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I. L Russu

ELEMENTE AUTOHTONE ÎN TERMINOLOGIA
ÎMBRĂCĂMINTEI
.
*
Preliminarii
în continuarea studiului lingvistic și a valorificării
istorico-etnologice a termenilor din cel mai vechiu ștrat lexical în limba
română privind cultura materială a poporului (respectiv legați mai mult
de aceasta)*1, sînt analizate în prezenta serie cuvintele indicînld echipa
mentul de protecție și de podoabă a corpului uman: îmbrăcămintea și
încălțămintea, — sector în care situația lexicului și proporția diferitelor
loturi, în linii generale, se prezintă asemănătoare cu cea din alte compar
timente ale terminologiei. Cercetarea urmează și aici, în chip firesc și
necesar, aceeași linie a studiului analitic al celor două laturi principale
în terminologie: apelativul în sine (cuvîntul ca schelet, aspect for
mal, fonetică, derivare) în strînsă legătură cu lue r u 1 respectiv, sensul
lui intim (obiectul pe care-1 exprimă, destinația lui etc.), adică după acel
cunoscut principiu mai vechiu „cuvînt și lucru“ (Wörter und Sachen),
tîlcuite etimologic simultan după normele specifice ale unui anumit sis
tem fonetic prin criteriile semanticei generale. De astă dată (ceva mai
mult diecît la începutul anchetei) se va da amploare aspectului propriu-zis
filologic-lingvistic al problemelor, printr-o documentare mai largă, o ana
liză și exemplificare ce să ducă cercetarea pînă la extremitatea putințelor
oferite de limba română și de traco-dacica în cadrul comparatisticii indoeuropene. Se impune atare analiză cit mai adîncită cu o demonstrație
multilaterală, căci după simple enunțări de formule și de „arhetipuri eti
mologice“ unii pot să rămînă mereu „neconvinși“ sau încă „nedumeriți“
de viabilitatea și valabilitatea soluțiilor propuse, iar alți filologi și foneticieni români să persiste cu renitență la infinit în aceeași atitudine ana
cronică de „scepticism“ ori eonfusie și „ignorare“ prin tăcere, dacă nu
* Abrevierile infra, p. 21.
1 Din trecutul păstoritului românesc. Elemente autohtone în terminologia pas
torală, în AnEtn. 1957—1958, p. 135—153; Elemente autohtone în terminologia ocu
pațiilor, AnEtn. 1959—1961, p. 23—35; Elemente autohtone în terminologia așezărilor
Și gospodăriei, AnEtn. 1962—4 [1966], p. 73—92.
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chiar de contestare (dar numai „orală, verbală“, fără a scrie și a semna
ceva) în legătură cu soluții ca cele avansate aici, deci în problema însăși
a existenței unui fond autonom de termeni lexicali autohtoni (preromani) în limba română. Pentru atare erudiți lingviști (exclusiv „lingviști“
și nu filologi ori istorici pe care să-i intereseze și oamenii, societatea care
a vorbit și vorbește o limbă) moderni și modernizanți, absorbiți unii peste
măsură de aspecte minore cotidiene și foarte recente ale limbajului româ
nesc (dialecte, graiuri, mărunțișuri fonetice etc.), alții de o anumită „filo
sofic“ formalistă și teoretizări nebuloase, de „structuralism“ etc. (care
oricît de meșteșugit și „ingenios“ sînt prezentate publicului, nu au decît
o semnificație redusă ori nulă pentru formarea și istoria limbii române,
probleme mai importante decît „structuralismul“ ș.a.), — fondul lexical
autohton nu există (decât eventual în subsidiar sub aspectul. . . „albanez“
sau „albano-român“, al perimatei „lingvistici balcanice“), iar problema
lui nu se pune din capul locului2. Este evident însă și inutil a fi repetat
din nou că în locul dogmatismului formalist și al rutinei cu șabloanele
tradiționale, al improvizației și compilațiilor superficiale, sînt necesare
criterii de cercetare științifică mai adâncită, bazate pe analiza sistematică,
2 Unele cercuri filologice bucureștene merg cu „purismul“ atît de departe
incit (studiind exclusiv limba latină și elementele împrumutate de aceasta) în
Istoria limbii române, vol. I (limba latină. București, 1965, 433 p.; p. 28—63 „împru
muturile“) se abțin de a face în prealabil vreo mențiune despre elementul lexical
autohton ce a fost elucidat ori măcar determinat concret prin cercetările din ultima
vreme (infra, nota 10). La începutul veacului (după Dimitrie Cantemir 1723,
J. Thunmann 1774, B. J. Kopitar 1829, F. Miklosieh 1862, H. Schuchardt 1868,
B. P. Hasdeu și alți mari erudiți), Ov. Densusianu în celebra Histoire de la langue
roumaine, vol. I (Paris, 1901), p. 8—39 trata mai întîi ,,l’élément autochtone“,
încercînd (eu modeste rezultate, cum era posibil atunci) să deslușească „influența
idiomurilor indigene asupra latinei care le-a înlocuit“; peste un sfert de veac,
Al. Philippide cerceta într-un întreg volum (OrR, II 1925) „ce spun limbile română
și albaneză“ relevînd (ca mulți alții înainte și după el) valoarea substratului tracodacic în lexicul românesc. Crezînd că „ne aflăm în situația de a face o analiză
nouă[?J a evoluției limbii române, într-un moment cînd metodele lingvistice se
îmbogățesc și se perfecționează“ (.„■■■ înainte de 1944, epoci importante din istoria
limbii naționale nu au putut fi clarificate“!), spre a trasa „istoria internal?'] a evo
luției limbii române ... “ (IstLbRom. I, p. 5—6), colectivul bueureștean delà 1965
pare să fie înclinat a se plasa pe vechile poziții ale Școlii Ardelene latiniste a lui
Petru Maior, T. Cipariu, Laurianu—Massimu etc., care nu voiau să audă de sub
strat în limba română, fiind „daco-geții total exterminați în a. 106 de sîngeroșii
cotropitori romani...“; de aici concluzia despre „puritatea latină“ a fondului ere
ditar al limbii române, la 1825, 1870, ca și la 1965. Un tratat de gramatică formală
a limbii române (tiraj de masă: 21.000), oricît de valoros, nu se vede cum va „cla
rifica epoci importante din istoria limbii naționale“ de pe poziții latiniste pe care
nu le-ar apăra azi nici chiar ucenicii naționaliștilor din veacul trecut. Urmează
ca vol. II al IstLbRom. să expună poziția oficială a unor lingviști bucureșteni în
problema elementului autohton, care în deceniul VII al sec. XX nu poate fi ignorat
ori minimalizat decît prin. .. tăcere. — Cei care la București (din cercul colecti
vului IstLbRom.) mai scriu sporadic cîte ceva despre substrat (de ex. articole în
Revue Roumaine de Linguistique, XI 1966, p. 549—565, XII 1967, p. 19—36; A. Rosetti, Istoria limbii romane, București, 1968, p. 203—281 ș.a.), nu fac decît să repete
tabele de cuvinte și păreri vechi, dovedind desorientare în comparatistică și în
etimologia românească, iar maniera „de struț“ în care „ignorează“ lucrări ca cele
indicate infra, nota 10, nu este un simptom de prea multă probitate profesională.
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obiectivă, critică și descătușată de prejudecăți, a lexicului și etimologiei
elementului ereditar în limba română. In acest sens, realitatea faptelor
de limbă, în cadrul experienței din ultimele două-trei decenii, a demon
strat până la evidență că tocmai acele câteva duzini de cuvinte românești
„izolate și obscure“ ce nu există în albaneză (la fel și împreună cu cele
care există și acolo), dacă sînt studiate și tîlcuite științific, comportă o
excepțională semnificație filologic-lingvistică și istoric-etnologică în pro
blema cardinală a formării limbii și pentru etnogeneza românilor. Drept
aceea, le revine și le acordăm o atenție excepțională (alături de elementul
laitin-romanic) în istoria și începuturile comunității și culturii populare
românești.
Din preistorie și istoria veche. în cursul desvoltării societății, cu tre
cerea ființei umane de la etapa antropoidului la cea de om, cu deosebire
în zonele temperate și reci, protejarea corpului contra intem
periilor și accidentelor a constituit întotdeauna o necesitate elementară,
adăugîndu-se și nevoia subiectivă de a satisface un vag sentiment primar
de pudoare, de a feri de vederi unele părți ale suprafeței corpului. De la
forme improvizate, elementare ori simple paleative (bucăți de piei ș.a.)
care să acopere unele porțiuni ale trupului, în comuna primitivă, portul
omenesc s-a desvoltat și îmbogățit mereu în cursul secolelor și mileniilor,
s-a diferențiat și „specializat“, încărcîndu-se cu diferite distinctive, piese
și forme, dimensiuni și culori, după sex, vîrstă, condiție socială, rang
ierarhic, ocupație etc. și ajungând la o bogăție de piese și de termeni
impresionantă în diferitele zone ale globului pământesc. Evoluția „echi
pamentului“ persoanei umane este un capitol important al desvoltării
societății și culturii materiale, al tehnicii și îndemânării omului, al gus
turilor și fantesiei sale. Pentru fazele mai vechi și începuturi, cercetările
de caracter arheologic-etnografic și filologic-lingvistic, rezumate în ma
rile enciclopedii ale istoriei comunei primitive, au elucidat elementele
generale și locale; astfel, începuturile și desvoltarea îmbrăcămintei la
populațiile europene delà primele etape pînă în epoca romană „clasică“
și a basmului Mării Mediterane se află în articolul „îmbrăcăminte“ din
„Lexiconul preistoric“ german3; iar la așanumiții „indo-europeni“ (din
care făceau parte latinii-italici, traco-illirii, slavii, grecii, germanii ș.a.,
popoare din ale căror idiomuri limba română ane termeni lexicali), cu
terminologia respectivă, se află in „Lexiconul antichităților indo-europene“4.
Inițial, pentru echipament au fost fololsite materiale ce se ofereau
ușor omului „culegător“ și vînător: pieile (blănurile) animalelor vînate, apoi și ale celor domesticite, care s-au menținut de-a-lungul mile
niilor ca materii prime, prelucrate în tehnici mereu îmbunătățite, mai
ales pentru confecționarea cojoacelor, a încălțămintei și a piesei celei
mai adecvate și răspândite spre ocrotirea capului contra frigului: căciula.
3 „Kleidung“ în Reallexikon der Vorgeschichte (M. Ebert), Berlin—Leipzig.
VI (1926), p 380—393 (A. Götze, G. Karo, Ranke, P. Thomsen, B. Meissner).
4 „Kleidung“ în Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, O. Schra
der, ed. II de A. Nehring, Berlin—Leipzig, I 1917—1923, p. 591—607.
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Baza de materii prime pentru confecționarea îmbrăcămintei s-a lărgit, în
timp, primind o tot mai largă întrebuințare fibrele vegetale și ani
male, după descoperirea torsului și țesutului (în neolitic). Pe teritoriul
țării noastre s-au găsit numeroase materiale și urme indicînd asemenea
activități casnice, începând din neolitic®. Piesele confecționate din produ
sele textile casnice au înlocuit parțial sau total pieile în îmbrăcămintea
corpului, diferențiată în timp și sezonuri, iar activitățile productive me
reu mai intense și variate au impus îmbunătățirea continuă a tehnicilor
de prelucrare a fibrelor, a croielilor și cusutului. Pentru confecționarea
îmbrăcămintei corpului, pînza țesută din fibre vegetale (cânepă, in) a
devenit materia primă de bază, pentru o mai bună protecție contra fri
gului, iar piesele de pînză au fost întregite cu haine groase, de pănură
sau piele.
înmulțirea și diferențierea pieselor de îmbrăcăminte au fost determi
nate, în cursul vremii, nu numai de funcțiile lor practice și obiective, ci
și de necesitățile estetice subiective, de funcția lor socială ca podoabe,
de variatele „mode“, stiluri etc., de inventivitate ca și de numeroase
capricii. între piesele cu caracter practic-igienic și totodată estetic este
de menționat în primul rînld brîul, oare la portul bărbătesc st ringe cămașa
