultural, prin intermediul Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală
(PNDR) sunt finanŃate cu fonduri europene în actualul ciclu financiar, proiecte
privind conservarea şi promovarea tradiŃiilor româneşti, care pot fi depuse de
meşteşugarii din România, cei care practică îndeletniciri transmise din generaŃie în generaŃie, pentru mici ateliere de producŃie*.
Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce
priveşte agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune
( PAC), care reprezintă un set de reguli şi măsuri care vizează în principal
creşterea productivităŃii, garantarea unui nivel de viaŃă echitabil populaŃiei din
agricultură, stabilizarea pieŃelor, garantarea securităŃii aprovizionărilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preŃuri rezonabile.
Cele trei documente programatice în baza cărora sunt accesate sumele
alocate României din fondurile comunitare destinate agriculturii, dezvoltării
rurale şi pescuitului (PNDR16, POP;17 FEGA*) au fost orientate către modelul
agricol european, care se bazează pe un sector competitiv, modern, dinamic,
orientat spre piaŃă, îndeplinind, totodată, şi alte funcŃii conexe, cum ar fi
dezvoltarea durabilă, protejarea mediului înconjurător, respectiv îmbunătăŃirea
calităŃii vieŃii pentru populaŃia din mediul rural. Programul NaŃional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) reprezintă documentul programatic în
baza căruia sunt accesate sumele alocate României, din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în perioada de programare 20072013. Alocarea financiară din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), acordată pentru implementarea Programului NaŃional de
16

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Planul NaŃional de Dezvoltare Rurală 20072013, versiunea consolidată, iulie 2011, http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/PNDRversiunea-VII_iulie_2011.pdf, site consultat la data de 29.05.2013.
17
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Programul OperaŃional pentru Pescuit,
http://www.madr.ro/pages/fep/programul-operational-pentru-pescuit-2007-2013-revizuit09.08.2010.pdf, site consultat la data de 29.05.2013
*
Fondul European de Dezvoltare Agricolă
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Dezvoltare Rurală (PNDR) în perioada 2007-2013 este de 8.124,20 miliarde
Euro.18
PNDR este destinat dezvoltării zonelor rurale din România, prin crearea
condiŃiilor moderne de trai în societăŃile rurale şi prin identificarea unor
oportunităŃi reale pentru toŃi cei care vor să rămână în spaŃiul rural. Un alt
obiectiv al PNDR este păstrarea diversităŃii la sate ca un patrimoniu sociocultural integrat european.
Pentru realizarea acestor obiective, au fost stabilite 4 priorităŃi de
finanŃare (Axe) prin PNDR19:
Axe Prioritare
 Axa I - Creşterea competitivităŃii produselor agricole şi
silvice
 Axa II - ÎmbunătăŃirea mediului şi a spaŃiului rural;
 Axa III - ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale;
*

 Axa IV LEADER – sunt alocate 235 milioane de euro
pentru derularea LEADER care presupune mai exact oferirea de noi
soluŃii pentru dezvoltarea rurală, în acelaşi timp cu stabilirea bazelor
pentru identificarea nevoilor locale, întărirea capacităŃii de dezvoltare şi
implementare a strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării
patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi
îmbunătăŃirii abilităŃilor organizatorice ale comunităŃilor locale.
Fiecare Axă este împărŃită în Măsuri de investiŃii, în funcŃie de
categoriile de investiŃii acceptate pentru finanŃare prin PNDR. Astfel, dacă prin
cele 4 axe se stabileşte un cadru general, specificitatea investiŃiilor eligibile este
stabilită prin Măsurile de investiŃii, încadrate în fiecare axă în parte.
De realizarea obiectivelor propuse în Programul NaŃional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013 răspunde Autoritatea de Management pentru PNDR, în fapt
DirecŃia Generală Dezvoltare Rurală din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale. Aceasta coordonează activitatea privind PNDR la nivel
naŃional şi local prin structuri specifice:
− AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), unde
se depun proiectele şi se efectuează plăŃile pentru proiectele acceptate
pentru toate domeniile PNDR;
18

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit, http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1997&lang=RO, site consultat la data de
29.05.2013
19
Planul NaŃional de Dezvoltarea Rurală 2007-2013, http://www.madr.ro/pages/page.php?
self=03&sub=0302&tz=030202
*
LEADER reprezintă acronimele expresiei în limba franceză “Liaisons Entre Action de
Developpement de l’Economie Rurale” (Elemente de legătură între acŃiunile de dezvoltare a
economiei rurale)
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− AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie în Agricultură (APIA) pentru zonele
defavorizate;
− DirecŃiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.20
În cadrul măsurilor de sprijin finanŃate prin Fondul European pentru
Garantare în Agricultură (FEGA), finanŃarea se acordă prin intermediul
AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură (APIA) sub formă de plăŃi
indirecte la hectar, respectiv în cadrul măsurilor de piaŃă pentru implementarea
mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC).
În cadrul Axei III se încadrează măsura 312 - ,,Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de microintreprinderi’’ care are ca obiectiv general dezvoltarea
durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităŃilor non-agricole, în scopul
creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiŃionale. Obiectivele
operaŃionale se referă la crearea de micro-întreprinderi, precum şi dezvoltarea
celor existente în sectorul non-agricol în spaŃiul rural; încurajarea iniŃiativelor
de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei; încurajarea activităŃilor
meşteşugăreşti şi a altor activităŃi tradiŃionale; reducerea gradului de dependenŃă faŃă de agricultură. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura
312 sunt micro-întreprinderile şi persoanele fizice (neînregistrate ca agenŃi
economici), care se angajează ca până la momentul semnării contractului de
finanŃare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să
funcŃioneze ca microîntreprinderi. În cadrul măsurii 312 se pot realiza, printre
altele, investiŃii pentru dezvoltarea activităŃilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a
altor activităŃi tradiŃionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului,
lânii, olăritul, brodatul, confecŃionare de instrumente muzicale tradiŃionale etc.),
precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor
produse obŃinute din aceste activităŃi). Prin măsura 312 intensitatea ajutorului
public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile
(valoarea maximă a sprijinului este de 50.000 euro / proiect în cazul persoanelor fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, iar în
cazul societăŃilor cooperative meşteşugăreşti şi întreprinderilor individuale de
200.000 euro / proiect)21. Pentru a facilita accesarea fondurilor europene
nerambursabile prin FEADR*, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans
de maxim 50% din valoarea ajutorului public.
O altă oportunitate de finanŃare în domeniul analizat de noi în prezentul
studiu o reprezintă Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoare a
20

www.apdrp.ro., site consulatat la data de 29.05. 2013
http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1971&lang=RO, site consultat la data de 09.06.2013
* Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR), este un instrument de finanŃare
creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
21
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moştenirii rurale", care se încadrează în Axa III – „Calitatea vieŃii în zonele
rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiective:
a.ÎmbunătăŃirea infrastructurii fizice de bază în spaŃiul rural;
b.ÎmbunătăŃirea accesului la servicii de bază pentru populaŃia rurală;
c.Creşterea numărului de sate renovate;
d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaŃiul rural.
Fondurile totale alocate Măsurii 322 prin FEADR sunt de
1.546.087.425 euro (1,54 miliarde de euro) din care: contribuŃia Guvernului
României – 20% şi contribuŃia Uniunii Europene – 80%.22 Beneficiarii eligibili
pentru sprijinul acordat prin măsura 322 sunt autorităŃile locale (comune),
asociaŃiile de dezvoltare inter-comunitară, ONG-uri, aşezăminte culturale şi
instituŃii de cult, persoane fizice sau juridice care deŃin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural. Şi prin această măsură se
pot finanŃa restaurarea unor obiective de patrimoniu din spaŃiul rural, se pot
renova diverse obiective din cadrul infrastructurii de bază în spaŃiul rural etc.
Între acŃiunile sprijinite prin intermediul acestei măsuri se încadrează
investiŃiile de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor
culturale, inclusiv prima achiziŃie de cărŃi, materiale audio, achiziŃionarea de
costume populare şi instrumente muzicale tradiŃionale în vederea promovării
patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului (ex. activităŃi
ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi susŃinute
cheltuielile cu achiziŃionarea de echipamente hardware, software, inclusiv
costurile de instalare şi montaj. Alte tipuri de acŃiuni sprijinite de această
măsură sunt cele destinate protejării patrimoniului cultural de interes local şi
natural din spaŃiul rural: restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de
patrimoniu cultural grupa B şi natural din spaŃiul rural (peşteri, arbori seculari,
cascade etc.); achiziŃionarea de echipamente pentru expunerea şi protecŃia
patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarmă etc.).
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanŃat prin Măsura 322 este
de 5.000 de Euro – această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a
proiectului. Sprijinul public (comunitar şi naŃional) acordat în cadrul Măsurii
322 este între 70 şi 100% din totalul cheltuielilor eligibile, în funcŃie de tipul
proiectului (generator sau negenerator de profit) cu anumite condiŃionalităŃi
specificate în Ghidul Solicitantului.23
*****
România se găseşte în acest moment în debutul celui de-al doilea
exerciŃiu bugetar la care va fi parte în calitate de stat membru al Uniunii
Europene (2014-2020) şi până în prezent autorităŃile nu au trasat o direcŃie clară
22
23

http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1971&lang=RO, site consultat la data de 09.06.2013
http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1971&lang=RO, site consultat la data de 09.06.2013
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în ceea ce priveşte finanŃarea patrimoniului cultural, conservarea şi promovarea
tradiŃiilor româneşti. Conservarea şi protejarea patrimoniului cultural, stimularea creativităŃii sunt priorităŃi ale UE, precum şi ale altor organizaŃii internaŃionale, însă, până în prezent, în România nu s-a derulat o acŃiune concertată de
recenzare a nevoilor operatorilor culturali. Şi asta în condiŃiile în care Studiul de
impact asupra creativităŃii realizat în anul 2009 la nivelul DirecŃiei Generale
EducaŃie şi Cultură a Comisiei Europene evidenŃia: “Creativitatea bazată pe
cultură este direct legată de abilitatea artiştilor de a gândi imaginativ,
metaforic, de a trece barierele convenŃionalului. Aceasta are capacitatea de a
sparge convenŃiile şi modul de gândire comun şi de a permite dezvoltarea unei
noi viziuni, idei sau produs. Cultura este legată de înŃeles, cunoştinŃe, talente,
industrii, civilizaŃie şi valori ”24.