asigurând un regim termic constant corpului, în cel femeesc încinge pie
sele protectoare ale părții de jos a corpului, primind în timp și un aspect
tot mai pronunțat estetic; în confecționarea acestei piese s-au păstrat pe
alocuri unele tehnici străvechi, care evocă începuturile țesutului, mai ales
în. zona Pădurenilor (Hunedoara). Preocupările estetice cu fantezia și o
doză de vanitate individuală-subiectivă a persoanei umane din cadrul
social în toate timpurile și locurile au dus la o accentuare mereu sporită
a caracterului ornamental în confecționarea pieselor de îmbrăcăminte,
amplificate printr-o serie bogată de p o d o a b e din cele mai variate,
cu deosebire (vorbind ele portul popular) în gătelile sărbătorești ale fete
lor și nevestelor tinere. Bogăția repertoriului îmbrăcămintei (după diverse
zone etnografice românești) și a terminologiei respective în cultura mate
rială a poporului se oglindesc în bogăția bibliografiei de specialitate,
îndeobște cunoscută*6.
J De ex.: Arheologia Moldovei, II—III 19C4, p. 29; Folia Archaeologica, III—IV
1941. p. 1—17 etc. — Despre desvoltarea meșteșugurilor în legătură cu terminologia
lor in limba română, cf. observațiile din AnEtn. 1959—61, p. 23—26.
6 Din lucrările numeroase, unele amănunțite, asupra portului popular românesc
(fie privind materialul în ansamblu, fie anumite piese ori zone etnografice), sînt
menționate numai cîteva mai dc seamă apărute în ultimele trei decenii: L. Apolzanu, Portul și industria casnică textilă în Munții Apuseni, București, 1944; C. Irimie, Portul popular din Țara Oltului, zona Făgăraș, București, 1957; N. Dunăre,
Portul popular din Bihor, București, 1957; Portul Buciumanilor din Munții Apuseni,
București, 1958; Textile populare românești din munții Bihorului, București, 1959;
F. B. Florescu, Geneza costumului popular românesc, in Studii și cercetări de isto
ria artei (București). VI 1959, p. 19—42; P. Petrescu, Costumul popular românesc
din Transilvania și Banat, București, 1959, 142 p. cu numeroase planșe; N. Dunăre,
Portul popular, în voi. Arta populară în Valea Jiului, București, 1963, p. 313—446.
Studii, articole și note apărute în revista noastră: AnEtn. (I) 1957—8, p. 79—87
R. Vuia, Tocălia și începutul torsului; 251—275 V. Pascu, Considerații asupra evo
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Terminologia românească. în evoluția portului popular avem a face
cu un proces de înnoire, desfășurat în diferite etape, într-un ritm mai
lent în trecutul îndepărtat, oare s-a intensificat odată cu desvoltarea eco
nomiei de schimb, — proces ce se oglindește cu destulă precizie și sem
nificație cultural-istorică în terminologia respectivă, care în cercetarea
prezentă nu este examinată decât pentru faza inițială, a formă
rii limbii și civilizației populare românești din elementul latin-romanic în care s-a integrat cel indigen traco-dacic: sînt cei doi factori ce
alcătuiesc fondul lexical și 'cultural unitar și omogen de importanță fun
damentală, chiar dacă din punct de vedere cantitativ atare fond este
depășit de elementele și aporturile ulterioare, împrumutate delà alte popu
lații și cercuri de cultură. Este util și necesar a reaminti și aici în preala
bil situația lexicului românesc din faza veche, stratificarea și succesiunea
diferitelor etape și „loturi“ lexicale și culturale în existența istorică a
comunității populare a românilor, sau mai corect poate a „românofonilor“
din zona carpato-dunăreană și balcanică. S-a arătat7 că lexicul românesc8
se împarte în două mari categorii: I, stratul vechiu, de bază, numit deobicei „ereditar“, latin-romanic9, în care este amestecat (integrat) cel autohluției portului popular în Transilvania; (II) 1959—1961, p. 67—75 T. Bănățeanu,
Sîrbești — sat de sumănari în regiunea Crișana; 177—196, N. Dunăre, Influențe
reciproce în portul și textilele populare de pe ambele versante ale Carpaților meri
dionali; 203—241 V. Butură, Evoluția portului popular în sectorul răsăritean al
Munților Apuseni; 339—347 V. Pascu, Aspecte din evoluția portului popular în
Apahida (Cluj); (III) 1962—4, p. 435—451 V. Pascu, Croiuri de cămăși din colecțiile
Muzeului Etnografic al Transilvaniei; (IV) 1965 — 67. p. 195—225 V. Pascu, Portul
popular din zona Năsăudului; 551—570 R. Oșianu, Portul popular delà Șieu-Șieuț
( Bistrița-Năsăud).
Sargetia (Deva), IV 1966, p. 227—270, N. Dunăre, Portul popular în Țara Zarandului (cu amplă bibliografie, și comparativă). CI. deasemenea materiale și studii în
reviste ca: Studii și cercetări de istoria artei, București, 1954 și urm.; Studii și
cercetări de etnografie și artă populară, București, 1965 si urm.; Apulurn (Alba
Iulia) V 1965, VI 1967 etc.
7 De ex. AnEtn. 1959—1961, p. 26; 1962—4, p. 74.
8 Despre fisionomia limbii române și în general desvoltarea ei istorică: S. Puș
cariu, Limba română. București, I 1940 [singurul apărut]. Compoziția lexicului:
Al. Graur, încercare asupra fondului principal lexical al limbii române, București,
1954, 221 p.
9 Elementul lexical romanic al limbii române, după categorii semantice, este
grupat de Walter Doroaschke, în „disertația“ doctorală la Gustav Weigand în Lipsea,
Der lateinische Wortschatz des 'Rumänischen, în JbW, XXI—-XXV 1919, p. 65—173,
în baza materialului din Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache, I,
Lateinisches Element, Heidelberg, .1905, 182 p., 1947 puvinte, de S. Pușcariu, cu toate
erorile și lacunele jicesvui rêpcrtoriu, pe care WJJ. nu era în măsură să le observe
și să le corecteze (ci se pare că 'le-a amplificat, cv.b influența nefavorabilă a
maestrului lor, poliglotul G. țVeigand, diletant în materie de etimologie româ
nească). Este regretabil că, acum o jumătate de veac, W.D. nu și-a dat osteneala
să utilizeze și alte „surse“ lexical-etimologice, cum era Dicționarul Academiei
(făcut de același Pușcariu), clar mai ales excelentul dicționar etimologic de Candrea
și Densusianu (Dicționarul etimologic al limbii române. Elementele latine, București,
1907—1914, a — putea); cauza unei atare „ignorări“ nu este o simplă neglijență
bibliografică, ci mai mult faptul că Densusianu... nu era amic cu Pușcariu și cu
Weigand (!); după asemenea „criterii“ se ghida uneori „școala filologică Weigand —
Pușcariu“.
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ton, preroman (de valoare variabilă în diversele compartimente ale ter
minologiei, dar prezent în toate sferele semanticii)10; II, stratul mai
recent, mult mai numeros cantitativ, al „împrumuturilor “ slave, grecești,
turcești, germane, ungurești11 etc., a căror importanță calitativă în econo
mia generală a limbii este invers proporțională cu numărul și varietatea
lor, — totul fiind, firește, în funcție de durata și intensitatea influenței
exercitate de idiomul și populația respectivă asupra comunității populare
românofone. în terminologia privind echipamentul personal, valoarea
elementului ereditar este în general aceeași ca în alte compartimente ale
fondului lexical de bază, străvechiu, fiind prezent și pe primul plan întru
a desemna toate noțiunile principale și pentru activitățile și piesele
de bază. Este justă, în general valabilă și azi observația mai veche a altora
și a lui W. Domaschke că „îmbrăcămintea atârnă în mare măsură de
condițiile locale și de nivelul cultural, fiind deci supusă unor modificări
continui, ceeace explică împrejurarea că nu sînt păstrate multe denumiri
din vremuri vechi“12. Termenii romanici în limba română înșirați de
W. D. în repertoriul său sînt (cu unele completări și rectificări): veșmânt,
a învești (< vestire), brad (< braca [derivat bracină, brăde]), îmbrăca
(< *imbracare), sarică, mînecă, a sumete {< submittere), a sufleca (<
sub*
follicare), chingă (< *clinga), încinge, curea (< corella, corium), nasture
(germano-romanic), cheetoare (delà încheia), bată (< vitta „Binde“), balț
(< baiteus), baier și căciulă (acestea două din urmă autohtone, infra, p.
14—16 și 10—12), tureac (germano-romanic); albituri (lengerie); că
mașă, iie, fașă; încălțăminte: călțămînt, încălța, desculța, însura
(„vorschuhen, remonter des bottes“, *insolare, la sola „talpă“); mate
riale pentru echipament: pînză (dar v. infra, p. 9—10, autohton), lină,
pănură, teară; confecționarea îmbrăcămintei: a coase, cusătură,
ac, ață, degetar, fir, nod, înnoda, ghem, a refeca, petec, pată, pătură
(< *
pittula), a toarce, a țese; podoabe: inel, cercel, brățare, mărgea;
igiena: a spăla, a la, lătură, leșie, albie, pieptene, a pieptăna, a rade,
a tunde, a scălda, a cura, curat, spurcat, a desmierdaț?), săpuni,?).
10 I. I. Russu, DR, XI 1948, p. 148—183 (nu toate sigure); supra, nota 1; Limba
traco-dacilor, București, 1959, p. 119—131, ed. II 1967, p. 187—222; Die Sprache der
Thrako-Daker, București, 1969, p. 211—255; (Cuvinte autohtone în limba română);
CercLg. VII 1962, p. 107—127 (= Revue de Linguistique, VIII 1963, p. 251—277);
Revue Roumaine d’Histoire, București, IV 1965, p. 887—900.
11 L. Tamăs (< Treml), Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen
Elemente im Rumänischen, Budapesta, 1966, 936 pagini, din care peste 800 (p. 49—850)
numai repertoriul lexical, cu foarte multe cuvinte total lipsite de semnificație,
erori și exagerări ce vor fi relevate într-o recenzie critică. — Cf. recensiile apă
rute: H. Mihăescu, Revue roumaine de Linguistique, XII 1967, p. 259—261; B. Kele
men, CercLg, XII 1967, p. 323—327; A. Marosi, Limba română (București), XVII
1968, p. 93—94.
12 „Die Kleidung hängt in hohem Masse von den örtlichen Verhältnissen und
dem Stande der Kultur ab, sie ist mithin stetem Wechsel unterworfen, woraus es
sich erklärt, dass nicht viele lateinische Ausdrücke seit alter Zeit bewahrt sind... “,
W. Domaschke, JbW, XXI—XXV, p. 124—125.
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Cum era de așteptat, acest repertoriu de termeni latini (în sensul larg
și cuprinzător: romanici-occidentali) nu este amplu cantitativ, dar are o
mult mai mare importanță calitativă, fundamentală. Raportat la lista latino-romanică de mai sus, fondul autohton este însă mult mai modest, căci
după „tăvălugul“ ocupației romane și fenomenul' romanizării nivelatoare
a provincialilor traco-geto-daci13, destul de puțini termeni autohtoni legați
de îmbrăcăminte și încălțăminte au putut supraviețui dispariției limbii lor
transmițîndu-se în limba latină-romanică ce a înlocuit idiomurile tracodace. Sînt de fapt (după rezultatele de pînă acum) abia opt apelative
pentru piese ori materiale: pînză, căciulă, brîu, mu nună,
baier, sg ar dă, cărîmb, căp ut ă și unele activități în confec
ționarea lor (de ex.: încreți delà adj. autohton creț; îngurzi; șir, înșira;
înseila [? AnEtn. 1959—61, p. 31] etc.). Nu putem ști dacă asemenea ter
meni preromani au fost mai numeroși în trecut; dar este probabil să fi
fost, căci precum s-au pierdut din limba română unele cuvinte latineromanice în evul mediu și chiar în epoca modernă (înlocuite prin termeni
slavi, urmați de alții de alte obîrșii), tot așa se va fi întîmplat și cu ele
mentele preromane, din care româna mai are azi abia vreo 160 termeni
(cf. nota 1 și 10). Dintre cuvintele autohtone de mai sus unele au fost
amintite și discutate în alte compartimente ale semanticii: căciulă (în
AnEtn. 1957—8, p. 147), baier (AnEtn. 1959—61, p. 32), sgardă {ibid.,
p. 31), cărîmb (p. 32—33); sînt reluate aici spre a fi desvoltate mai larg din
punct de vedere etimologic și cultural-istoric.