Studiul Comisiei Europene “Dimensiunea antreprenorială a industriilor culturale şi creative“25 arată că majoritatea organizaŃiilor culturale care au
participat la studiu nu au planuri financiare de dezvoltare. Chestionarul on–line
transmis şi completat arată că 22% dintre acestea nu au nici un plan economic
sau financiar, în timp ce 53% au previziuni economice pentru numai 1 an, doar
4% având previziuni economice pentru 5 ani. Mai mult, cercetarea realizată a
relevat faptul că 75% dintre organizaŃiile culturale participante la studiu şi-au
realizat singuri previziunile financiare, aceştia neapelând la consultanŃă specializată. În ceea ce priveşte finanŃarea acestora, studiul a relevat că cea mai
importantă sursă de finanŃare este auto-finanŃarea, urmată de împrumuturile
bancare, accesarea de granturi nerambursabile ocupând ultimul loc. Răspunsurile furnizate sugerează faptul că iniŃiativele publice de finanŃare par incapabile
să răspundă nevoilor acestora, procedurile sunt complicate şi greu de înŃeles, şi
nu reprezintă neapărat un sprijin pe termen lung. În acelaşi timp, organizaŃiile
culturale au anumite caracteristici care le diferenŃiază de întreprinderile clasice:
produc bunuri culturale, lucrează cu artişti care sunt orientaŃi pe conŃinut şi mai
puŃin pe parte comercială. Pe de altă parte clişeul artistului care nu poate
conduce o afacere şi nu are aptitudini financiare este încă larg răspândit în
rândul decidenŃilor politici, fapt care contribuie la menŃinerea rupturii între
politicile antreprenoriale şi cele culturale. În România nu avem ştiinŃă să existe
astfel de studii, însă situaŃia de la nivel european se poate extrapola fără riscul
de a greşi.
Conform anunŃului postat pe site-ul Ministerului Culturii şi Patrimoniului NaŃional în anul 201226, numărul organizaŃiilor româneşti care au primit
24

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_fr.htm, site consultat la data de 03.06.2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0183:FIN:RO:HTML,
site consulatat la data de 03.06.2013
26
http://www.umpcultura.ro/, site consulatat la data de 05.06.2013
25
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co-finanŃare pentru implementarea unor proiecte finanŃate prin programul
comunitar Cultura 2007 – 2012 este de 9. Acest lucru demonstrează încă o data
faptul că organizaŃiile culturale din România au o capacitate foarte redusă de
implementare proiecte de dimensiuni mai mari ca valoare şi ca durată în timp.
Majoritatea operatorilor culturali din România nu au exerciŃiul accesării
fondurilor structurale şi al bugetării multi-anuale, dat fiind faptul că în România
nu a existat un Program OperaŃional pentru Cultură, deşi în Ńări europene
precum (Grecia, Portugalia) există acest tip de programe şi funcŃionează cu
succes. Sumele disponibile în cadrul POR (axa 5.1), programele de cooperare
trans-frontalieră, sau prin PNDR şi chiar POS DRU au mai constituit exerciŃii
de pregătire a organizaŃiilor culturale pentru o altă optică managerială şi pentru
o programare multianuală, însă într-o proporŃie încă insuficient explorată şi
utilizată de către actorii din domeniul cultural.
O analiză efectuată prin consultarea paginilor de internet ale autorităŃilor de management din România, cu privire la fondurile provenind de la
bugetul Uniunii Europene accesibile organizaŃiilor culturale în perioada de
programare bugetară 2007 -2013, a relevat următoarele:
în cazul domeniului de intervenŃie DMI 5.1, din Programul OperaŃional
Regional27, îndreptat către dezvoltarea infrastructurii culturale s-a observat o
rată mare de absorbŃie, alocarea financiară fiind suplimentată cu aproximativ
40% ca urmare a numărului foarte mare de proiecte depuse;
majoritatea proiectelor depuse pe măsura 322 (Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale), PNDR au o componentă culturală
aferentă căminelor / aşezămintelor culturale care au putut fi incluse28;
aproximativ 10% din proiectele finanŃate în cadrul programelor de
cooperare transfrontalieră, sunt în domeniul culturii29;
Prin Programul OperaŃional Dezvoltarea Resurselor Umane şi Programul OperaŃional Creşterea CompetitivităŃii Economice, au fost accesate proiecte cu componenta culturală însă în număr foarte redus dat fiind specificul
acestor programe;
După cum se poate remarca, finanŃările europene accesibile în prezent
în domeniul culturii si păstrării tradiŃiilor au fost axate preponderent pe
dezvoltarea infrastructurii culturale (POR, PNDR), infrastructură deŃinută de
regulă de autorităŃi publice sau de instituŃii de cult.
27

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional, site consulatat la data de
05.06.2013
28
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala, site consulatat la data de
05.06.2013
29
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=transfrontaliera, site consulatat la data de
05.06.2013
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Aspecte care Ńin de stimularea creativităŃii şi a creaŃiei contemporane în
domenii cum sunt artele spectacolului (teatru, muzică, dans), arte vizuale,
arhitectură, design, patrimoniu imaterial, management şi formare profesională
educaŃie culturală, intervenŃie culturală, nu au făcut obiectul acestor finanŃări.
Principalele surse de finanŃare pe care operatorii culturali din România le pot
accesa la momentul actual pentru aceste domenii sunt reprezentate de programele de finanŃare naŃionale care nu sunt de natură să stimuleze o viziune pe
termen mediu sau lung a organizaŃiei. Durata proiectelor în acest caz este
limitată la câteva luni/an (spre exemplu, în sesiunea I de finanŃare pe anul 2012
a AdministraŃiei Fondului Cultural NaŃional, proiectele pot avea o durată de
maxim 8 luni), fapt care necesită an de an eforturi susŃinute din partea operatorilor culturali de a realiza aplicaŃii, fără certitudinea că vor câştiga o nouă
finanŃare pentru continuarea proiectului. SituaŃia este similară şi în cazul
proiectelor finanŃate de Institutul Cultural Român sau Ministerul Culturii şi
Patrimoniului NaŃional.
România ca stat membru al Uniunii Europene nu-şi va putea valorifica
statutul de membru al UE, în ceea ce priveşte avantajele presupuse de aceasta,
fără promovarea unor politici publice care să facă din România un actor
competitiv în Uniunea Europeană (Puşcaş, 2008: 16-35). SpaŃiul comunitar nu
este o zonă a egalitarismului, ci una care oferă potenŃial de dezvoltare.
Principiile care stau la baza politicii de coeziune fac din guvernele naŃionale
parte integrantă în procesul de implementare a acestei politici. Subsidiaritatea
câştigă tot mai mult teren în UE, iar adevăraŃii făuritori ai valorilor europene
sunt în fapt cetăŃenii şi autorităŃile locale şi regionale. Provocarea pe care o au
în faŃă autorităŃile române este ciclul financiar 2014-2020. De modul în care
vom şti care ne sunt cu adevărat priorităŃile ca Ńară deja aflată în proces de
integrare şi de felul în care ne vom raporta aceste priorităŃi şi vom reuşi să le
integrăm în cele ale Uniunii Europene ca ansamblu depinde cu adevărat viitorul
României. În acest context nu trebuie uitat de autorităŃi că Europa reprezintă
,,unitatea in diversitate” iar specificul nostru ca naŃiune este dat în primul rând
de pattern-ul nostru tradiŃional, care fără nişte eforturi din partea noastră se va
pierde treptat în iŃele globalizării.
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Ovidiu Bârlea: de la Antologie de proză populară epică la Mică enciclopedie
a poveştilor româneşti
Dacă am proceda strict bibliografic şi am trece peste unele circumstanŃe,
am socoti ca primă exprimare a lui Ovidiu Bârlea în problemele prozei populare
articolul său cu caracter mai general, Culegerea şi valorificarea literaturii populare
(Cultura populară, 1955: 61-62), în care, referindu-se şi la culegerea poveştilor,
atrage atenŃia asupra dificultăŃilor create de forma lor liberă. Înregistrarea ideală ar
fi aceea cu magnetofonul, în lipsa căruia recomandă stenografierea. Sunt amintite
alte forme de culegere: refacerea povestirii cu mijloace stilistice proprii, scrierea
după dictat, cu inconvenientul ei, oprirea povestitorului şi obŃinerea, ca urmare, a
unor variante schematice, lipsite de dialoguri şi de „aluzii la împrejurările locale”.
Nu considerăm însă acest articol ca primul în bibliografia sa pe această
temă nu pentru că se adresează culegătorului amator, iar nu celui profesionist, ci
pentru acele circumstanŃe în care a apărut, pentru că redactori ai revistei şi-au băgat
condeiul în articolul specialistului introducându-i expresii care în mod vădit nu-i
aparŃin, de genul: „creaŃiile contemporane care reflectă transformările revoluŃionare
din patria noastră”, „în repertoriul local există şi piese cu caracter negativ, retrograd, ce oglindesc o mentalitate înapoiată datorită condiŃiilor vitrege din trecut”;
„Altele au un caracter vădit duşmănos: reflectă mentalitatea clasei exploatatoare, a
chiaburimii satelor”. Deşi nu fusese de ajuns, i-a fost introdus şi un citat din... V.I.
Lenin. Că intervenŃiile în textul său l-au mâhnit este sigur, dovadă stând faptul că
n-a mai colaborat la această publicaŃie de propagandă comunistă.
Iată de ce apreciem că prima contribuŃie a sa în problema prozei populare
este studiul Cercetarea prozei populare epice, de fapt o comunicare Ńinută, la 28
decembrie 1955, la Institutul de Folclor. (Revista de folclor, 1956)
Alcătuirea acestei ample antologii a fost posibilă pentru că Arhiva
Institutului de Etnografie şi Folclor din Bucureşti se îmbogăŃise cu un mare număr
de poveşti, culese în 1950 pe cilindri de fonograf şi apoi, între anii 1951 şi 1962, pe
bandă de magnetofon, pentru că institutul avea o echipă de specialişti: Ovidiu
Bârlea, Al.I. Amzulescu, Corneliu Bărbulescu, Tony Brill, Sanda GolopenŃia şi
Doina TruŃă, pentru că avea o echipă de tehnicieni: Gh. Abălaşei, care, menŃionează Bârlea, „a construit după un sistem propriu un magnetofon cu arc alimentat
cu baterii cu ajutorul căruia s-au imprimat poveştile în 1951-1955”, P. Suslănescu
(1956), C. Breasna (1961-1962) şi M. Pârvănescu (1961-1962). Echipa care a cules
basmele (de fiecare dată sub o poveste este menŃionat numele culegătorului/
culegătorilor) a făcut cercetări şi înregistrări în Maramureş, Bucovina, Hunedoara,
Banat, Muscel. Facem o menŃiune pentru Al.I. Amzulescu, cunoscut ca specialistul
numărul unu în cântecele bătrâneşti. El are o contribuŃie remarcabilă şi în culegerea
poveştilor. L-a însoŃit pe Ovidiu Bârlea în localităŃile Cerbăl şi Poiana RăchiŃelei
(Hunedoara) în 1951, la Racşa, TurŃ şi GherŃa Mare în Oaş în 1953, la Fundu
Moldovei în 1953, la Dorna Cândreni, judeŃul Suceava în 1952 şi 1953, la Bughea
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de Sus, Albeşti şi Cândeşti în Muscel (1953 şi 1956). Unele poveşti ale celebrului
Gheorghe Zlotar le-a cules împreună cu Bârlea. A cules câteva poveşti împreună
cu Corneliu Bărbulescu şi Tony Brill. A transcris, de asemenea, un număr
remarcabil de poveşti.
„Antologia de proză populară epică, o apariŃie cu totul excepŃională,
umple un gol îndelung resimŃit şi se recomandă ca un instrument ştiinŃific de mare
autoritate în cercetarea prozei populare româneşti.” Aşa scriam în recenzia mea la
apariŃia celor trei volume. Într-adevăr, excelenŃa se vădeşte în toate compartimentele antologiei, în studiul introductiv (p. 11-110), în textele selectate, în fişele
biografice ale povestitorilor, în rezumatele naraŃiunilor în limba germană. Cartea
este opera unui mare erudit, care stăpâneşte la perfecŃie atât bibliografia (colecŃii şi
studii), românească şi străină, cât şi realitatea povestitului la sursă, de unde a
imprimat un număr record de poveşti.
În studiul introductiv accentul nu cade pe comentarea bibliografiei
româneşti şi străine decât într-o măsură restrânsă. Studiile cu caracter sintetic le
aminteşte într-o notă, unde întâlnim nume precum: V.P. Anikin, M. Azadowski, J.
Bédier, O. Böckel, J. Bolte-G. Polivka, G. Călinescu, I.C. ChiŃimia, A. van
Gennep, A. Jolles, Iorgu Iordan, Fr. von der Leyen, M. Lüthi, K. Krohn, L.
Mackensen, S. Mangiuca, Fr. Panzer, J. Meier, W.E. Peuckert-O. Laufer, V.I.
Propp, Fr. Ranke, A. Spamer, L. Rörich, L. Şăineanu, C.W. von Sydow, St.
Thompson, J. de Vries, A. Wesselski.
Autorul este preocupat cu deosebire de o serie de chestiuni puŃin abordate
de alŃii până atunci. Una dintre ele este aceea care afirmă că povestitul n-a avut
doar un rol artistic, ci şi unul cultic, superstiŃios, pe care îl susŃine cu mărturii din
Ńinutul Dornelor, de pe valea Izei, din Tătăruşii Sucevei şi din Muscel. O astfel de
mărturie a venit din Dorna Cândreni: „Íera un običeŕ, pe când ieram ieu băięt, c-o
zâs aşe că să spui trei poveşťi, c-apăi iele să prind de mână şi să-nvârt
roată-mprejuru târlii aśeleia unde ieşti şi nu s-apropkie lucru śel rău acolo, poŃi
dorńi. Aşę creďę. Unu spunea trei poveşti, fiecare-nt-o sară, cu rându.” Altă
credinŃă – adaugă Bârlea – „atestată numai în łinutul Dornelor – şi vag prin
Maramureş, pretinde că ciobanul care va şti spune în fiecare seară câte o poveste
diferită de când se dau berbecii la oi şi până la primul miel, «atunči a fače oaia on
mńel năzdrăvan – spunę bătrâńii – să poată şťi tăt śe-ai să paŃ».” CredinŃe care,
conclude Bârlea, „nu au mai fost consemnate la alte popoare din trecut şi de astăzi
şi se pare că ar fi specific româneşti.”
Sunt aduse precizări şi în privinŃa prilejurilor de povestit, mai multe decât
se ştia: la desfăcutul porumbului, toamna, la şezători de tors, la sapa porumbului, la
sfârşitul zilei de muncă, la moară, în viaŃa de soldat, în cazarmă şi cantonamente, la
muncă în pădure, la priveghi, la şederea în închisori, în cadrul familiei. Snoavele au
şi ele momente de performare.
Pe baza mărturisirilor povestitorilor anchetaŃi, se ştiu mai multe despre
memorarea poveştilor. Dacă W. Anderson se îndoia că poate fi memorată o
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naraŃiune după prima ascultare, Bârlea laudă memoria auditivă excelentă a unor
buni povestitori: „Din cercetările noastre rezultă că bunii povestitori au în genere o
memorie remarcabilă, care înregistrează cu fidelitate în copilărie, nu mai târziu. Nu
trebuie uitat nici faptul că memorizarea poveştilor se face pe cale orală, adică de
către oameni obişnuiŃi, versaŃi să reŃină prin auz într-un mod mult mai temeinic
decât prin citit.” Buna cunoaştere a terenului, a înregistrărilor cu mijloace mecanice, a mărturisirilor naratorilor conduc la constatări esenŃiale despre circulaŃia
poveştilor prin variante, poveşti care deşi având o formă liberă vădesc totuşi „o
stabilitate neobişnuită”, pentru că schema poveştii rămâne de regulă stabilă. Tot
experienŃa îndelungată, cunoaşterea multor povestitori îngăduie formularea unor
observaŃii esenŃiale despre repertoriul lor, despre preferinŃele lor (unii, spre exemplu, nu gustă snoavele), despre modalităŃile de învăŃare a poveştilor, preferinŃa lor
mergând spre cele auzite, iar nu citite în cărŃi, despre dobândirea talentului de
povestitor, care are loc în timp.
Legenda, povestirea, basmele despre animale, snoavele şi basmele propriuzise sunt prezentate cu tot ceea ce le defineşte: termenul, vechimea, funcŃia,
repertoriul, (vreo 5000 de subiecte), originea (cele despre sfinŃi au origine
cărturărească), iar cele despre flori sunt cele mai poetice, în fine, în cele istorice
apare un număr restrâns de figuri.
O bogată informaŃie însoŃeşte poveştile. Primele informaŃii privesc numele
informatorului, localitatea, data culegerii, numele culegătorului sau culegătorilor,
dacă sunt doi, durata înregistrării, numărul benzii de magnetofon şi arhiva unde se
află, de regulă arhiva Institutului de Folclor din Bucureşti. În cadrul chestionării
informatorului, după încheierea povestirii, acesta este întrebat de la cine a auzit
povestea şi în ce an, dacă cel de la care a auzit-o mai trăieşte, dacă o ştiu şi alŃi
membri din familia sa, dacă a mai spus-o, de când n-a mai spus-o, dacă a auzit-o de
mai multe ori, dacă a mai modificat-o, cărei categorii de vârstă a spus-o, dacă cei
care au ascultat-o au prins-o, învăŃat-o, dacă informatorul crede în cele povestite,
dacă i-a povestit-o cineva sau a citit-o în cărŃi (unii dintre ei exclud această din
urmă posibilitate), dacă este poveste veche sau nouă. În unele cazuri se dau şi
comentarii ale celor care au participat la înregistrare.
Alte informaŃii ale alcătuitorului antologiei precizează dacă tipul unui basm
este sau nu răspândit, dacă a înregistrat variante şi câte. Se fac trimiteri la tipologia
universală a basmului. Astfel, la basmul Vulpea şi ursul (Ursul păcălit de vulpe) se
menŃionează părerea lui Kaarle Krohn, potrivit căreia tipul în cauză a fost probabil
creat „în Ńările cu climă rece unde apa îngheaŃă, adică nordul Europei, inclusiv
nordul Germaniei”. De asemenea, se menŃionează că basmul este atestat în Europa,
India, Japonia şi „sporadic prin America”. Basmul este examinat pe episoadele lui,
dacă este un subiect independent sau dacă are episoade contaminate. Se precizează
dacă unele basme româneşti au intrat în atenŃia unor basmologi străini. Astfel, la
basmul Un om bătrân şi o femeie avea doi copii/Ion Taler se menŃionează că
specialistul german Kurt Ranke, în studiul său monografic Zwei Bruder (1934), a
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folosit şi două variante româneşti. Ovidiu Bârlea sintetizează opinia lui Kurt
Ranke, după care „acest basm despre omorâtorul balaurului ar fi străvechi, probabil
o moştenire din epoca indo-europeană bazându-se pe faptul că intră în felurite
combinaŃii cu numeroase alte tipuri.” În fine, se spune că în catalogul
Aarne-Thompson sunt inventariate 1680 variante ale tipului în cauză.