REPERTORIUL LEXICAL

1. — P1NZÄ, s.f. (pl. pînze), 1) „țesătură din fir de in, cânepă sau
bumbac“ („toile“), 2) p. ext., anal., fig. „țesătura păianjenului“ („toile
d’araignée“), „giulgiul cu care se acopere fața mortului“ („linceul, voile
mortuaire“), „pînza corăbiei“ („voile de navire“), „suprafața apei“ („la
surface de l’eau“), „lama ferăstrăului sau a coasei, tăișul toporului“
(„tranchement (d’une scie, d’une hache etc.)“), „tablou (pictură)“ („toile,
tableau“) ș.a.
Der.: pînzuță, pînzișoară, pînziș (adj., ploaie pînzișe „vlog, ploaie generală“);
pînzătură, pînzeturi, pinzar, pînzărie; pînzi, pînzui („a înfășură în pînza mortuară“),
pînzuire; împinzi, -it, -ire; pînzele albe („origine, primele începuturi“); antropon.
Pinzaru, topon. Pinzăreni.

Dial. bale. : arom. pindză, pîndzătură, pîndzar; megl. pondză, pQnză,
păndză; istr. pănzș.

împr. din rom.: săs. ponz „Linnen, Tuch“.
DictB. II p. 151 „pansa (ab expansus) tela“. LexB. p. 481 „pînză delà pansus,
partie, verbi pândo; intendu, lațescu“. Cihac. I p. 192 lat. pansus pandere. Laur.
-Mass. II p. 575 „delà pandere sau pannus, comp. gr. woç, dor. râvoç”. Lat. pan
dere admis de: Byhan, Pușcariu (1905), Körting, Tiktin, Șăineanu, Meyer-Lübke,
Capidan, Rosetti ș.a. — G. Meyer, Alban. Stud. IV p. 93, 725 „Herkunft dunkel“.1
13 Revue Romaine d'Histoire, IV, p. 887—900.
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— G. Pascu, Etimologii, p. 32 din lat. panna ori *pena = gr. îrțvî; „toile“ H---- (d)ză;
ArR, VI p. 263, Diction. Mac.-Roum. I, p. 191, nr. 1794 din trac *penza < pen-, ci.
gr. urpri, lat. panna; Revista Critică (Iași), XII 1938, p. 171 „
*pandia < pandere este
un fabricat al lui Pușcariu [de fapt: -copiat de Pușcariu din DictB. și din LexB.]
adoptat nefericit de Meyer-Lübke“. — Densusianu, GrS. II p. 320 „sard. logud.
isteza „bucată de pînză de postav întinsă pe război“ < extensa, schimbare de înțe
les ce s-ar apropia de a formei rom., dacă derivă în adevăr din pandere“.

Proveniența lui pînză din lat. *pandia nu este justificată morfologic
și semantic, după cum ar fi dificilă prezența unui asemenea derivat latin
popular alături de lat. tela (rom. teară), textum, pannus etc., care nu e
probabil că au fost înlocuiți în Romania orientală de un derivat al lui
pândo „a întinde“. Dar evoluția semantică de la „a trage, întinde“ (firul,
a țese) este admisibilă, în epoca „preistorică“ înldo-europeană (termenii
în legătură cu țesutul: Schrader — Nehring, op. cit. II p. 429) și posibil
română pînză < *pandia, ce nu se leagă cu pândo și nu e latin, ci la rad.
i.-e. *pan- „țesătură“ (WP, II p. 5; IdgW, p. 788): gr. Ttfjvoç, ktjvt; „țesă
tură“, K7)v(ov „fir învârtit pe fus, țesut, pînză“, ait. 7T7)VLOp,a „țesut“,
•7ï7)viÇo|iat, (dor. “avicrlsrat ) „a țese“, lat, pannus, got. fana „bucată
de sfoară“, ags. fana, ahd. fano „stofă, postav“, v.sl. o-pona „rideau“,
ponjava etc., înrudit cu i. -e. *(s)pen- „a trage, întinde“, ceeace fiind o
acțiune esențială la „tors și țesut“ a ajuns să însemne „a toarce, a țese“
(WP, II p. 660—2, 1; IdgW, p. 988): arm. hanum, henurn „a țese, a coase
laolaltă“ etc.; bază *
(s)pen-d-, la care pînză < '"pandia (pendia) s-ar lega
ușor pentru fonetism, dar semantic trebuie să aparțină la rad. *pan- care
avea și un element sufixai -d: *
pan-d- cum indică gr. 7W)v(Çog.ai (*
pênidjomai), tema *
penid-, care este și arhetipul străromân * pandia.
2. — CĂCIULA, s.f. (pl. căciuli), 1) „acoperemîntul capului (mai ales
iarna), din piele de oaie argăsită (cu blana afară); cușmă“ („bonnet ou
toque de fourrure“), 2) fig. „om, persoană, individ“ („homme“), 3) p. ext.
(de ex. în zona Hațeg) „glugă pe cap în timp de ploaie“ („capuchon“),
4) obiecte în formă de căciulă sau care servesc de acoperemiînt: „partea de
sus a ciupercilor (bureților) ca o pălărie“ („chapeau de champignon“),
„moț la păsări“ („huppe, poupe d'oiseau“), „capac concav“ („couvercle“),
„căpătîiu crestat și adesea înflorit al stâlpilor unei case“ („chapiteau“),
„acoperișul casei“ („toit“) etc.

Der.: căciulică, căciulită, căciuloiu, a se căciulă, căciuli („a se plecă și rugă,
umili, linguși“), -ire, -eală, căciulat, -ă, căciular, căciulăresc, -eased, căciulărie, căciu
leau, căciulie („căpățină de usturoiu, de ceapă de sămînță, de mac. de baston; moț“);
antropon. Căciulescu.

Dial, bale.: arom. căciulă, căciuă, Olimp cățulă „fes“, căciulică;
megl. căciulă, căciuă „fes“.
împr. din rom.: big. kaeûla „căciulă, șubă, glugă; moț de pene pe capul pa
sărilor“, kăăulă, kaCuikă, dim. kaculica, -ecu, -ca, kaculat. -ast, zakaculja, nakaculvan (DR, III p. 202), n. gr.
za-aoûXa, xœTaoûXq zaTaouXiépa, zoTCouXwvogai, ucr.
kaculeja „Kopf der Mohnpflanze“, kaculka (BalkA, II p. 134, III p. 278), ung.
kacsula „căciulă, joc de copii“, kecsula „pălărie“, kacsulia. săs. ketschûlë „Pelzmütze“
și alb. kësullë?

Alb.: kësullë „Kopfbedeckung; Haube, Mütze, Nachtmütze“ (sau
este împr. din rom. ori din gr.?).
LexB. p. 90 „căciulă séu casiolă, etym. a causia. ut sit quasi causiola, dein
substracto u casiola, cășiulă et tum s in c mutato, căciulă“. Cihac I, p. 65 „cucă,
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cucuiu, căciulă pour cucullia — cuciulla=cuculla“. Laur.-Mass. I p. 981 „cucilla
transformatu in cuciulla, caciulla (etc.)“. Cihac II, p. 715 „căciulă — alb. kësullë,
kessûlj; v. sl. ko sulja, kosulica indusium, big. kosuli, kacjul, srb. ko sulja etc., mlat.
casula (casa) vestis cucullata“. Admis de M. Gaster, Meyer-Lübke (prin intermediu
gr.), I. A. Candrea ș. a. — Tiktin, DictRomGerm. p. 252 „scheint mit cucă, cușmă,
cucuiu verwandt. Vgl. auch big. kacul, -ka“. Pascu, Arhiva (Iași), XV 1904, p. 439.
Etimologii, p. 19 lat. cuculla +cucilla. — Pușcariu, JbW, XI p. 52—54, EtymWtb, nr
248 *
catteulla (von cattea „Katze“); ca „flockige, haarige Gegenstände“; din rom.
este alb. kësulë etc. — Romansky, JbW, XV p. 108 ngr. xa-raouXa lat. casula; „doch
wie könnten die alb., big., rum. Wörter, alle mit c gegen ts aus diesem entlehnt
sein? Es ist eher an das Gegenteil zu denken“. — Berneksr. SlavEtymWtb, I p. 465
„big. kacüla, kaculka. Balkanwort unsicherer Herkunft, rum., alb., ngr.; kaum
möglich ist die Zugehörigkeit zu der Sippe von kosula aus lat. casula. Auch gr.
Herkunft nicht wahrsch.“. Alte formule: capiteulla (caput, Baric), casibula (Scriban),
cacciottu (Iordan), etc. Pentru T. Capidan, DR III p. 203 „lat. *
catteula < catta ră
mâne singura ce mai poate fi luată în seamă“[!], dar pe care n-o mai „ia în seamă“
același Pușcariu, DR III, p. 1021 căciulă (cf. gr. xarTÛç). — S. Mladenov, Donum
natal. Schrijnen (1929), p. 417 probabil tracic *kă~keu-, *kă-keu~; Etimologiceski i
pravopisem recnik na bălg. knizoven ezik (Sofia, 1941), p. 234 căciulă, kacula, kaculica
(etc.) ar fi „balkansko duma ot nedostoverno poteklo (alb. katsul’, -e, n. gr.
xaraovXa , vlaș. căciulă); nevearno starotrak.; sanscr. kakubh-, kakubhă-s (etc.)“. —
DR VIII, p. 298, X p. 111 ș.a. — Etimologia reală a fost indicată în AnEtn, 1957-8,
p. 147: i.-e. *kadh-s-.

Numeroasele tentative și formule oferite pînă în 1958 nu elucidau
etimologia și idiomul din. oare inițial cuvîntul s-a răspândit într-o vastă
arie lingvistică, admițîndu-se însă de mulți că punctul de plecare este
limba română, ceea ce se confirmă în Chip obligator prin etimologia indoeuropcană adoptată. Bazele romanice nu explicau fonetismul (causia,
casubl-, cuc(i)ull-) cu c (ci), ori erau total nepotrivite pentru semantism
(*capiteulla, *
catteulla, după „etimologia“ hazlie a lui Pușcariu, relevată
ca atare de Pascu „căciulă din blană de miță“, cattus etc.). Impedimentele
mai ales fonetice au fost arătate, fiind astfel de prisos a le repeta; din ele
este de reținut numai concluzia pozitivă că acest cuvînt mult controver
sat aparține limbii române, unde e băștinaș, nu împrumut, fiind răspândit
în dialectul numit „dacoromân“ mai ales în Moldova, Dobrogea, Muntenia-Oltenia și sudul Transilvaniei. Dar originea lui etimologică este, cum
s-a văzut, cu totul. . . altă căciulă decît au preconizat numeroșii filologi
și lexicografi români și externi, fiind în chip evident un cuvînt preroman,
traco-dacic, fără a putea veni însă din baza preconizată do Mladenov. în
realitate, sunetul nostru c nu se explică din s roman cri n. gt. ts, dar nici
din tracic -k-, ci poate veni fie din vreun -tiu (deci un rad. în -t-), fie
din ccluisiva dentală-Ș-s, adică -d-f-s ori -t+s. Semnificația de „acope
ri t o a r e, protectoare a capului“ indică în chip peremptoriu apartenența
lui. căciulă la rad- i. ro. *kadh- „a păzi, a feri, acoperi și scuti“ (WP, I p.
341—2; IdgW, p. 516; WH, I p. 177): lat. cassis, -idiș „coif“ (*
kadh-tis ori
*kat-sis?), (?) cyrnr. caddu „a se îngriji de —“, ahd. huota „supraveghere,
protecție, pază“, huot „pălărie, bonetă, cască“, ags. höd „căciulă, șapcă“,
v. isl. hottr și hattr, ags. hoett, engl. hat „pălărie“, v. isl. hetta „căciulă,
șapcă“ etc. Echivoc ar putea să fie dh ori t în această rădăcină; oricum,
un :,:kadh-s- sau *
kat-s- justifică deplin fonetismul cuvîntului românesc,
a cărui temă autohtonă (preromană) a primit un sufix -ll-, eventual lat.
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-ulla. Un traco-daco-roman *
cats-ulla nu s-a schimbat prea mult în gura
poporului român timp de două milenii. Potrivit genealogiei etimologice
și semnificației „rudelor“ lui citate (din latină, limbi germanice etc.), ape
lativul căciulă a însemnat inițial orice „acoperitoare a capului“, semantism
ce s-a restrîns asupra variantei țărănești mai tipice oare este căciula de
azi (răspîndită ca atare în toate teritoriile și la popoarele stabilite în evul
mediu în preajma românilor), iar pentru alte feluri de acoperitoare ale
capului au intrat la poporul român și în limba română numeroase alte
apelative: cușmă, șapcă, ‘scufie, pălărie etc., potrivit cu forma și confecțio
narea lor specifică.
3. —BRÎU, s.n. (pl. brîie, brine), 1) „cingătoare lată, din țesătură de
lînă, purtată de țărani și țărance“ („ceinture“), 2) p.anal. „dungă lată,
Chenar, ornament de vopsea ori tenlcuială dealungul peretelui sau în jurul
unui stîlp“ („ornament en maçonnerie entourant un édifice“), 3) „dungă,
bîrnă orizontală în mijlocul peretelui“ („poutre horizontale dans une mu
raille“), 4) „curcubeu“ („arc en ciel“), 5) p.ext. „mijlocul trupului, locul
unde se încinge cu brful“ („taille, ceinture“), 6) „dans țărănesc (hora de
brîu)“ („danse paysanne“).