O noutate a ediŃiei critice este lista celor 50 de povestitori, dată la sfârşitul
volumului al treilea, în care se dau porecla povestitorului, ştiinŃa lui de carte,
categoria socială, ocupaŃia principală, deplasările în alte localităŃi şi ocaziile la care
a povestit, repertoriul său. Cu deosebire noutate prezintă caracterizările succinte
privind stilul de povestire al acestora, preferinŃele lor. Vom cita succint câteva
portrete, pentru a sublinia darul lui Ovidiu Bârlea de a-i portretiza pe povestitorii al
căror repertoriu l-a înregistrat cu mijloace moderne.
Balaş Ion, din Racşa-Oaş „povesteşte apatic; temperament flegmatic.
Repertoriu mic; preferă snoavele.”
Barb Todor, din Mogoş-Bârleşti, judeŃul Alba, adică din localitatea natală a
lui Ovidiu Bârlea: „Nu are repertoriu de poveşti tradiŃionale, ci povesteşte întâmplări – reale, şi mai cu seamă cu alte adaosuri născocite – sub formă autobiografică.”
Bărboi I. Dumitru, din Bughea de Sus-Argeş, care are în repertoriu 12
piese, cele mai multe nuvelistice: „A citit relativ mult. Nu e atras de fantastic,
pentru care nu are înŃelegere suficientă, în schimb e preocupat de naraŃiunile cu
caracter realist de gen aventuros. TendinŃa de a şti naraŃiuni necunoscute de alŃii.
Limbaj colorat, familiar cu neologismul, deşi stilul său e destul de inform.”
Bota Grigor, din TurŃ-Oaş: „Repertoriu mediu, în parte alimentat de lectură.
Atras de scenele umoristice, redă cu destul dramatism conflictele dintre personaje.
Narare vie, colorată şi caldă.”
Breanc Gheorghe, din Cresuia-Beiuş, „preferă snoavele şi povestirile
vânătoreşti.”
Buha Gheorghe, din aceeaşi localitate: „Bun povestitor – introduce
elemente noi, nuvelizând. PredilecŃie pentru snoave. Vestit în sat ca creator de
versuri. Face jurnale versificate la cererea sătenilor... Preocupat de sublinierea
preceptelor morale care se desprind din naraŃiuni.”
Condrat Vasile, din Rozavlea-Maramureş: „stil de tranziŃie între cel
tradiŃional şi cel de cărturar sătesc.”
Crâsnic Mihai, din Cerbăl-Hunedoara: „Mare repertoriu de snoave, e
măscăriciul satului, un fel de povestitor profesionist. Grupează snoavele pe un
subiect comun. Povestitor rutinat, cu formule închegate.”
La Dubo Iacob, din Racşa-Oaş, constată: „Expunere curgătoare, stil colorat
de o epicitate lirică.”
Feier Ion, din aceeaşi localitate, este „un admirabil povestitor de întâmplări
şi scene văzute.”
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Pop Toader, din SăpânŃa-Maramureş, „Povesteşte atrăgător, cu fineŃe şi
pătrundere.”
Rădoiaş M. Gheorghe, din Bătrâni-Teleajen „Povesteşte scene fără
perdea – abundente în snoave – cu naturaleŃe desăvârşită.”
Spânu George, din Dorna-Cândreni, judeŃul Suceava, „Nu cunoaşte basme
fantastice lungi. Limbaj vioi, influenŃat pe alocuri de limba literară.”
TupiŃă Gheorghe, din Deseşti-Maramureş are „Ritm lent, molcom în
narare, povesteşte cu oarecare timiditate şi reŃinere.”
Au fost înregistrate doar trei povestitoare: Paşcă Ana, din GherŃa
Mare-Oaş, Precup Maria din Leşu-Năsăud şi Ilona Sânziana, din Boşorod-HaŃeg.
Aceasta este „Foarte emotivă, plânge şi râde repede. Trăieşte basmul din plin,
mereu face comparaŃii cu situaŃiile din basme şi snoave, încât uneori pare absentă
din lumea reală.” Despre ea a scris un amplu studiu Tony Brill, apărut, cu titlul O
povestitoare din HaŃeg, în volumul colectiv Studii de folclor şi literatură (Editura
pentru Literatură, 1967, p. 191-245).
Dacă pentru G. Dem. Teodorescu, autorul colecŃiei Poezii populare
române (1885) marele noroc a fost informatorul Petrea CreŃul Şolcanu, descoperit
în zona Brăilei dar originar din BistriŃa Vâlcei, iar pentru Dumitru Stăncescu, tot în
secolul al XIX-lea, povestitorul IoniŃă al lui Radu Cojocaru din Chirculeşti-Vlaşca,
prezentat de Stăncescu, într-o evocare, lui Lazăr Şăineanu, pentru Ovidiu Bârlea
marele noroc a fost povestitorul Zlotar Gheorghe, din Fundu Moldovei, judeŃul
Suceava.
Acesta se bucură din partea lui Ovidiu Bârlea de cea mai amplă prezentare,
din care decupăm consideraŃiile privind stilul lui: „Creator de basme. Foarte
talentat povestitor, cu vădită predilecŃie pentru eroic. Povesteşte impetuos, cu
patos; dramatizează situaŃiile, ştie să acomodeze detaliile realiste la locul potrivit.
Mai stăpân pe repertoriul învăŃat în copilărie. Improvizează uneori. A mai creat – în
afară de Constantin şi Sevestica – încă alte patru basme, din care unul uitat
(Floricica de pe mare). Acestea nu au cizelarea celor învăŃate în copilărie şi
povestite de multe ori, sunt mai neînchegate ca construcŃie epică şi mai neartistice
ca formă. Memorie puternică, înclinare vădită pentru fantastic. Nu ştie nici o
snoavă şi nici nu îl interesează. Crede că întâmplările din basme s-au petrecut
aievea acum vreo 3000 de ani. Repertoriu mare, 33 de basme fantastice, în afară de
cele uitate din care îşi mai aminteşte fragmente. Stil caracteristic de povestitor
moldovean, cald şi evocator, plin de efecte dramatice, din care nu lipseşte umorul
estompat. Limbă aleasă, arhaic moldovenească, frecvente expresii închegate în
formule. Pe alocuri pătrunde şi neologismul cu obiectele civilizaŃiei moderne pe
care le desenează.”
Din altă sursă, şi anume din scrisorile trimise de Bârlea prietenului său de
la Chişinău, George Meniuc, aflăm, din scrisoarea datată 2 martie 1973, impresia
pe care i-a produs-o culegătorului celebrul povestitor Gheorghe Zlotar: „N-am să
uit niciodată impresia teribilă ce a lăsat-o asupra-mi (...) în seara aceea de pomină
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când am înregistrat Drăgan Cenuşă. Când a ajuns la episodul tovarăşilor
năzdrăvani, pe care îl debita cu o vervă uluitoare, am împietrit pur şi simplu.
Aceasta pentru că el trăia ceea ce povestea şi nu am mai întâlnit un astfel de
povestitor care să creadă aievea în consistenŃa fantomelor pe care le debitează.”
„Aproape toŃi, câŃi l-au ascultat din afară erau convinşi că el (...) citea de pe hârtie
şi nici nu le venea să creadă când le spuneam că e analfabet.” (Meniuc, 2010: 446)
În fine, când a apărut cartea şi i-a trimis-o, ea a fost returnată, destinatarul fiind
necunoscut.
Ovidiu Bârlea a înregistrat de la Gheorghe Zlotar 12 basme propriu-zise: 1
în 1952, 4 în 1953 şi 9 în 1955. Două basme au fost înregistrate de două ori fiecare,
în ani diferiŃi, pentru a se constata variaŃiile pe care le-au cunoscut în timp. Cele
mai multe basme ale sale au fost înregistrate în studioul de înregistrări din
Bucureşti al Institutului de Folclor.
Indicele de localităŃi şi repertoriu, rezumatele în limba germană ale
poveştilor (p. 371-514), glosarul şi cele câteva melodii care au fost cântate în unele
poveşti, notate sumar pe portative de Emilia Comişel, contribuie şi ele la impresia
generală de lucrare alcătuită cu o rigoare desăvârşită.
Toate acestea au fost semnalate de către recenzenŃii antologiei. Nicolae Bot
elogiază atât recursul la texte înregistrate cu mijloace moderne cât şi studiul
introductiv: „Un merit fundamental al acestei colecŃii, care-i garantează în parte
Ńinuta-i ştiinŃifică, este acela de a fi avut de antologat decât textele culese după toate
cerinŃele folcloristicii moderne”, adică de a nu fi făcut concesii diletantismului.
Studiul introductiv, adaugă recenzentul, este „o adevărată cercetare monografică a
povestitului ca fenomen social şi cultural-artistic, bazată pe bibliografia de
specialitate română şi străină, dar mai ales pe o temeinică cunoaştere a terenului,
ceea ce permite autorului să dea uneori caracter polemic expunerii părerilor sale în
raport cu ale unor folclorişti, români sau străini şi imprimă studiului nota de
profundă originalitate.” (Sudierea..., 1967: 97-100) Mircea Fotea apreciază că cele
trei volume sunt „prima mare antologie de proză populară epică, alcătuită după
toate exigenŃele ştiinŃifice”, autorul fiind condus „de un spirit ştiinŃific riguros.”
(Bârlea, 1967: 87) Caracterul de noutate îl subliniază şi Pavel Ruxăndoiu: „Cele
trei volume (...) reprezintă prima colecŃie românească de basme populare, notate în
litera lor autentică. Prin apariŃia lor, munca începută – să zicem – de Petre Ispirescu
şi continuată, cu mijloace modeste, de atâŃia folclorişti capătă o încununare, iar în
cunoaşterea folclorului românesc se umple un mare gol. Cercetătorul are, în sfârşit,
la îndemână materialul necesar pentru a trece la studiul complex, multilateral al
prozei populare româneşti. Putem începe, spre exemplu, să studiem stilul basmului,
fără să avem senzaŃia neplăcută că ne aflăm în faŃa stilului culegătorului lui.”
„Ovidiu Bârlea – adaugă recenzentul – a reuşit să-l pună pe cititor în faŃa acestei
complexităŃi, care Ńine de realizarea orală a basmului, prin intermediul notelor de
subsol. Sunt notate atent toate gesturile prin care povestitorul îşi completează
mesajul verbal. E prima încercare de acest gen în colecŃiile noastre de basm.” În
fine, introducerea autorului este „unul din cele mai bune studii asupra creaŃiei
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populare în proză la noi. La curent cu cele mai noi cercetări ale acestui domeniu pe
plan internaŃional, autorul studiului are grijă să atragă atenŃia, succint dar fără a
pierde din vedere nimic din ceea ce este esenŃial, asupra principalelor probleme pe
care le ridică cunoaşterea şi înŃelegerea genului.” (Bârlea, 1967: 79-81) Lingvistul
Valeriu Rusu a fost preocupat, în recenzia sa, să releve iscusita modalitate a lui
Bârlea de a prezenta oralitatea poveştilor: „Caracterul oral al creaŃiei populare este
conservat, astfel, în mai mare măsură, faŃă de culegerile realizate prin transcrierea
directă a naraŃiunii informatorului (semnificative sunt, din acest punct de vedere,
textele culese în două variante: transcrierea directă, după dictatul povestitorului şi
transcrierea indirectă, după înregistrarea la magnetofon).” Totuşi, opinează lingvistul, „Deşi sistemul de transcriere simplificat, folosit de Ovidiu Bârlea este avantajos într-o antologie de folclor, care prezintă interes pentru un public larg, totuşi,
dacă s-ar mai fi acceptat câteva semne, textele ar fi câştigat mult în ceea ce priveşte
redarea fidelă a vorbirii povestitorului. Subliniem, în special, faptul că în transcrierea textelor nu este notată nazalizarea şi fenomenul de fonetică sintactică: unele
cuvinte au ca rezultat al foneticii sintactice, o formă modificată destul de mult faŃă
de forma literară, ceea ce îngreuiază lectura unui text.” (Antologie..., 1967)
Doamna Hanni Markel îl informează pe cititorul de limbă germană că
„Antologia lui Bârlea nu este o «carte de lectură», ci o operă ştiinŃifică. Acest
caracter se datorează pe de o parte transcrierii conştiincioase a materialului autentic
înregistrat pe bandă de magnetofon (unele transcrise chiar de pe cilindri de
fonograf; puŃine doar notate, cu scopuri comparative, după auz) şi, pe de altă parte,
aparatul critic detaliat. Notele pe marginea textelor cuprind indicaŃiile obişnuite
despre înregistrare; ele sunt menite să-i ofere cititorului imaginea povestitului viu şi
prin consemnarea gesturilor (mai rar a mimicii) povestitorului în cursul narării.”
Crede însă că basmele nuvelistice, snoavele şi povestirile (întâmplările adevărate)
sunt oarecum subreprezentate (7, 38 respectiv 6) – dacă Ńinem cont de faptul că
acestea sunt speciile astăzi mai active.” (Antologie, 1968: 405-407)
Nicolae Constantinescu apreciază că Antologia este „un model de culegere
şi editare ştiinŃifică a prozei folclorice, neegalat până în prezent”, iar introducerea
„este cea mai cuprinzătoare prezentare a epicii populare în proză, după studiile de
început ale lui B.P. Hasdeu (...) şi Lazăr Şăineanu”. (Despre O. Bârlea, 2008: 204)
În fine, Helga Stein crede că lucrarea în cauză este capodopera lui Bârlea, afirmaŃie
susŃinută de elementele de noutate pe care le-a adus autorul, „nou şi unic” fiind
procedeul de a nota şi analiza „formele nonverbale ale povestitului”, „biologia
naraŃiunii, atât de interesantă şi neglijată în trecut. (Bârlea, 2008: 217)
În fine, Ion Taloş opinează că antologia lui Ovidiu Bârlea „poate fi
comparată cu câteva lucrări fundamentale pentru cercetarea basmului popular
european, cum sunt Cuentos populares españoles de Aurelio M. Espinosa şi cu
Volksmärchen Schleswig–Holstein a lui Kurt Ranke.”
Viorica Nişcov, reputat basmolog, autoare a cărŃilor A fost unde n-a fost.
Basmul popular românesc. Excurs critic şi texte comentate (Humanitas, 1996) şi
Eşti cât povesteşti, O fenomenologie a basmului popular românesc (Humanitas,
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2012), a subliniat, în aceasta din urmă, importanŃa şi noutatea antologiei lui Ovidiu
Bârlea: „Antologia [...] marca un moment de răscruce în folcloristica românească.
Era, aşadar, prima oară când autenticitatea materială a prozei narative orale apărea
respectată intransigent în spaŃiul unei ediŃii de proporŃii. Cu câteva excepŃii,
Antologia publică numai transcrieri după înregistrări – de regulă in situ – cu
fonograful (1950) şi magnetofonul (1951-1963), sub asistenŃa unor tehnicieni de
sunet experimentaŃi, realizate în majoritate de însuşi autorul ori de autor şi
colaboratori [...] Era apoi pentru prima oară când publicarea de proză populară
românească însuma mănunchiuri de semnificaŃii pregnante, diverse, dar de pondere
comparabilă. SemnificaŃii, astfel, de ordin documentar, în primul rând prin însuşi
adevărul garantat al discursului epic şi prin cuceritoarea autenticitate a aparteurilor
şi metacomentariilor povestitorilor înşişi (notate în subsol sau chiar in text); apoi
prin informaŃiile ce urmează fiecărei naraŃiuni în casete tehnice (referinŃe tehnice şi
de culegere, inclusiv cele privind sursele povestitorului, aria probabilă de difuziune, frecvenŃa relativă a tipului şi raporturile cele mai obişnuite de contaminare la
români şi în domeniul internaŃional; consideraŃii istorico-genetice precaute privind
tipul; evaluarea «abaterilor» caracteristice, altfel zis a originalităŃii motivice,
stilistice, retorice a variantei date; jaloane bibliografice comparative.” Autoarea
continua prin semnalarea altor calităŃi ale antologiei, de ordin experimental, de
ordin teoretic, de ordin poetic.
NoutăŃi metodologice ca acelea remarcate elogios în rândurile de mai sus,
nu au fost aprobate de istoricul literar şi folcloristul George Muntean, care, la mulŃi
ani după apariŃia Antologiei, a scris: „Ce poate interesa gestica povestitorului
(marcată abuziv şi, deci, convenŃional, nespecific), durata în minute a povestirii şi
alte asemenea chestiuni care împiedică parcurgerea firească a textelor? Aceeaşi e
situaŃia cu diacritizarea excesivă care nu poate interesa pe prea mulŃi, câtă vreme
există banda magnetică.” De aceea, George Muntean a lăudat nu Antologie de
proză populară epică, ci ediŃia populară, într-un volum, Petrea Făt-Frumos
(1967). Gusturi şi gusturi... (Istoriografia..., 1984: 226)
După Ovid Densusianu, cu contribuŃiile sale din Graiul nostru (19061908), Graiul din łara HaŃegului (1915) şi Vorbirea populară din puncte nouă de
vedere (comunicare din anul 1925), demersul ştiinŃific al lui Ovidiu Bârlea în
culegerea şi tipărirea modernă a prozei populare şi în studierea stilului oral popular
se constituie în al doilea mare moment, un moment de referinŃă.
Ovidiu Bârlea a scris de câteva ori cu mare consideraŃie despre modelul
său: Ovid Densusianu, promotor al stilului folcloric (Limbă şi literatură, 1973:
723-728), Istoria folcloristicii româneşti (1974) şi Ovid Densusianu şi latinitatea
folclorului românesc. (Ovid Densusianu..., 2005: 311-318)
Cei care au scris despre el, l-au raportat mereu la Ovid Densusianu.
Alăturăm şi opinia lui Ion Muşlea care, în particular, i-a spus lui Ion Taloş că
Ovidiu Bârlea este cel mai mare culegător de folclor de la Ovid Densusianu
încoace.
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La un deceniu după Antologie de proză populară epică (1966) şi la un an
după apariŃia cărŃii lui G. Călinescu, Estetica basmului (1965), Ovidiu Bârlea a
tipărit Mică enciclopedie a poveştilor româneşti (Editura ŞtiinŃifică şi enciclopedică, 1976, 480 p.). Ceea ce distinge cartea lui G. Călinescu este eleganŃa
scriiturii, vădită cu deosebire în inspiratele portrete ale protagoniştilor basmelor; la
Ovidiu Bârlea, dimpotrivă, frumuseŃea paginilor este dată de bogăŃia informaŃiilor,
excelent sistematizate, de cuprinderea nu numai, ca la G. Călinescu, a basmelor
fantastice, ci şi a basmelor despre animale, a legendelor, a povestirilor despre
întâmplări, a snoavelor, privite nu doar în peisajul românesc, ci şi încadrate în
tipologiile europene. Cele 126 de articole, orânduite alfabetic, tratează, dincolo de
actanŃii poveştilor, şi chestiuni teoretice, cum sunt cele despre originea basmului
(agnostică, antropologică, indianistă, mitologică, naturistă, onirică, ritualistă), cum
sunt cele despre probele la care sunt supuse unele personaje (proba băiat-fată,
proba curajului, probe de înŃelepciune, probe ale peŃirii, probe ale puterii), cum sunt
pedepsele (personajele negative fiind „pedepsite felurit, după gravitatea faptei şi în
concordanŃă cu profilul fantastic sau realist al speciei narative”), cum sunt cele
despre întreceri (în căratul apei cu ciurul, în cusut, în fugă, în joc, în minciuni, în
mâncat, în puteri ş. a.), cum sunt cele despre cercetarea poveştilor, despre clasificarea poveştilor, despre experimentul folcloric, despre legile epice.