Der.: brînă, brinaș (bîrnaș, brînaciu), brinuț, briuleț, brîușor, brînișor, brîuț,
brinel, brîneț, bîrneț (pl. bîrnețe), bîrneață, brîneciu, bîrnețe, brîier („tipar de brîie“,
zid.), brînar; a îmbrîna, („a încinge“), -at (partie., adj.); desbîrna („a desprinde brîul,
a desarticula“); tîrîie-brîu („om buclucaș, certăreț, provocator“).

Dial, bale.: arom. brăn, brin; dizbrînare, -at, dizbrînedzu, dizbrăn-;
megl. bron; istr. brăv, brăvu, brâu, bârvu.
împr. din rom.: ung. brîu „dans“ (sensul 6), bemyêc bernée, bernyész „brîu
de lînă“, barnets (la ciangăi în Moldova).

Alb.: bres, artic. brézi „brîu; generație“.
LexB, p. 66 „brîu a gr. ßpißeiov praemium certaminis, vel a lat. brachio“.
Pontbriant, DictRomFranc. (1862), p. 85 lat. frenum. Miklosich, SlavElemRum. (1862)
p. 9 „brîu — brîn — alb. brez“ Laur.-Mass. I p. 252 „din aceeași fontana cu it.
brano = buccata si in spec, buccata sau fascia de pannura“. Cihac II p. 27 v. sl.
brunja „lorica“; admis de Tiktin, Scriban.— G. Meyer, EtymWtbAlb. p. 46 brîu,
brănu (*brenu-) la alb. bres, -zi; posibil la baza breuno, cu got. brunjâ „Brusthar
nisch“ (> sl. brunja „Panzer“), v. irl. bruinne „Brust“. înrudirea cu alb. este admisă
de mai mulți. — Giuglea, DR, II p. 901 lat. *
burrînum sau burrănum „de lină“. —
P. Skok, ArR, VIII 1924, p. 150 brîu = alb. bres, -zi Csufix dimin. i.-e. -d-io-);
„brîu emprunté à l’alb. bres suppose l’existence d’une forme *brç, *bre-ni en alba
nais“. — Weigand, BalkA, III p. 211 thrak. *
bran- „Gürtel“. — Philippide, OrR, II
p. 701, 747 „din *bren-, fără -z, care va fi existat ca element autohton la baza
limbii române s-a putut desvolta brîu“. — Graur, BullLg. III p. 52 brîr (cu rotacism), brîur, considerat ca plur., după care s-a refăcut uin sing. brîu. — Pușcariu,
Limba română, I p. 179 „brîu forma mai veche față de der. alb. bres“. — După
alții este „obscur, de origine necunoscută“ (Candrea, Șăineanu etc.).

Cuvintele românesc și albanez siînt forme paralele de origine inidoeuropeană. în brîu față de alb. bres, -zi (*bren-z~) avem o temă străromână de forma *
bre-n-, iar în albaneză un sufix i.-e. -z- (-di-o-); dovadă
că româna nu putea să împrumute cuvîntul în epoca romanică și poate
nici mai înainte, căci nu-și va imagina cineva că, în momentul „împru
mutării“, străromânii, din considerente filologice, vor fi luat de la alba
nezi numai tema cuvîntului, adică *
bre-no-, lăsând la o parte sufixul -z-,
iar această temă să fie desvoltată în românește la fel ca elementele moș

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Elemente autohtone în terminologia îmbrăcămintei

13

tenite latine granum, frenum. Unii filologi vorbeau totuși de împrumu
tarea lui brîu din brenz: „roum. brîu emprunté à l’älb. bres suppose
l’existence d’une forme *brç, *
breni en albanais“, cum scria în 1924 Skok,
neobservînd că se contrazice prin afirmația că alb. bres, -zi reprezintă i.-e.
*bren-di-o-, Sînt și acestea paleative și artificii ide grămătici care nu voiau
ori încă nu puteau să observe valoarea și proporțiile „substratului“ autoh
ton, preroman al limbii române. Fiind o „dungă, fîșie, margine proemi
nentă, brîu — *
breno- este o temă i. -e. cu sufix -n a unui rad. de forma
bh(e)re-n-. Cuvinte înrudite există în limbile germanice: mhd.
*bfh)er-, *
brëm „garnitură (de margine), tivitură; tivire, împrejmuire, încadrare,
margine“, nhd. brame, bräme, verbrämen „a tivi (cu blană)“, ags. brimtme,
m. engl. brim „margine“; vocalism plin: isl. barmr „marginea (unei bo
nete, a unui vas, a unui lac), dungă, tivitură“, norv. barm „margine,
dungă, bordură“, nd. barm, barme „Deichbärme, Wallrand“ etc. Radicalul
acestor cuvinte este *bher- „a fi proeminent, a formă o dungă (muche)
ascuțită (pronunțată)“, nominal „dungă, colț, Vîrf“ (WP, II p. 162—4;
II p. 203; IdgW, p. 167). în românește, *brenu~ (*branu~) a evoluat ca
lat. frenum > frîu, granum > grîu, fără niciun intermediar albanez.
în cadrul indo-european, tema carpato-balcanică *
b(h)re-n- apare ca o for
mație regională ce lipsește în alte arii dialectale, unde noțiunea de „brîu, cingă
toare“ se exprimă prin derivate ale rad. *ios- „a (se) încinge“, v. ind. yăsta-,
yâh-, gr. Çûxr-rijp, Çtôpiœ, lit. juosmuo, jùosta, si. pojas etc. (Schrader — Nehring, op.
cit., I p. 605—6), sau *
kert-, *
kenk-, nu prin noțiunea „dungă, proeminență“. în
echipamentul țăranului român, brîul este o piesă esențială, cu caracter — cum
s-a spus — practic-igienic și decorativ, nelipsită atît la vestmintele de sărbătoare,
cît mai ales în zilele de lucru, avînd „de scop principal menținerea cămășii împre
jurul corpului, sprijinul mușchilor lombari (din șale) și apărarea în contra multor
turburări în pîntece și șale“ (N. Manolesou, igiena țăranului, București, 1895,
p. 191—2).

4. — MUNUNÄ (var. murună, munune), s.f. (pl. -uni), 1) „panglică
de legat, cunună (mai adesea de flori artificiale sau de mărgele) pusă de
fete (mirese) pe cap“ („couronne, couronne de mariée“), 2) „șuviță de păr
împletit“ („touffe, mèche de cheveux“), 3) „coama muntelui, creasta
(dunga, culmea) unui deal“ („sommet d’une montagne, d’une colline“),
4) „mejdină, răzor îngust între două pămînturi, de lățimea unei brazde
(de ex. în zona Turda)“ („borne, ligne de démarcation entre deux champs
ensemencés“).
Der.: mununiță (var. muruniță), ban. muninioară (Anuarul Arhivei de fol
clor, III, p. 107); toponim Munună.

Dial, bale.: arom. mărănă „voal; touffe de cheveux“ (GrS, I
p. 225—6); „voile de nouvelle mariée; tresses d’une femme fixées autour
de la tête; houppe au-dessus du front d’un bouc, d’un enfant etc.; foule“
(T. Papahagi, Dicționarul dialectului aromân, București, 1963, p. 669).

împr. din rom.: ung. muruna „a menyasszonyi fătyol elülsô része“ (în zona
Huedin, Studii de Lexicologie, Cluj, 1965, p. 101; Studii și Comunicări, Sibiu, 13,
1967, p. 258).
LexB, p. 407 „munună vîrful quaruia dealu seu munte, montis jugum, supercilium, cacumen; i.e. berta“. Laur.—Mass. Gloss, p. 393 „munună mon tis jugum,
anadema etc.; coventulu nu scimu se aiba cursu pre undeva d’incoce de Carpati;
inse pare co ellu este de acea-asi orig. cu mun-te, mon-te, mon-ile etc.“. Candrea —
Densusianu, DicțEtim. nr. 1150 ,,*molo,
-onem mola; primitiv „tas, masse, proémi-
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nence, saillie“ ca formele romanice rezultate din mola, nprov. molo „ancienne
coiffure de femme etc.“, influențat de cunună“. T. Papahaei, GrS, I p. 226 „mărună
poate confirmă etimologia lui Dens.“. Giuglea, DR, III p. 972 „munună (murună)
molonem
*
<
< mola (Candrea—Dens.); morman < der. *
murunean *
murnean (influ
ențat de mormînt) etc.“. G. Pascu, ArR, X p. 468 „?! Cf. mărună (botan.) camomille“.

Cunoscut numai în părțile ardelene cu Banatul și Maramureșul, iar
la aromâni destul de rar, cuvîntul nu se explică prin compararea cu
munte (monte-), iar derivarea din lat. molo ori mola pleacă delà sensul
secundar „coamă a unui munte“ -oare ar veni din acela de „grămadă“. în
realitate însă evoluția semantică a lui munună este tocmai inversă, por
nind delà sensul 1—2 pentru a deveni „coama muntelui, a unui deal“ (cf..
cununa dealului „locul nete-d deasupra dealului ce se întinde în -forma
unei cununi“ (maram.) etc., coroana munților, luate la figurat). Sensul de
bază -era „coroană, panglică, 1-egătoare“, cu -această accepțiune apelativul
munună (var. murună) fiind frecvent mai ales în zona -centrală a Transil
vaniei, ca și în Banat, Maramureș; cf. Candrea—Densusianu, loc. cit.,
T. Papahagi, Graiul Maramureșului, p. 69 și 164, L. Apolzanu, Portul și
industria casnică textilă, p. 98, 99, 120, 196, din zona Turda, Valea Arieșului, cu descrieri amănunțite pentru munună (mărună), foarte populară
în aceste părți, „coroană, cunună; șuviță de păr, cosiță împletită“. La
aromâni pare a fi cunoscut numai in sensul „șuviță de păr, cosiță împle
tită; moț, smoc de păr“. Peste tot, accepțiunea fundamentală și primară
este „coroană, ghirlandă, legătură“. în acest sens și ținînd seamă -de var.
murună (în zona centrală a Transilvaniei, unde s-a păstrat neasimilat
-r-, iar cunună se pronunță curună < corona; senin < sărin < serenus;
funingine se aude ca furinzine < lat. fuligin- etc.), ca și de arom. mărună
este clar că formele cu -r- sînt mai vechi, aVînd la bază un român comun
*morona, ce aparține la i. -e. ‘:!mer-, *
merâ-gh- „a împleti, a lega; șnur,
sfoară, colan, laț“ (WP, II p. 272—3; IdgW, p. 733): gr. [xép[juç,-i&oç „fir,
ață, șir“, po)puw „înfășor, deap-ăn. desfășor“, cgzTjpiv&oç „fir, sfoară, colan“,
baza *
merăgh-: gr. ßpoxozGmrochos) „frînghie, ștreang, laț, ochi-u de țesă
tură (plasă)“, irl. braig (*mroghi~) „lanț, câtuși“, v. sl. mreza „plasă, rețea,
mreje“ (din care rom. mreje), let. merga, marga „parmaclîc (de pod),
galerie, corul bisericii (grilaj)“ etc. (cf. WH, II p. 76). O bază i.-e. *
mer*mor-on-, *moron& (sau *maronă?) a dat murună (munună), precum lat.
corona a dat curună (cunună).
5. — BAIER (var. bair, baieră, bairă, baior), s.n. și f. (pi. baiere,.
băi(e)ri), 1) „ață de grosime variabilă, sforicică, fășie îngustă, panglică“
(„cordon, lien quelconque (corde, lanière, ruban, lacet) qui sert à attacher
un objet ou qui tient la place d’une anse; attache“), 2) „salbă, colier“
(„collier“), 3) „amulet, talisman“ („amulette“), 4) „baierile (vasele de
comunicație și suspensie ale) inimii“ („entrailles“), 5) „aidînc, adîncim-e,
fund“ („profondeur, fond“). Dosofteiu, Viețile sfinților, dec. 15 „cruce în
baier la piept“; Pravila 1652 „ceiace poartă baere -sau nărocul“; Cantemir, Istor. 347/20 „baer“ etc.
Der.: băierel, băieruță, -șe, băierătoare (= baieră, zona Turda), a băieri,
băierit; îmbăiera, îmbăierat (îmboio-), îmbăierare, îmbăierătură; desbăiera, -at.