Articolele sunt alcătuite pe o bogată informaŃie (studii şi tipologii, colecŃii,
periodice). Ne oprim, pentru exemplificare, la un singur articol, cel despre balaur
(p. 23-28), fundamentat pe variantele din colecŃiile P. Ispirescu, D. Stăncescu, D.
Boer – M. Stănescu-Arădanul – Ştefan Cacoveanu, Elena Sevastos, Em.
Novacoviciu, pe materialele din Antologie de proză populară epică, şi pe de altă
parte, pe studii şi tipologii de Walter Anderson, Otto Böckel, Reidar Th.
Cristiansen, M. Gaster, I. Muşlea-Ov. Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu.
A existat, la autorul Micii enciclopedii, o grijă majoră, constantă de a
surprinde realitatea diversă a personajelor, acŃiunilor din poveşti, de a nu se rezuma
la o singură variantă, socotită cea mai bine conturată sub raport artistic, ci de a
folosi toate sursele posibile. „În genere, scrie el – am înfăŃişat mai multe variante,
mai multe semnificaŃii ale faptelor citate, pe de o parte, pentru a pune în lumină
pluralitatea de sensuri, rod al creativităŃii populare în continuă efervescenŃă, pe de
alta, pentru a preîntâmpina tendinŃa de a se atribui unui fapt o semnificaŃie unică şi
de a [le] socoti pe celelalte drept aspecte colaterale, minore, dacă nu chiar
neautentice.”
Având în vedere întregul peisaj al poveştilor, inclusiv al legendelor, şi-au
găsit loc, în cartea sa, în mod firesc, legendele despre personaje istorice precum
Avram Iancu, Cuza Vodă, Horea, Negru Vodă, Ştefan cel Mare, Tudor
Vladimirescu.
Cartea s-a bucurat de o bună primire din partea criticii de specialitate. Ion
Taloş, în ampla sa recenzie, face o pertinentă prezentare a cărŃii, îi subliniază
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multele noutăŃi şi opinează că ea „se bucură de o importantă întâietate pe plan
internaŃional.” „Autorul – scrie Ion Taloş – dispune de posibilitatea de a efectua
cercetări în toate limbile de mare circulaŃie şi în cele romanice, are o bogată
experienŃă în culegerea şi cercetarea prozei populare şi o neîntrecută dragoste
pentru disciplina pe care o ilustrează.” Cartea constituie, conclude Ion Taloş, „o
mare monografie a prozei populare româneşti.” (Enciclopedia..., 1976: 9-10) Un alt
foarte avizat cunoscător al folclorului românesc şi al operei lui Ovidiu Bârlea în
particular, Nicolae Bot, scrie, între altele: „La Mică enciclopedie a poveştilor
româneşti („Petite Encyclopédie des contes roumaines”) d’Ovidiu Bârlea est une
étude monographique comme on en écrit rarement: elle peut être rangée parmi les
contributions fondamentales à l’étude du folklore, à côté des ouvrages de Hasdeu,
Lazăr Şăineanu et Adolf Schullerus. C’est un livre exceptionnel, dû au chercheur
roumain le plus averti dans ce domaine si fascinant par son originalité artistique et
par la mentalité qu’il révèle.” (Une encyclopédie..., 1977: 152-153)
O operă de o asemenea importanŃă nu putea să nu treacă dincolo de cercul
basmologilor. A citit-o şi a scris despre ea şi criticul literar Mihai Ungheanu. „Mica
enciclopedie a poveştilor româneşti, – opinează el – scrisă în întregime de Ovidiu
Bârlea, este şi ea o carte care depăşeşte ariditatea scopului prim. Mica enciclopedie
a poveştilor noastre e populată, întocmai ca basmul sau snoava, de personaje şi
peripeŃii minunate, iar amatorul o poate deschide şi citi doar pentru plăcerea
lecturii.” Recenzentul încearcă o comparare a cărŃii lui Bârlea cu aceea a lui G.
Călinescu: „Comparată cu o fişă alcătuită de G. Călinescu, fişa lui Ovidiu Bârlea se
distinge prin voinŃa de a epuiza sistematic toate izvoarele. G. Călinescu e liber în
investigaŃiile sale, şi pagina lui e plină de asociaŃii neaşteptate şi de sugestii. Mica
enciclopedie întocmită de Ovidiu Bârlea rezistă comparaŃiei, dată fiind solida ei
osatură ştiinŃifică.” (Lecturi şi rocade, 1978: 160-164) Evident este că Mică
enciclopedie..., spunem noi, surclasează cartea lui G. Călinescu la multe alte
capitole, pe care le-am amintit mai sus.
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Janeta Ciocan: Centrul Ceramic Baia Mare – monografie, un centru de
excelenŃă al ceramicii transilvănene (editura Ethnologica, Baia Mare)
Monografia tematică “Centrul Ceramic Baia Mare – monografie”, a
doamnei Janeta Ciocan, muzeograf expert la Muzeul JudeŃean de Etnografie şi Artă
Populară din Baia Mare, apărută la editura Ethnologica, Baia mare, 2013 reprezintă
atât încununarea unei cariere prestigioase, cât şi un punct de reper editorial în
cadrul prestigioasei colecŃii “Cultura tradiŃională” a Maramureşului. Extinsă pe
parcursul a 140 pagini, izbânda doamnei Janeta Ciocan este dintru început, un
manifest profesional de credinŃă, o mărturisire de iubire faŃă de un domeniu special
şi ancestral al creaŃiei umane.
Cu admiraŃie profesională şi în acord cu prefaŃatorul cărŃii, dl. Ioan Godea,
vom menŃiona că “autoarea acestei cărŃi este una dintre cele mai apreciate şi
respectate personalităŃi din lumea muzeelor din România” (p. 5) reuşind cu acest
demers o perspectivă integratoare asupra unui subiect incitant al istoriografiei
respectiv documentul ceramic (băimărean), ca un tezaur patrimonial de referinŃă
europeană” (p. 5)
În primul capitol al monografiei, “Din istoria Centrului Ceramic Baia
Mare”, autoarea face un excurs al problemei şi reuşeşte să ne să ne edifice asupra
faptului că aşa cum Baia Mare este funcŃie a mineritului la fel şi această
îndeletnicire de prestigiu a unor locuitori ai săi s-a adaptat mereu atât necesităŃilor
uzuale ale populaŃiei de rând, cât şi cerinŃelor speciale ale mineritului sub cele două
aspecte: extragerea şi apoi prelucrarea minereului.
Cu multă ştiinŃă sunt reŃinute în pagină date precum atestarea primei bresle
a olarilor (1412), faptul că de-a lungul timpului au fost consemnate 23 de astfel de
organizaŃii profesionale, precum şi “statutele” olarilor breslaşi. Cu delicateŃe
profesională se menŃionează că reprezentantul breslei făcea parte din Consiliul
Orăşenesc, că s-au descoperit până acum doar trei sigilii profesionale şi că ni s-a
păstrat până azi lada AsociaŃiei Calfelor de Olari.
În acelaşi spirit euristic sunt consemnate şi aspecte mai puŃin lăudabile cum
ar fi prezenŃa olarilor “clandestini”, evazionişti, activitatea olarilor particulari sau a
calfelor călătoare, declinul olăritului din prima jumătate a secolului XX, respectiv
recluziunea sub impactul agresiv al produselor industriale şi micşorarea producŃiei
(în 1933 erau înregistraŃi doar şase olari). Cu toate acestea olăritul băimărean s-a
menŃinut până azi, rămânând un brand al oraşului, în comparaŃie cu cel din Baia
Sprie, unde a dispărut.
Cel de al doilea capitol “Caracteristicile ceramicii băimărene de-a lungul
timpului” enumeră câteva preeminenŃe profesionale şi istorice ale olăritului băimărean care l-au propulsat ca fiind “unul din cele mai importante centre ceramice din
Transilvania” (p. 20). În acest context onorant să amintim că în Baia Mare,
respectiv în nordul oraşului, s-a găsit şi se mai găseşte un lut superior, unic,
comercializat şi în Ungaria, că angoba şi smalŃul sunt mai speciale, datorită faptului
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că se preparau după reŃete anume care erau, totodată, secrete de familie ale olarilor.