Dial.

bale. : arom. bâeru, bâir, baiur „Kette, Band, Reihe“, am-
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bâir(are), ambăirat, îmbair-, îmbar-, mbair, mbăiredzu „leg“, mbîirîtură;
disbîirari (-ăir-, -air) „a desbăra, a strica șirurile“, disbîirat,-ură; dismăirare, dismăirat; fărșer. bayur (-or, DR, VI p. 24); megl. băir, bâyăr
„Kette, Perlenschnur“; istr. bâiere „Haarflechtenband “.

împr.: din rom. big. baeră „salbă de bani vechi cu care nevestele își împo
dobesc capul“ (mai ales la Vodena), bairci „mărgele de pămînt rotund găurite la
mijloc“ (Tîrnovo; DR, III p. 220), ucr. baior (baiur) „Schnurband (aus Wolle
geflochten)“, pol. baiorek „Fadengold“ (BalkA, II p. 160, III p. 283).
DictB, I p. 94, LexB, p. 42 „baeră, it. bavero collare“. Laur.—Mass. I, p. 114
„...sp. babera = sgardă de căciulă și babero — șervețel la gîtul copiilor spre a
préserva vestmintele de bale; it. baviera, bavero guler etc.“. Cihac, II p. 546 baieră
„entrailles“ din trc. bagyr „foie, coeur; intestins, entrailles“; baier(ă) „ceinture,
cordon“ din băgh, bâghy „lien, noeud, bande, courroie“, kîcè bâghy „bourse à
tirants“; admis de Șăineanu. Hasdeu, Etymologicum Magnum, p. 2363 „latin baerul
mu e, turcesc nu poate fi; totuși este turanic, delà pecenegi sau cumani (sec. XI);
in dial. trc. oriental (djagataic) bai «lien; amulette», bay «lien, charme» > rom. baiuri > sing, baiur, baiură“ etc. Șăineanu, Influența orientală, I p. CCLXII „baier
nu poate fi trc.-oriental; adevărata-i origine trebuie căutată“. Byhan, JbW, VI
p. 191 (la trc. băghy; dar „das Suff, -era bleibt unerklärt“). G. Crețu, Mardarie
Cozianul Lexicon slavo-romänesc (1900), p. 307 lat. bajulus; pentru ă — e cf. tri
balo — trier. Pușcariu, Convorbiri literare, XXXVIII 1904, p. 471, ZrPh XXVIII
p. 690, EtymWtb, nr. 178 sensul de bază era „Schimuckgegenstand“ („farbiges Band . ..
gegen den bösen Blick“), care duce la lat. varias „bunt“ (variare pectus lapillis etc.),
iar substantivat putea să însemne „färbige Gegenstände; Schmucksachen“, — ceeace
însă (observa Weigand, Kritischer Jahresbericht, VIII 1908, I p. 99) este „verfehlt.
Die Grundbedeutung kann nicht ,bunt’ sein, sondern ,Band. Schnnr’“, lucru perfect
adevărat. — P. Papahagi, Notițe etimologice (Academia Română, Mem. liter. 1906—7),
p. 210 arom. mbair din lat. balare „blocken, meckern“, fig. „albern reden“. Philippide,
ZrPh, XXXI 1907, p. 295 din baiulo, băilo. Candrea—Densusianu, Dicț. nr. 127 lat.
bajulus, -urn și bajula, -am „porteur, porteuse“ > *baiur, -ă (cf. magis > mai, ploaie)
etc.; 128 îmbăiera: im-bajulare > imbailare etc. Etimologie admisă de mulți: Puș
cariu, DR, I p. 415, V. Bogrea, G. Pascu, Meyer-Lübke, Graur, Scriban ș.a. în AnEtn.
1951—61, p. 32 ,s-a arătat adevărata origine și etimologie.

Cu mici excepții, încercările au plecat delà dogma despre latinitatea
lui baier, pentru care s-au găsit ori confecționat cu ușurință baze și arhe
tipuri romanice (bajulus, -a ș.a.). Dar examinarea atentă a formelor și
lucrurilor arată că atare baze romanice sînt nepotrivite formal și mai
ales semantic. Din bajul- ai aștepta mai curînd rom. *
bajur (*bazur-), iar
e din u nu se explică prin „influența verbului îmbăiera“, care este un
derivat românesc, posterior apelativului baier, ca atare nu poate avea la
bază un pretins lat. *imbailare (preconizat de Candrea—Dens.). Nepotri
virea semantică este mai mare, schimbarea nefiind numai „aparentă“, ci
cit se poate de nefirească, „surprinzătoare“ (Densusianu; „dar explicabilă
totuși“!?), căci baier conține o noțiune esențial diferită de a bazei roma
nice bajul-, iar unele exemple romanice apropiate semantic nu dovedesc
nimic. General în limbă, prezent în toate dialectele ou însemnări iden
tice, baier e străvechiu, specific românesc; ca atare a cunoscut transfor
mări formale tipice elementelor ereditare și numai acestora, iar .aspectul
actual „enigmatic“ nu poate fi din epoca romanică ori preromană. Seman
tismul limpede și simplu „1 e g ă t u r ă, panglică, șnur; obiect pentru
legat, înfășurat“ este cel arhaic, inițial (just indicat de Weigand); aspecte
și nuanțe ulterioare, secundare (cum ar fi puterile „miraculoase“ pe care
i le atribuie farmecele, ori coloarea baierelor de podoabă etc.) nu au
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semnificație pentru etimologie. Forma este deasemenea transparentă:
consensul celor patru dialecte arată că între a și e, *ba[.]er- a căzut o
consoană mai veche în poziție intervooalică, ce poate fi numai g (nu n, l,
sau b - v, care nu duc la o bază etimologică acceptabilă), după analogia
unor exemple ca plain, arom. plain, v. it. plaio din lat. *
plagium; măiestru
(măiastră) < magister, mai „plus“ < magis, eu < ego, păresemi < quadragesima; autohtonul caier (AnEtn. 1959—61, p. 29) etc. Restabilind sunetul
dispărut în locul lui, se obține un *bager- sau *bagel- (*bagil~), în care bpoate să fie din romanic v-, deci admisibil în egală măsură *vagel-, conținînd i.-e *iteg- „a țese, a lega, înnoda; țesătură, urzeală, torcătură“ (WP,
I p. 247—8; IdgW, p. 1117): v. ind._văgura „funie de dus clinii, plasă, laț
de prins (cursă), -tort, fir“, lat. velum „pînză de corabie, văl, perdea“,
dimin. vëxillum „steag, steguleț“, v. ini. figim „țes“, fige „țesut“, n. cymr.
gweu „a țese, a lega, a înnoda“ etc., ags. wice „fitil“ etc., nhd., bav.
wichengam „Baumvolle zu Dochten“, mhd. wiht, ags. wecca „fitil“ etc.,
mhd. wickeln și wicken; gradul vocalic ö în ags. wăcige „laț, cursă“;
gradul o în v. sax. wocco „cidndela (fitil)“ etc. Un *ueg-/
agelo-,
for
mație nominală cu sensul arhaic „legătoare; fir, ață, obiect pentru legat“
prezintă cîteva modificări (ce l-au făcut de nerecunoscut pentru roma
niștii noștri și care ar putea să lase chiar impresia de artificial, nefiresc
în etimologia stabilită) în concordanță deplină cu desvoltarea elemen
tului moștenit românesc (v > b-, căderea lui g intervocalic, I > r, operante
deopotrivă în cuvintele autohtone, ca și în cele latine-romanice, dar nu
mai în aceste două grupe lexicale românești).
6. — SGARDĂ (var. zgardă), s.f. (pl. sgărzi, sgarde), 1) „curea sau
cerc de metal (legătoare sau podoabă) -în jurul gîtului cîinilor, vițeilor,
vacilor sau cailor (gîtarul de care se leagă opritoarea la oiște)“ („collier
de chien, veau, vache, cheval“), 2) „lănțișor, șirag de mărgele etc. ce se
pune la gît, gheridan; salbă ide bani“ („collier“), 3) „guler“ („col, collet“),
4) „gujbă, gînj de curpen la poartă“ Gorj etc. („tige tortillée servant de
lien“).
Der.: sgărduță, -uță, -ușă, sgărdan (maram. „sgardă din împletitură de măr
gele“, contaminare din sgardă + gherdan?), a sgărda, insgărda („a pune sgardă“),
sgărdat.

Dial. bale. : neatestat (arom. — alsu, cöthur).

î-mpr. din rom.: ucr. zgarda (BalkA, II p. 133; Zbornik Zahodoznavsta, Kiev,
I 1929, p. 57); ung. garda „colier cu cuie la gîtul cîinilor ciobănești spre a-i apăra
de lupi“, zona Huedin (Magyar Nyelvör, XXIX 1900, p. 479; CercLg. V p. 127);
szkărda „hajfonat“ (Nyelv- és irodalomtud. Közlem. Cluj, VI 1962, p. 197).

Alb.: shkardhë „Hundskette; legno ehe si attacoa al cane per tenerlo
a rispettosa distanza e non morda“ (Cordignano; definiție nesigură).

LexB, p. 641. Laur.-Mass. II p. 1178. Cihac, II p. 115 (slav) gard, îngrădesc etc.,
sgardă, grădină etc. Geheeib, JbW, V, p. 37, Șăineanu (ș.a.): gard. — Pușcariu, DR,
II p. 610 „sgardă n-are a face cu si. gradă, ci derivă din ucr. garda .Schmuck,
Zierat’... Bibi. 1688 și mold., bucov., maram., ban. sgarda este un colan de pietre
scumpe sau mărgele; numai prin analogie s-a spus sgarda cîinelui, sens special care
a învins în limba literară“. Pascu, ArR, IX p. 324, X p. 477 „alb. shkardhë = drom.
sgardă, d’origine inconnue, qui doit être cherchée ailleurs“. — I. Sarovolskij, Zbor.
Zahod. cit. „rum. prefiksa z- i si. gard, srb. zagrad, rus., ucr. zagoroda“. Alții com
pară cuvintele român și albanez (Candrea). După A. Scriban, Dicționar, p. 1438
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„din rom. vine alb. shkardhë și rut. garda podoabă. Cf. cu gherdan“. — Etimologia
corectă dată în AnEtn. 1959—61, p. 31.

încercările mai vechi nu explică forma și sensul, ori sînt inadmisibile
sub raport cultural-istoric (gard, garda, gherdan etc.); ele ignorau pe alb.
shkardhë, evident identic cu sgardă, avînid prin urmare aceeași etimolo
gie. în literatura veche românească apare din sec. XVII-lea (Bibi. 1688,
Gen. 38, 18 „și el zise: ce arvună îți voiu da? Ia zise: inelul tău și sgarda
și toiagul“, traducînd pe gr. opfxîoxov ; în Anon. Carans. zgardë, zgerdat).
Cum s-a arătat, sensul primar al apelativului rom.-alb. este „legătură
înfășurată; ceva răsuci t, îndoit, învîrtit“ în jurul grumazului, fie o
simplă legătoare de metal ori curea la gîtul câinilor, fie podoabă grațioasă
(lănțișor, șirag de mărgele, guler etc.) la acela al femeilor; adică un „cerc;
răsucitură, torques“. Din punct de vedere fonetic mai veche este forma
albaneză, căci în română sonorizarea unui vechiu k în grupul sc- este
admisibilă și firească (*skar- > sgîria, scabies > sgaibă, zgaibă etc.); un
alb.-rom. *skard- aparține la i.-e. *(s)ker- „a întoarce, a răsuci, îndoi“,
cu formant dental *
(s)krei-t- cuvinte ca lit. skreiciii, skriesti „a învîrti, a
învîrti pe loc“, skrÿtis „obadă“, apskritùs „rotund“, skritulys „cerc“ etc.;
*(s)kreid- ca lit. skridinéti „a se învîrti împrejur“ etc. (WP, II p. 568—573,
3; IdgW, p. 935; același radical i.-e. în româneștile autohtone cîrlig
(AnEtn. 1959—61, p. 33—34), creț, cu alte aspecte ale vocalismului și
elemente formante. Bazele cu k și g au dat cuvinte pentru „cerc, inel,
ceva (ră)sucit, îndoit (etc.)“, mai apropiate de alb. -rom. *skarda, care
presupune un arhetip i.-e. de forma C,(s)ker-/
skor*
> *skar-d(h)â „cerc,
obiect circular învîrtit în jurul unui lucru“, oeeace tocmai este românes
cul sgardă și omologul lui albanez.
7. — CÄR1MB (var. carîmb, cărîng), s.m. și n. (pl. -uri și carîmbî),
1) „unul din drugii delà löitrele carului de care sînt fixate spetezele,
numit și draghină“ („bare inférieure de la ridelle“); p. ext. „loitră; -capă
tul osiei“ etc.; 2) „capătul osiei care iese din buciumul roții; partea osiei
cît o ocupă roata“ („bout d’essieu“) 3) p.anal. „partea cilindrică a cismei
delà gleznă pînă l-a genunchi“ („tige de botte“); 4) „brighidău, băț de mă
surat înălțimea laptelui“ („moussoir“).
Der.: cărîmbă, cărîmbăț, a cărîmbl („a măsură laptele cu cărîmbul“), carîmb it.
Laur.-Mass. Gloss. p. 120 „carimbu turulu sau tubulu ciobotei;—? din aceeași
fontana cu calibru, adeco din -arab, qalâb, qalîb?“. Cihac, II p. 478 din ung. karima
„bord, rebord“. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen
(Wien, 1886), p. 132 cf. srb korubati „battre le maïs“, m. big. *korabù. Admis: Wei
gand, JbW, XVI 1910, p. 222, Dumke, JbW, XIX p. 82. Philippide, ZrPh, XXXI 1907,
p. 302 lat. carri umbo. Șăineanu, DicțUniv. p. 104 big. korămdă. Scriban, Arhiva,
XXVIII 1921, p. 238 și Dicționar, p. 233 din lit. karabas „cornet, pungă de hîrtie“,
de la rus alb karôbà „cutie de scoarță“ etc. P-ușcariu, DR, I p. 225—6, II p. 596—9,
III p. 395 (DiețAcad., 1/2, p. 126): lat. *
calamulus (Giuglea), dimin. lui calamus
„trestie, harac prăjină“ > *
cărămur sau *
carîmlu, cu intercalarea lui b *carîmblu > carîmb; „drugii delà scară s-au numit carămi (calami), cei delà loitre
(.scară mică’) *
calamuli “. Admis de Candrea (DicțEnc. p. 225), Densusianu, GrS. VI
p. 363 nu calamus, ci der. *
calamulus (P-ușc.); cu rezerve: Meyer-Lübke; respins:
Pascu, ArR, VII 1923, p. 555, X p. 467 (,,
*calamulus
aurait donné ‘‘cărăm.ur“'); „im
possible“ Graur, BullLg. V p. 30. Skok, ZrPh, XLII 1923, p. 191 lat. calopus (cu
intercalarea unui m, ca în strambus'); respins de Pușcariu, DR, III p. 838. Capidan,
Langue et Littérature (București), II p. 225 în legătură cu glosa grecească karambas
2 — Anuarul Muzeului etnografic
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„ciomag ciobănesc“, Hesychios. — în AnEtn. 1959—61, p. 33 cuvîntul a fost discutat
în legătură cu terminologia meșteșugurilor i:ndicîndu-se etimologia verosimilă a
acestui element autohton.

Vechile încercări nu explică fonetica și semantismul cuvîntului, fiind
simple „curiosități“ cum le numea Pușcariu, inclusiv formula acestuia
(*calamulus dimin. din calamus „trestie“, care este mai mult „imposibilă“
(Graur) decît oricare alta); problematic este și „karambas“ ce nu poate
fi din limba mysilor asianici spre a fi considerat eventual ca tracic (după
Capidan), căci cum arată glosatorul antic termenul „mysian“ al aceluiași
cuvînt era sykalobos. Forma autentică este cărîmb (regional și secundar
cărîmb; DR, XI, p. 68), iar cărămi e un plural dialectal, tîrziu, delà cărîmb
(Pascu; Weigand, BalkA, II p. 259), care nu poate dovedi nimic pentru
etimologia din calamus sau ceva asemănător. în cărî-m-b-, forma veche
*caramb- sau *calamb-, se află un rad. i.-e. (*)ker- sau *(s)kel-. Sensul
de bază pare a fi fost „drug, sul, par, băț“ (nu „tub“, cum pretindea Puș
cariu, spre a-1 putea aduce din al său lat. *calamulus; sensul „tub, țeavă“
este secundar, analogic în semantica lui cărîmb), care este făcut prin
tăiere. Exemple din alte idiomuri indică apartenența lui la rad. i.-e.,
*kel-, *kela- „a lovi, a tăia, spinteca, rupe (prin lovire)“ (WP, I p.
436—440,3; IdgW, p. 545,3): gr. xsÂoI „lemne“, xoÂoç „ciuntit, șut, rete
zat“, xXijpia„ramură, viță, curpen“ etc.; lat. calamitas, incolumîs, columna
(WH, I p. 250 consideră columna ca înrudită cu columen și celsus, din
*kel- „a (se) înălța“; dar în accepțiunea primară și primitivă, columna
romană era un simplu „par, stîlp“ al mizerelor colibe preistorice, nu
coloana falnică la temple și palate monumentale în Roma clasică), clava
„ghioagă, ramură, creangă tăiată“, lit. kuolas „par“, v. sl. și rus. kolü
„prăjină, par de gard, par (bucată de lemn doborîtă sau tăiată)“, ceh
klanice „prăjină“, pol. klonica „loitră“; cu -d- v. isl. holt, ahd. holz „lemn,
pădure“, v. sl. klada „bîrnă, butuc“, rus kolôda „buștean, butuc“ etc.; cf.
și rad. *(s)kel- „a tăia“ (WP, II p. 590—6), „par, țăruș, butuc“ etc. Bază
*kela-mb- sau *
kala-b- nasalizat.
8. — CÄPUTÄ, s.f. (pi. căpute), 1) „partea încălțămintei (opusă tăl
pii) ce acopere piciorul delà glezne la vîrful degetelor“ („empeigne (du
soulier); Vorschuh“), 2) p.ext. „partea de deasupra a (labei) piciorului
delà glezne la degete“ („cou-de-pied“). Anon.Carans. këputë = crépita,
keputedz; Bibi. 1688, los. 9,5 (159) căputele cizmelor.

Der.: a căpută, încăpută, (în)căputare, (în)căputat, căputar („pantofar care
pune căpute“), (in)căputătură.

Dial, bale.: arom. căpută „căpută la ciorapi“, căputarea, -at.
î m p r. din rom.: ucr. keputa „Name eines Berges“ (Zelech.; BalkA, II, p. 134).

Alb.: këputsë „Schuh; scarpa“, kputsë (Cordignano), kput „un colțun scurt numai pînă la gleznă“ (Nopcsa, Albanien, p. 169, citat de Philippide).
LexB, p. 97 „etym. capul“. Laur.—Mass. I p. 431 „caputa e fem. din caputu,
part, din capere; prob, e că și copita este în loc de capita, altă formă fem., precum
capotu sau capota e a treia formă a aceluiași cuvînt". Miklosich, Albanische For
schungen, II p. 11 „vgl. alb. këputsë mit rum. căpută“. Cihac, II p. 487 (ung.)
„căpută, căputez, kapta forme de souliers, kaptafa, kaptăzni etc.; cech. kopyto ongle,
kopytce pantouffle, alb. këputsë soulier, v. sl. kopito ungula“. G. Meyer, EtymWtAlb,
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p. 188 „köputse, kputs sic., kupütsa; aus trc. papus, papuc“, Tiktin, DictRomGerm.
p. 288 „viei. part. v. a (în)căpea fassen, aufnehmen“; admis: Șăineanu, Scriban.
Philippide, OrR, II p. 703 „cuvîntul românesc este sigur identic cu cel albanez.
Să fie împrumutat din albaneză?“. — M. Bojan, Rom. căpută șl unele corespondente
ale lui in limbile romanice, în CercLg, XI 1966, p. 237—242.

Tentativele făcute (lat. caput, capere, ung. kapta, sl. kopyto, trc.
papuc, rom. încăpea) nu justifică forma ori sensul cuvîntului căpută și
se 'înlătură delà sine. Valabilă rămîne numai legătura cu termenii albanezi,
identici formal, strâns înrudiți semantic. Sensul de bază al lui căpută este
(cf. corespondentul albanez) „partea anterioară a încălțămintei (Vorschuh)
deci o simplă „acoperitoare, învelitoare“, o „pungă“ în care intră laba
piciorului; ca atare, esențial în ea este noțiunea „a înveli, acoperi“. în
apelativul analizat cap-ut- elementul radical trebuie să fie i.e. *
kep-,
*(s)kep- „a acoperi, a înveli, ascunde“, identificat de Berneker (SlavEtymWtb, I, p. 143—4) în cuvinte balto-slave și grecești (Boisacq): lit. kepùre
„căciulă, pălărie; Bedeckung der Kornhaufen auf dem Felde“, rus cé
pée, srber. cèpac „bonetă, scufie“, ceh cepec, big. cepikă „papuci“ > rom.
cipici; gr. gzs- „acoperitoare, înveliș, strașină“ etc. Originalitatea și
vechimea i. -e. a cuvintelor român și albanez rezultă din semantismul
deosebit (afinitate mai strânsă cu termenul bulgar), cît și 'derivarea cu
suf. -ut-. După sensul cuvintelor albaneze („gheată, călțun“) și etimologia
de mai sus căpută 'pare să fi însemnat inițial întreaga „încălțăminte“
(opincă, cismă primitivă?), restrîns apoi în chip curios asupra părții ante
rioare, mai mare și chiar mai importantă decât restul încălțămintei, cum
apare în ambele dialecte românești care l-au conservat.
Concluziile ce se impun din cercetarea terminologiei de mai sus sînt
cele generale îngăduite și reclamate de studiul comparativ-istoric al lexi
cului românesc în ansamblu, în legătură cu problema formării limbii, a
poporului român și a culturii iui populare (cf. AnEtn. 1962—4, p. 88—91),
în care una din componentele de bază este factorul social-etnic și ling
vistic traco-dacic, ce poate fi comparat cu un „portaltoi“: pe acesta s-a
grefat romanitatea de natură în primul rînid lingvistică și culturală în
cadrul acelui larg fenomen cultural-istoric care a fost înlocuirea
limbii indigene prin cea romană-latină (faptul esențial în procesul
etnogenezei românești). Principala concluzie adusă 'de studiul comparativ
al lexicului moștenit românesc (latin-romanic + preroman autohton) este
deplina continuitate lingvistică și social- etnică
(chiar biologică, în oarecare măsură), adică permanența populației (sau
măcar a unui trunchiu, „nucleu“ al ei) străvechi și romanizarea ei, cu
adausuri și amestecuri ulterioare de elemente izolate sau chiar grupuri
ceva mai mari eterogene (pe care le poate identifica în bună parte cer
cetarea 'societății românofone, a structurii ei în epoca medievală și mo
dernă). Loturile de termeni autohtoni-preromani (foarte puțini), latiniromanici (mai numeroși), slavi și de .alte proveniențe (foarte numeroși,
cantitativ, dar de importanță calitativă mai mică, mult inferioară față
de primele două categorii) și succesiunea lor în timp, stratificarea în limba
română nu trebuie interpretate rigid, dogmatic, căci ele nu implică și nu
impun o corespunzătoare succesiune sau stratificare (adică apariție și
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înoetățenire) a obiectelor și noțiunilor respective, anume în sensul că
noțiunile indicate prin apelative traco-dace (sau illlyro-albaneze?), cum
sînt cele studiate mai sus, ar fi singurele luate (moștenite) din epoca preromană, cele latine-romanice (supra, p. 7) ar fi singurele și cronologic
primele asemenea elemente și produse la poporul român, că cele slave
au însemnat deasemenea apariția termenilor și obiectelor respective numai
în epoca influenței și conviețuirii româno-slave (prin sec. VII—XII).
Numărul relativ redus de termeni lexicali nu înseamnă deloc că din fon
dul culturii materiale a traco-dacilor s-ar fi preluat numai noțiunile și
lucrurile (produsele, activitățile) ce sînt designate cu termenii din fondul
ereditar, preroman și autohton (adică numai: pînză, căciulă, brîu, căpută
etc.); căci azi este lucru evident că marea majoritate (dacă nu aproape
totalitatea) uneltelor, produselor, noțiunilor și activităților economice, la
fel ca și multe instituții social-politice în structura organizării comunității
populare românofone, sînt străvechi moșteniri ale epocii preromane. Dar
pentru majoritatea lor au fost adoptate și s-au impus definitiv denumiri
latine (supra, nota 9), iar ulterior pentru unele dintre ele au intrat în
limbă termeni streini (slavi, grecești, turcești, ungurești, germani, fran
cezi etc.), care au devenit cu timpul (sau vor deveni în curînd, dacă nu
vor fi eliminați) la fel de românești ca lexicul ereditar arhaic, înlocuind
pe cei preromani și latini-romanici, eventual aducînd și unele piese noi
în repertoriul respectiv <ori metode mai bune de confecționare. înlocuirea
termenilor în repertoriul lexical (după faza existenței de „dublete“ și de
suprapuneri) prin îmbogățirea continuă s-a făcut și în cazul limbii ro
mâne în același proces lent și îndelungat de stratificare cu amplificarea
lexicului și a proceselor productive, a lucrurilor și a produselor; totul,
firește, în cadrul îndelungatei continuități social-etnice, politice și teri
toriale, ea și economice, cu stabilitatea de mai multe ori milenară ce
caracterizează desvoltarea societății românești în spațiul carpato-dunărean și balcanic.
Este firesc și evident că pentru toate piesele echipamentului pe care
le purta (haine, încălțăminte, chiar podoabe) populația traco^dacică avea
terminologia ei proprie, străveche, majoritatea de esență „indo-europeană“, din care însă — dacă nu s-a păstrat decît o mică parte de
cuvinte — nu înseamnă deloc că majoritatea pieselor nu au fost trans
mise populației respective traco-daco-romiane, că aceasta și-ar fi schimbat
deodată integral sau în bună parte nu numai terminologia, ci și întregul
echipament, adoptând piese total sau parțial diferite, noi. din repertoriul
și „garderoba“ romană, iar mai tîrziu din cea slavă (opincă etc.). O atare
eventualitate este din capul locului neverosimilă, nu e de luat în consi
derare, chiar dacă continuitatea efectivă a tuturor pieselor nu poate fi
acceptată în felul simplist cum a fost preconizată de unii etnologi-etnografi. Eiste vorba adică de faptul dacă portul popular de azi al românilor
poate să fie considerat absolut identic celui atestat și cunoscut în anti
chitate pe monumentele plastice, cum sînt columna împăratului Ulpius
Trtaianus la Roma și Monumentul triumfal delà Adamclissi în Moesia
dobrogeană, unde geto-dacii apar îmbrăcați în haine care „aduc bine“
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cu cele actuale purtate de țăranul român: să existe o legătură directă
și nemijlocită între cele două serii de materiale etnografice (geto-dacice
și românești), distanțate de 1500—2000 de ani? Adevărat că s-a încercat
derivarea celor românești medievale-modeme (cămașă, ițari, opinci etc.)
direct din cele dacice14, ceeace însă deocamdată nu pare a fi deplin corect
și justificat, știindu-se că în trecut și în prezent portul și încălțămintea
sînt legate de unii factori istorici-cuiturali (între care supremația culturală-politică a unor triburi sau popoare, moda etc.) și că se modifică și
împrumută ușor, migrează pe teritorii vaste în cursul timpului, se ames
tecă etc. (cămăși, pantaloni, sumane, pălării, șepci, opinci, cisme, bocanci,
sandale, ciorapi ș.a.). Piesele de îmbrăcăminte și încălțăminte pot să ofere
doar niște criterii aproximative, cu unele incertitudini și echivocuri, permițînd deci comparații diverse (nu totdeauna deplin concludente) în zona
de sud-est a Europei, nu numai 'la români, ci și la bulgari, sîrbi, secui,
ruteni, unguri, slovaci etc., sau chiar în teritorii mai îndepărtate de Moesia
și Dacia antică. Terminologia pieselor de îmbrăcăminte (ca și în alte com
partimente ale vocabularului și semanticii) în limba română are o sem
nificație culturală și istorică, arătînd etapele de stratificare și înnoireînlocuire a cuvintelor în cadrul continuității aceleiași societăți daco
române, prin fazele desvoltării social-politice și economice delà perioada
antică de romanizare pînă în zilele noastre.
ABREVIERI :