De materia primă specială, posibilă ca efect al prelucrării sau existenŃei minereurilor din zonă, au ştiut să beneficieze aceşti creatori, iar Baia Mare s-a impus ca
furnizor de oxid de plumb pentru toată Transilvania. Descriind ceramica de Baia
Mare (smălŃuită şi nesmălŃuită, roşie şi neagră) arsă o dată sau de două ori, tiparele
din lemn sau ghips, roata de picior sau electrică (mijlocul secolului XX) uneltele şi
tehnica de ornament şi altele, distinsa autoare ne ajută să pătrundem tot mai adânc
în misterele unei profesii care a însoŃit istoria în general, în poezia socială a unei
comunităŃi (în cazul nostru miniere), în special. Suntem îndemnaŃi apoi în “calea
focului”, din cuptorul pe lemne sau pe gaz, unde să supraveghem cele două
procedee de ardere (oxidantă şi neoxidantă) şi să petrecem 12 ore luând pulsul
facerii şi prefacerii la 100, 500, 900 grade. De reŃinut că nu ni s-a păstrat nici un
cuptor de ardere a ceramicii negre, iar atunci când arderea se termina spectacolul
aprinderii cenuşii de pe cioburile de acoperământ era fascinant, iar momentul era
asemuit cu “mersul minerilor”, pe cât de tainic şi de dramatic, pe atât de dătător de
speranŃă pentru cele două profesii aproape complementare. Dacă acest moment
fastuos era ratat însemna că acele vase deveneau rebuturi, iar “în casa olarului a
fost înmormântare” (p. 30). Acest spectacol unic era sporit de taina nopŃii pentru că
întotdeauna arderea se făcea noaptea, pentru o mai bună comunicare cu demonul
numit foc. Profesionalismul autoarei este încă o dată pus în valoare în elaborarea
celui de al treilea capitol, “Categorii funcŃionale. Formă ornament culoare” sunt
evidenŃiate aici ceramica de uz, cea destinată decorului locuinŃei urbane dar şi celei
Ńărăneşti, ceramica de construcŃii, cea care deservea practicarea unor meserii,
ceramica de uz personal. Măiestria profesiei se putea dovedi şi impune prin
ceramica emblematică, respectiv obiectele unicat realizate cu ocazia promovării
profesionale (calfă, meşter) a obiectelor pentru uzul breslei sau al asociaŃiei. De
departe se impune în acest context prezentarea vasului-capodoperă care are o
inscripŃie în limba maghiară, dar cu deosebit de valoroase indicii multietnice:
“Această veche oală Szüts Györg eu am făcut-o/ când locuiam la Domnul meu
Marele Meşter al Breslei/ Care a fost Galo Mihai în al cărui atelier am dat proba, cu
toate că eram un Tânăr fecior român/ am făcut-o în Baia Mare/ la roata Maistrului
de Breaslă în 1773, 30 iulie. Această inscripŃie însă Gallo Istvan/au scris-o, care-i
doreşte cititorului cele bune” (p. 9)
În ultimul capitol, cel de al patrulea, “Ceramica din Baia Mare după
mijlocul secolului al XX-lea se face “o respiraŃie artificială” memoriei recente a
ceramicii tradiŃionale dovedind că această profesie nobilă a supravieŃuit modernismului iar “azi, Baia Mare se poate număra între centrele ceramice importante ale
României” (p. 116)
În acest capitol sunt prezentate pe rând atelierele unor meşteri de prestigiu,
între care: Bagossy Alexandru, Sitar Petru, S. C Keramis SRL (Cornel şi Liviu
Sitar), Bledea, Klara Turoczi, Leş Ionică şi Leş Daniel, Chira Vasile, Köszeghi
Istvan.
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Nu putem încheia aceste modeste rânduri-omagiu unui OM şi unei opere
fără a sublinia bibliografia deosebită indicată, bogatul inventar ceramic fotografic
cu care se ilustrează gândurile paginilor de faŃă, precum şi o aleasă presărare unor
nestemate paremiologice despre “oale, ulcioare şi ulcele”. Considerăm însă ca o
datorie de onoare a noastră că un mare câştig al cărŃii şi al promovării acesteia în
lumea specialiştilor îl garantează prefaŃa deosebit de elogioasă a domnului Ioan
Godea, o autoritate incontestabilă a domeniului de referinŃă: “este atât de bine
scrisă această carte, este atât de frumos ilustrată prin imagini antologice încât va fi
o încântare pentru cititorul avizat ca şi pentru marele public să o parcurgă pagină
după pagină” (p. 6).

Ilie Gherheş
Muzeul JudeŃean de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare

Ioan Augustin Goia, 2012, Economia rurală tradiŃională în nord-vestul
Transilvaniei. Coordonate ale sistemului local-agricol de creştere a ovinelor
(sec. XIII-XX), Editura Argonaut, Cluj-Napoca.
În anul 2012 a văzut lumina tiparului la editura clujeană Argonaut, în seria
Ethnologica, în excelente condiŃii editoriale, studiul amplu al cercetătorului Ioan
Augustin Goia, închinat oieritului tradiŃional în nord-vestul Transilvaniei, mai
precis din arealul munŃilor Plopiş şi Meseş. Rod al unei cercetări laborioase şi
minuŃioase, de largă anvergură, atât al arhivelor, cât şi – mai ales – al realităŃilor
locului, care s-a extins pe două decenii, lucrarea cuprinde 465 de pagini, având o
evidentă tentă istorică şi etnografică. Autorul utilizează tehnica anchetei la scară
mare, într-un mod desăvârşit, textul ştiinŃific fiind adeseori argumentat cu citate
neaoşe pe care le-a preluat de la informatorii locali, nu puŃini la număr. Avem astfel
în faŃă o icoană vie a acestei ocupaŃii tradiŃionale a populaŃiei româneşti din această
parte de Ńară.
Studiul vizează toate laturile activităŃii de creştere a oilor, fiind structurat în
opt mari capitole, încheindu-se cu un glosar, o listă cu datele celor 188 de informatori, bibliografia selectivă, un rezumat în limba germană, precum şi cu un material
ilustrativ bogat-hartă, imagini, planuri, schiŃe, condensat în patruzeci şi cinci de
planşe.
În „Argument”-ul care deschide volumul, autorul constată că creşterii
tradiŃionale a oilor în Transilvania de Nord-Vest, i s-a acordat în decursul timpului
o atenŃie deosebită, în ciuda ponderii sale mai reduse comparativ cu celelalte specii
de animale, în cadrele „unui sistem local-agricol caracterizat prin rămânerea turmelor în hotarul satului pe parcursul întregului an” (p.10), în cadrul unei economii
agrare cu caractere autarhice. Fără să aibă grandoarea şi spectaculozitatea păstoritului montan-pendulator specific comunităŃilor rurale din Mărginimea Sibiului şi
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Mocănimea din Săcelele Braşovului şi din zona Branului, păstoritul în sistem localagricol, căruia Ioan Augustin Goia îi dedică această monografie, are o serie de
caracteristici „sub aspect spaŃial, temporal, social, spiritual, funcŃional şi economic”. Astfel, această activitate pastorală locală într-un spaŃiu geografic limitat a
impus luarea deciziilor la nivel obştesc-comunitar şi nu individual, într-o valorificare economică a ariei locale, „flexibilă, subtilă, impusă de spaŃiile păşunabile în
continuă restrângere, calitativ diverse şi marcate de anumite servituŃi”, cu luarea
unor decizii conjuncturale (p.12).
În capitolul I – „Problematica cercetării sistemelor tradiŃionale de
creştere a oilor în România”, autorul „inventariază” diferitele clasificări ale păstoritului românesc, evidenŃiind autori precum Romulus Vuia, Nicolae Dunăre, Ion
VlăduŃiu, Valer Butură, insistând apoi asupra diferitelor „repere metodologice în
cercetarea procesului pastoral”. Bazându-se pe cercetările anterioare, autorul
propune o abordare metodologică bivalentă: interdisciplinară, pe de o parte, pe
baza experienŃelor acumulate de Traian Herseni, Tiberiu Morariu şi L. Földes, şi
analitică, pe de altă parte, după metodologia cercetărilor lui Romulus Vuia şi L.K.
Kovács, astfel încât „discursul teoretic să nu fie ecranat prin intercalarea unor
descrieri de tip factologic, iar informaŃia factologică să nu fie diluată prin incursiuni teoretice întreprinse într-un context nepotrivit”(p.34). În acest fel, Ioan
Augustin Goia optează pentru descrierea şi analiza activităŃii pastorale într-o serie
de „coordonate”: spaŃială, temporală, socială, spirituală, funcŃională, economică, în
abordarea sistemului local-agricol de creştere a oilor, în fapt „faŃete” ale acestei
activităŃi agricole tradiŃionale şi care sunt capitole mari ale cărŃii, de întinderi
diferite. De spaŃii tipografice mai extinse au avut nevoie „coordonata socială”,
unde analizează modalităŃile de asociere, organizarea muncii pastorale şi viaŃa
cotidiană la stână, păcurarii etc., precum şi „coordonata funcŃională” în care abordează amenajările şi construcŃiile pastorale, tipologia lor funcŃională, inventarul
pastoral, tehnicile pastorale (de hrănire şi de selecŃie a animalelor, de prelucrare a
laptelui, tehnici veterinare în prevenŃia şi tratarea bolilor mai frecvente ale
ovinelor).
Ca un preambul al „Coordonatei spaŃiale” este capitolul „Repere privind
habitatul şi istoria zonei cercetate”, în fapt o caracterizare geografică, respectiv a
reliefului, climei, reŃelei hidrografice şi învelişului biopedologic, precum şi reliefarea aspectelor social-economice, cu o focalizare pe secolul al XVI-lea. În urma
acestora, reiese „caracterul compact românesc” al zonei cercetate care a cuprins
optzeci şi şase de aşezări rurale, apărute şi organizate de timpuriu în formaŃiuni
politice pur româneşti, cu voievozi şi cnezi locali, cu un profil economic exclusiv
agro-pastoral.
Capitolul III – „Coordonata spaŃială” subliniază caracterul „limitat
teritorial” sau „hotărnicit” al moşiei satului transilvănean încă din cursul secolelor
al XI-lea şi al XII-lea şi structurarea sa în trei mari categorii de terenuri: terenul
arabil, cultivat; terenul de păşunat, format din păşuni şi fâneŃe obŃinute, ca şi
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terenul arabil, prin defrişarea pădurii; domeniul forestier, respectiv terenul acoperit
de pădure, o resursă funciară potenŃială, de rezervă, categorii de terenuri aflate în
diferite proporŃii, în arealul zonei studiate. Autorul prezintă evoluŃia formelor de
exploatare–individuală sau în devălmăşie, şi de proprietate, în evoluŃia lor până în
prima jumătate a secolului al XX-lea. Remarcăm plasticitatea descrierii calităŃilor
pastorale ale spaŃiului rural, în termeni regionali, într-un neaoş limbaj popular,
sugestiv, care accentuează culoarea locală; spre exemplu, un informator afirmă că
„cea mai bună păşune îi miriştina care-o făcut pir. După-acela o dat lapte”(p.75).