AnEtn.

= Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Cluj, (I) 1957—8,
(II) 1959—61, (III) 1962— 4, (IV) 1965—1967.

ArR

= Archivum Romanicum. Nuova rivista di Filologia romanza,
dir. Giulio Bertoni. Geneva, I 1917 și urm.

Bal kA

= Balkan-Archiv, herausgeg. v. Gustav Weigand. Leipzig, I 1925,
II 1926, III 1927, IV 1928 (continuarea lui JbW).

BullLg

= Bulletin linguistique, publ. p. A. Rosetti. București — Paris,
I 1935 — XV—XVI 1948.

CercLg

= Cercetări de lingvistică. Cluj, I 1956 și urm

Cihac

= A. de Cihac, Dictionnaire d’étymologie daco-romaine, (I). Élé
ments latins, 1870; (II) Éléments slaves, magyars, turcs, grecsmodernes et albanais, 1879. Frankfort/M.

DietB

= Dictionariu rumânesc, lateinesc și unguresc, dein renduiala
excellenti sale preosfințitului Ioan Bobb vladeicul Fagarasului

15 F. B. Florescu, Monumentul delà Adamklissi, Tropaeum Troiani, ed. I, Bucu
rești, 1959, ed. II 1961, p. 569—624; recenzia critică. Studii Clasice (București),
V 1963, p. 430—437; versiunea germană: F. B. Florescu, Das Sieqesdenkmal von
Adamklissi, Tropaeum Traiani, București — Bonn, 1965; recenzie: K. Horedt, în
Acta Musei Napocensis, Cluj, III 1966 [1967], p. 423—426.
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așezat si cu venitu casei clerului typarit, in doao turnuri.
Cluj, I 1822, II 1823.

DR

= Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbii române“, condus de
S. Pușcariu. Cluj, I 1921 — XI 1948.

GrS

= Grai și suflet, dir. O. Densusianu. București, I 1923 — VII 1937.

IdgW

= J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch,
Bern — München, 1959 (cf. WP).

JbW

= Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (rumäni
sches Seminar) zu Leipzig, herausgeg. v. Gustav Weigand, I
1894 — XXIX 1921 (continuat în BalkA).

Laur.—Mass. = Aug. Treb. Laurianu — Ioan C. Massimu, Dicționariulu limbii
române. București, I 1871, II 1876. Gloss. — Glossariu care
coprinde vorbele din limba română străine prin originea sau
forma lor, cumu si cele de origine indouioasa. București, 1871.
LexB

= Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemțescu, quare de
mai multi autori, în cursul a treizeci și mai multoru ani s-au
lucrat. Budațpesta), 1825 (etimologiile sînt date de Petru Ma
ior).

OrR

= Alexandru Philippide, Originea românilor. Iași, I 1923, II 1925
(1927).

WH

= Alois Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, ed. III
de J. B. Hofmann. Heidelberg, I 1935—8, II 1939—1954.

WP

= A. Walde — J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indo
germanischen Sprachen. Berlin—Leipzig, I 1930, II 1927, III
(index) 1932. Ed. II este IdgW.

ZrPh

= Zeitschrift für romanische Philologie. Halle, I 1877 și urm.

Cuvinte: adj. = adjectiv; ags. = anglo-saxon; ahd = althochdeutsch
(vechiu german superior); alb. = albanez (șkipetar); anal. = analogic (prin ana
logie); arm. = armenesc; ar om. = aromân(esc, dial, [ajromânilor din Macedonia
șl centrul Peninsulei Balcanice); att. = attic (dial, gr.); ban. — bănățenesc;
bav; = bavarez; big. = bulgăresc; bucov. = bucovinean; cymr. = cymric
(celtic din Britania); der. = derivat(e); dial. bale. = dialectele românești din
Peninsula Balcanică (arom., megl., istr.); dim(in.) = diminutiv; dor. = dorian;
engl. = englez(esc); ext. = extensiune; fig. = figurat; gr. = grec(esc vechiu);
i.-e. = indo-european; i r 1. = irlandez; isl. = islandez; istr. = istroromân;
(dial, românilor din peninsula Istria, rumeri); it. = italian; împr. = împrumut(at);
lat. = latin(esc); let. = leton; lit. = lituan; maram. = maramureșan;
megl. = meglenit; mhd. = mittelhochdeutsch; mold. = moldovenesc; n. = neo-;
nd. = niederdeutsch; n h d. = neuhochdeutsch; norv. = norvegian; p. = prin;
pl. = plural; pol. = polonez; rad. = radical; rom. = românesc; s. f. = sub
stantiv feminin; s. m. = substantiv masculin; s. n. = substantiv neutru; sard. = Sar
dinian; să s. = săsesc (transilvănean); s 1. = slav; sp. = spaniol; srb(er.) = sîrbesc
(croat); trc. = turcesc; ucr. = ucrainean (rutean); ung. = unguresc (maghiar);
v. ind. = vechiu indian (sanscrit); v. isl. = vechiu islandez; v. sax. = vechiu
saxon; v. s 1. = vechiu slav (paleoslav).

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Elemente autohtone în terminologia îmbrăcămintei

23

1.1. Russu,

AUTOCHTHONE ELEMENTE IM WORTSCHATZ ZUR BENENNUNG
DER KLEIDUNG

(Auszug)
Als eine Fortsetzung des sprachlichen und geschichtlich-ethnologi
schen Studiums über die Ausdrücke der alten lexikalischen Schicht der
rumänischen Sprache, behandelt gegenwärtige Serie die Bezeichnungen
der Bekleidung und des Schuhwerks. Auf diesem Gebiet ist der Wort
schatz und das Verhältnis der verschiedenen Wortgruppen in grossen
Zügen mit andern Abteilungen der Terminologie gleich. Diese Untersu
chung hat auch hier das analytische Studium der beiden Aspekte der Ter
minologie als Grundlage und zwar: das Appellativum (Wort in -sich) dias
(als phonetische Form. Ableitung usw.) im strengen Zusammenhang dem
Ding an sich steht u.zw. mit seinem semantischen Inhalt, also naoh dem
alten Grundsatz „Wörter und Sachen“ welche man etymologisch gleich
zeitig nach den spezifischen Normen eines phonetischen Systems und
nach den Kriterien der allgemeinen Semantik deuten kann.
Die Entwicklung der Volkstracht kennt eine ständige Erneuerung
und Umwandlung', welche sich in mehreren Etappen vollzieht und beson
ders von der Entwicklung der Geldwirtmhaft (des Warenaustausches)
stark beeinflusst wird. Dieser Prozess spiegelt sich besonders klar in der
Terminologie wider, wird aber in vorliegendem Aufsatz nur in ihren
Anfangsetappen, und zwar zur Zeit der Entstehung der rumänischen
Sprache und Volkskultur aus dem latein-römischen und einheimischen
thrako-dakischev Element geschildert. Beide Elemente bilden den ein
heitlichen Wortschatz, der von grösster Bedeutung ist, selbst wenn er
zahlenmässig von später hinzugekommenen übertroffen wird. Da „die
Kleidung in hohem Masse von den örtlichen Verhältnissen und dem
Stande der Kultur abhängt, sic mithin stetem Wechsel unterworfen ist,
woraus sich erklärt, dass nicht viele lateinische A-uedrückc s-eit alter Zeit
bewahrt sind“ (W. Damaschke, 1919), steht es fest, dass im lateinischen
Wortschatz des Rumänischen -- durc h d■ n starken romanisierenden und
nivellierenden Einduos - nachdem h utig'n Stand der Forschungen, nur
8 Appellativa (lexikalische Elemente) in Zur-ammenheng mit Kleidung
und Schuhwerk.zu erkennen sind: pînză „Leinwand, Leinen“, căciulă
„Mütze, pelzmübr'iu „Gürtel, Bauerngürtel; Mauerkranz, Fries,
Sims“, mummä „Kranz“, baier „Band, Schnur; Amulett, Talisman“,
zgardă „Halsband“, cărîmb „Stiefelschaft; Leiterbaum (am Wagen)“, cäpută „Vorschuh, Oberleder“; ausserdem einige Ausdrücke für ihre An
fertigung betreffende Handlungen: încreți vom einheimischen Adj. creț
„kraus; faltig, gefaltet; Falte“, îngurzi „Falten ziehen, krausen“, înseilà
„(provisorisch) heften, ancinanderfügen“ (?) usw.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