„Coordonata temporală” (capitolul IV) descrie activităŃile din cadrul
calendarului economiei pastorale, surprinse de autor în secvenŃe temporo-spaŃiale
caracteristice, precum: suvrinatu, măsurişu şi alesu mieilor, tunsu, lăsatu în doi
lapŃi, alesu berbecilor şi introducerea lor în turmă, încetarea mulsului, alesul oilor,
fătatul etc., la nivelul unui an calendaristic sau în cadrul unei zile, cu exemplificări
sugestive.
Capitolul V, „Coordonata socială”, unul dintre cele mai extinse capitole,
descrie modalităŃile de asociere ale proprietarilor de oi, tipologia asocierii (egalitare
sau nonegalitare), structura lor (componenŃa, organizarea internă), precum şi
aspectele legate de personalul pastoral, al păcurarilor, utilizând termeni locali
definitorii. Astfel, spre exemplu, ceea ce în limbaj urban numim cioban, în
„nomenclatorul” pastoral se nuanŃează în: păcurar tomnitor, păcurar de meserie,
păcurar-agricultor, slugă-păcurar şi ciorângul, adică păcurarul-ucenic !. Autorul
face dese incursiuni în trecutul acestei meserii în corelaŃie cu spaŃiul cultural
german, în caracterizarea personalului pastoral, cu nuanŃări de etnografie locală în
subcapitolul „Imaginea păstorului de oi în mentalul transilvănean“ (p.148-156).
El tratează in extenso momentul cel mai important, acela al asocierii proprietarilor
de oi şi al „deschiderii” sezonului pastoral care debutează cu măsurişul laptelui, ca
şi modalităŃile de valorificare a produselor turmei, precum laptele şi gunoiul,
respectiv obiceiul fertilizării solului cu staulul !. Tehnicile de măsurare (cu carâmbu, cu cupa, cu lităra) sunt asociate cu exemple locale sugestive, inclusiv a
„uspăŃului” – petrecerea care încheia măsurişul.
„Coordonata spirituală” a vizat „practicile magice pastorale”, autorul
evidenŃiind „omogenitatea evidentă a fondului comunitar de credinŃe şi practici
magice pastorale” care s-au diluat în timp, constatând că „informatorii şcolarizaŃi
după anul 1945 aveau cunoştinŃe lacunare în domeniu” (p.207), consecinŃă a
educaŃiei ateiste şi materialiste impuse, contra productivă, în sensul deznaŃionalizării şi pierderii identităŃii locului !. Autorul surprinde practici magice legate de
protejarea animalelor, precum şi mentalităŃile oierilor.
Un alt capitol extins este acela privitor la „Coordonata funcŃională”
(capitolul VII), cu un pronunŃat caracter etnografic, cu exemplificări sugestive, cu
numeroase imagini şi schiŃe. Autorul are în vedere toate elementele materiale care
„asigură funcŃionarea procesului pastoral”: amenajările pastorale utilizate în cursul
văratului şi al iernatului (tipurile de colibe [demontabilă {cu povârneală, în două
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feŃe şi roată}, mobilă {cu tălpi şi cu coviltir din nuiele curbate, cu tălpi şi corni, cu
roată}], staulul, căsoiul, apoi inventarul necesar obŃinerii şi prelucrării laptelui,
pentru întreŃinere şi pază, pentru viaŃa cotidiană la staul. Capitolul se încheie cu
prezentarea diverselor „tehnici pastorale” – de păşunare şi furajare, de prelucrare a
laptelui, tehnici veterinare, de selecŃie a oilor şi a câinilor ciobăneşti, descrise cu
ajutorul informatorilor într-un limbaj autentic popular. Interesante sunt trimiterile,
asocierile, legate de utilizarea clopotelor la oi, a cântatului din fluier, a felului
vremii, cu maniera de păscut.
Aspectele economice ale activităŃii pastorale, precum evoluŃia efectivelor
de animale domestice, începând din secolul al XIII-lea, raportate la numărul
familiilor de contribuabili, inclusiv voievozii locali români, raportul acestor
efective cu suprafaŃa diferitelor categorii de terenuri pe baza statisticii din 1895, în
prezentare tabelară şi comentate în text, calculele de rentabilitate economică ale
subproduselor ovine (lână, carne, lapte, blană, gunoi), aduse la zi (până în anii
1995-1996), sunt cuprinse în capitolul VIII – „Coordonata economică”.
În procesul integrării activităŃii local-pastorale în economia locală, autorul
distinge o serie de etape: a extensiunii spaŃiului sătesc prin defrişări permanente; a
alternării culturii cerealelor cu moina (pârloaga), etapă dominantă până în secolele
XIV-XV; agricultura cu două câmpuri, proprie secolelor XIV-XX; agricultura cu
trei câmpuri, prezentă în secolele XVIII-XX, cunoscută ca „sistemul celor trei
tarlale”; agricultura intensivă, practicată în Transilvania după comasările din 18801890, renunŃarea la ogor şi introducerea culturii trifoiului, cu proprietăŃi fertilizatoare, care au favorizat cornutele mari în detrimentul ovinelor. Capitolul se încheie
cu identificarea unei tipologii cu „patru variante istorice” – cum le numeşte autorul
(p.374-379) – ale sistemului local-agricol de creştere a oilor la nivelul Ńării,
respectiv: Varianta A, cea mai veche, cu păşunatul pe moine comunitare, multianuale, vaste, compacte; Varianta B, bazată pe păşunea comunitară permanent
inierbată, adică pe pajişti; Varianta C, generată de tipul de spaŃiu de păşunat,
respectiv pădure preponderentă şi defrişări individuale nesincronizate, care au
favorizat exploatarea familială a ovinelor; Varianta D, bazată pe văratul în ogorul
(imaşul) comunitar format din teren arabil rotit anual.
ComunităŃile săteşti cercetate pentru investigarea sistemului local-agricol
de creştere a oilor, respectiv 86 sate aparŃinând zonelor etnografice Meseş, Sălaj,
Dealurile Clujului, Chioar şi Lăpuş, abordate printr-o metodologie de cercetare
complexă, care a vizat toate faŃetele activităŃii, într-o viziune diacronică şi
interdisciplinară în cadrul binomului mediu natural-spaŃiu umanizat, au permis
cercetătorului Ioan Augustin Goia, următoarele concluzii: vechimea mare a sistemului pastoral, probată de statisticile urbariilor; posibilitatea extinderii spaŃiului
umanizat şi ameliorarea terenurilor graŃie fertilizării; complexitatea calendarului
pastoral, sincronizarea culturii plantelor cu creşterea animalelor, în contextul
reducerii treptate a spaŃiului agricol şi adoptarea unui comportament economic
comunitar; modalităŃi de asociere şi tehnici pastorale (de păşunat, de selecŃie,
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prelucrarea laptelui etc.) în concordanŃă cu potenŃialul local; caracterul de
subzistenŃă al economiei de oi, orientată doar spre satisfacerea necesităŃilor
familiale, ilustrează caracterul mixt al agriculturii încă de timpuriu.
Cartea mai conŃine un glosar cu termeni locali uzuali în cadrul economiei
pastorale locale, cu atât mai necesar cu cât, în urma aplicării anchetelor, textul
cuprinde numeroase citate sugestive, preluate de la informatori, pentru redarea
aspectelor caracteristice.
Foarte documentat, studiul domnului Ioan Augustin Goia s-a bazat pe
aportul substanŃial al unui număr mare de informatori – 188 , majoritatea păcurari
şi agricultori-păcurari, prin consultarea cărora, înregistrarea, selectarea şi ordonarea
imensului material oral, neobositul cercetător clujean a reuşit pe deplin să redea
realitatea, identitatea şi culoarea locului. Astfel, această lucrare de altfel riguros
ştiinŃifică, se citeşte uşor şi cu plăcere, fiindcă autorul dozează şi îmbracă informaŃia ştiinŃifică cu citate pline de culoare. Materialul ilustrativ, abundent, atent ales şi
redat în condiŃii de maximă claritate grafică, completează în mod fericit textul.
Avem astfel de-a face cu un studiu solid, unic, îndrăznesc să afirm, în peisajul
literaturii de specialitate din ultimii douăzeci de ani, rod al cercetării sârguincioase,
tenace şi laborioase care îl aşează pe Ioan Augustin Goia alături de Romulus Vuia,
un alt împătimit al cercetării oieritului românesc, fost director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei şi întemeietorul Parcului Etnografic de la Hoia, în perioada
interbelică.
Editura Argonaut, sub auspiciile căreia a apărut această lucrare, a reuşit
publicarea ei în condiŃii grafice excelente. De altfel, calitatea studiilor publicate de
această editură profesionistă, precum şi standardul ridicat pe care îl promovează în
tehnoredactare, inclusiv estetica publicistică, îi conferă un loc aparte în peisajul
cultural-publicistic clujean, regional şi naŃional deopotrivă.
Cartea domnului Ioan Augustin Goia se adresează atât unui public avizat
din domenii precum etnografia, istoria, sociologia, geografia, economia agrară,
administraŃia, cât şi unuia larg, doritor să cunoască realităŃile spaŃiului cultural
românesc, prin prisma activităŃii noastre tradiŃionale, oieritul. Descriindu-i atât de
minuŃios caracteristicile, cartea poate fi un îndreptar pentru întreprinzătorii locali
din domeniu, fermieri care vor să renască şi să dezvolte această străveche ocupaŃie
românească.

Alexandru Păcurar
Departamentul de Geografie Umană şi Turism
Universitatea „Babeş-Bolyai”
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