24

I. I. Russu

Als Hauptschlussfolgerung, die sich aus dem Studium einiger archai
scher, vorrömischer Elemente der rumänischen Sprache ziehen lässt,
hahen wir die Bestätigung einer vollkommenen, lückenlosen linguisti
schen gesellschaftlichen unid ethnischen Kontinuität, also das Fortdauern
eiher volkstümlichen Zivilisation bei der romanisierten Bevölkerung, zu
welcher sich später vereinzelte oder vielleicht ethnisch heterogene Grup
pen hinzugesellt haben, und auf diese Art zur Entstehung des rumäni
schen Wortschatzes beigetragen haben.
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SPĂLAREA AURULUI DIN ALUVIUNI ȘI
MINERITUL ȚĂRĂNESC DIN MUNȚII APUSENI
Materialele etnografice referitoare la exploatarea zăcămintelor auri
fere din Munții Apuseni ridică probleme de un deosebit interes, nu numai
pentru trecutul mineritului în sud-estul european, ei și în alte părți.
Uneltele și practicile tradiționale păstrate aici până în timpuri apropiate
întregesc materialele arheologice și datele istorice, dezvăluind aspecte
deosebit de concludente asupra evoluției tehnicilor de extragere a auru
lui de-a lungul veacurilor. Ele evocă începuturile acestei ocupații, al cărei
trecut îl vom schița, înainte de-a ne ocupa de vestigiile ei etnografice.
Munții Apuseni, situați în partea de vest a țării, încadrați de Valea
Crișului Repede la nord, Valea Mureșului la sud, Bazinul Transilvaniei
la est și Cîmpia Tisei spre vest, sînt una din cele mai vechi și importante
regiuni miniere din Europa. în subsolul lor oamenii au descoperit și ex
ploatat în cursul mileniilor zăcăminte mai bogate ori mai sărace de cupru,
aur și argint, fier, plumb și mercur etc. Mai intens s-au exploatat cele
aurifere, fiind mai bogate, mai frecvente și mai accesibile, în special în
sudul masivului unde sînt Munții Metaliferi. Culmile principale ale aces
tora, clădite de lavele unor vulcani terțiari, au fost mineralizate în cea
mai mare parte. Aparatele vulcanice au fost năruite de vremuri, iar rocele dezagregate, cu conținut apreciabil de aur nativ, au fost transportate
de apele ciclurilor mai vechi și de cele ale ciclului actual, în toate păr
țile. Prin depunerea lor s-au format zăcămintele secundare sau aluvionare
de aur. Cele depuse în ciclurile de eroziune mai vechi s-au păstrat și
exploatat destul de rar, în schimb oele depuse de văile actuale, care
străbat Munții Apuseni, au constituit o veche și importantă sursă de
obținere a aurului.
începuturile exploatării zăcămintelor aluvionare de aur sînt atribuite
creatorilor culturii Decea Mureșului idin neoliticul tîrziu (oca. 2800—1900
î.e.n.), ale cărei vestigii s-au descoperit în centrul și vestul Transilvaniei.
Aria ei geografică se continuă în sudul Carpaților, unde-i 'corespund cul
turile Gumelnița și Sălcuța, precum și în spre vest în Ungaria, unde-i
corespunde cea de-a treia perioadă a culturii Tisa (Tisa III). Creatorii
acestor mari complexe culturale, care pe lîngă silex au folosit și cuprul
pentru confecționarea uneltelor, armelor și podoabelor, au răspîndit odată
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cu ele și cele dinții podoabe de aur din aceste părți ale Europei1. Exploa
tarea aluviunilor aurifere nu a ridicat probleme prea dificile deoarece
tehnicile de separare a metalului au fost simple și prin aceasta s-au răs
pândit mult mai repede decît procedeele de extragere a cuprului, de pre
parare a bronzului, de reducere a minereurilor die fier etc.
Exploatarea aluviunilor aurifere s-a intensificat în timp, deoarece la
întrebuințarea inițială, de confecționare a unor podoabe strălucitoare și
durabile, care devin nu numai simbol al bogăției, ci și mijloc de acumulare
al ei, se adaugă aceea de mijlocitor al schimburilor de bunuri, odată cu
dezvoltarea producției. In epoca bronzului și în prima epocă a fierului,
cînd noul metal era încă rar și scump, iar cel vechi depășit în alte părți,
era folosit în mod curent în Transilvania, cantități apreciabile de aur au
fost întrebuințate pentru confecționarea podoabelor. Paralel cu metalurgia
și arta bronzului s-a dezvoltat și înflorit o artă locală a aurului, cu un
stil propriu, în care vechile motive ornamentale și structurale au fost
întregite cu elemente împrumutate2. Sursa principală de procurare a me
talului pentru confecționarea variatelor podoabe, începând cu inelele de
bucle și încheind cu talerele sau discurile1 masive, au fost desigur prundișurile râurilor, în special ale celor care culeg apele Munților Apuseni. în
epoca bronzului, după cum a subliniat V. Pârvan, a fost „vîrsta de aur“
a Daciei, marcată de abundența metalului. Atunci, Dacia aproviziona cu
aur Europa Centrală, Germania și Scandinavia3. Obiecte de aur din pe
rioadele anterioare ocupării ei de către romani s-au găsit în peste 130 de
localități din Transilvania4. Numărul este mare ținînjd seama că nu au
fost bunuri obișnuite, că ele au constituit valori deosebite, de care au
dispus conducătorii locali și cei înstăriți. In afara acestora, nu numai
atunci, ci și în timpuri apropite, puțini au fost cei care au dispus de
obiecte de aur. Se apreciază că majoritatea descoperirilor conțin obiecte
confecționate din aur extras din Transilvania, aceasta fiind alături de
Islanda, de Spania, de Macedonia împreună cu Tracia și insula Thasos,
una din provinciile cele mai bogate în aur ale antichității. De aici s-au
răspîndit produsele artei aurului spre Ungaria și nordul Europei, iar spre
sud au ajuns pînă în Egipt unde un obiect datat în timpul dinastiei a Il-a
se presupune că a fost făcut din aur transilvănean5. în acest caz exploa
tarea timpurie a zăcămintelor aluvionare, ale cărei începuturi coincid
cu această perioadă, pot fi atribuite nu atît cerințelor locale cît schim
bului de bunuri cu regiuni mai avansate din punct de vedere economic
și social, cum au fost cele din jurul bazinului răsăritean al Mediteranei.
în epoca bronzului cositorul și chiar aliajele lui cu cuprul au con
stituit obiectul unor schimburi intercontinentale de mari proporții. Ce
1 Istoria României, I, București, 1960, p. 59—60.
2 Dorin Popescu, Exploatarea și prelucrarea metalelor în Transilvania pînă
la ocupația romană, în Studii si cercetări de istorie veche, II, București, 1951, p. 33.
3 V. Pârvan, Getica, București, 1926, p. 597.
4 Dorin Popescu, Prelucrarea aurului în Transilvania înainte de cucerirea ro
mană, în Materiale și cercetări arheologice, II, 1956, p. 198—200.
5 Dorin Popescu, Prelucrarea aurului... p. 236.
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rințele pentru cupru și cositor se restrîmg însă odată cu generalizarea
metalurgiei fierului, în timp ce pentru aur sporesc, deoarece noul metal
asigură dezvoltarea multilaterală a producției, fiindcă devine principalul
mijlocitor al schimburilor de bunuri ca: metale utile, unelte, produse
alimentare, meșteșugărești etc.
Numărul obiectelor de aur scade începînd cu a doua perioadă a fie
rului, dar o cantitate imensă de metal a fost dusă la Roma ca pradă de
război, după ocuparea Daciei de către romani. Aceasta presupune inten
sificarea exploatării zăcămintelor și restrîngerea circulației metalului pe
plan local, pentru confecționarea obiectelor de lux. în acest scop a fost
întrebuințat argintul, a cărui artă a înflorit în Latène-ul dacic. Produsele
■acesteia, podoabe și vase în primul rînd, au fost lucrate de meșteri băș
tinași în stilul tradițional local, în care elemente de tradiție mai veche au
fost întregite cu elemente împrumutate, elenistice, tracice, celtice, scitice,
pontice etc. Elementele specifice, ca și numărul mare al obiectelor de
argint — găsite în vreo 60 de locuri, sînt indicii că cea mai mare parte
au fost confecționate pe loc. Cele mai multe din acestea au fost găsite in
județul Hunedoara6. E adevărat că aici a fost capitala Daciei cu sistemul
ei vast, impresionant, de cetăți, dublate de așezări civile în care au înflo
rit meșteșugurile, între care este atestat și argintăritul, dar în cuprinsul
acestei regiuni se găsesc și cea mai mare parte din zăcămintele auroargentifere ale Munților Apuseni7. Din acestea provenea desigur o parte
din argintul întrebuințat nu numai pentru confecționarea obiectelor de
lux, ci și a monedelor dacice, a căror număr a fost evaluat, după desco
peririle de pînă acum, la oca. 10.000 bucăți. Ele imitau monedele grecești
și macedonene, care au circulat în număr mare în Dacia, încă în seco
lele III—II î.e.n., atestînd o viață economică intensă și relații vaste de
schimburi, bazate pe dezvoltarea producției8. Desigur nu întâmplător s-a
descoperit și o monetărie locală, în care s-au scos mai multe emisiuni de
imitații dacice de tip hunedorean9.
Dacilor le sînt atribuite începuturile exploatării zăcămintelor auroargentifere din Munții Apuseni prin galerii. De fapt nu le-a fost greu
căutătorilor de metale să descopere zăcămintele primare de aur. Rocele
din lungul liniilor de eruptiv au mineralizări complexe, a căror prezență
au trădat-o fragmentele dezagregate de pe pante și din vadurile văilor.
Rețeaua de filoane în care s-a depus aurul nativ, alături de alte mine
reuri, fiind aproape de suprafață, avea numeroase iviri la zi. Numai cine
a văzut astfel de mineralizări își dă seama ce ușor le-a fost căutătorilor
de metale să descopere zăcămintele primare de aur. Pe fondul alb cenușiu
al filoanelor abundă piritele cu strălucire aurie, calcopiritele galbene-alămii și nuanțe verzi-albăstrui, care contrastează cu cenușiul de plumb al
galenei. Strălucirea aurului este umbrită de a diferitelor minereuri de
6 Dorin Popescu, Exploatarea și prelucrarea metalelor... p. 38—39.
7 Istoria României, I, București, 1960, p. 277.
8 Istoria României, I. București, 1960, p. 272.
9 O. Floca, Monnaies „daeiques“ du type Hunedoara, în Dacia, XI—XII,
1945—1947, Buourești, 1948, p. 71—104.
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puse odată cu el în lungul filaanelor, în cantități mai mari, în forme mai
evidente și mai viu colorate. Spălătorii <de aur trebuie să fi ajuns de
timpuriu în zonele mineralizate, atrași în susul văilor de conținutul tot
mai bogat al aluviunilor. Ei au început extragerea și prelucrarea rocilor
dezagregate de la suprafață. Aceasta nu necesitau unelte ori instalații
prea complicate. Prin zdrobirea lor cu ciocanele, măcinarea în continuare
cu rîșnițele ori în pive de mînă și apoi spălarea fărinilor Obținute pe pla
nuri înclinate, ca și aluviunile, se putea obține mai mult aur decît din
acestea. Gropile de extragere a rocilor mineralizate s-au adîncit, cu ele
a început mineritul, atunci cind oamenii au dispus de unelte mai rezis
tente, din fier.
Adîncirea gropilor prin care s-au exploatat ocurențele filoanelor a
dus la apariția primelor mine, a căror rețea subterană a sporit neîncetat
în Munții Apuseni. Un astfel de început, atribuit dacilor, a fost identificat
de către V. Stanciu, asiduu cercetător al vechilor exploatări miniere din
cuprinsul masivului, în culmea Frasinului, din hotarul comunei Bucium10,
în timpul ocupației romane a fost exploatată aici o rețea deasă de filoane
mici. Golul uriaș rămas în urma extragerii în masă a rocilor mineralizate
este cunoscut sub numele de Corandele Frasinului, de minerii buciumară,
foarte buni cunoscători ai adîncurilor, deoarece mineritul a fost ocupația
lor tradițională. Galeria de acces spre Corande nu are nimic din tăietura
caracteristică minelor romane, este mult mai rudimentară, deosebindu-se
net de lucrările din continuarea ei, care dezvăluie o înaltă măiestrie în
mînuirea daltei. E o galerie începută de daci, cu cioplitură neregulată, care
contrastează cu cea săpată în continuarea ei spre Corande în timpul
ocupației romane în Dada, cu tăietura migăloasă și profil regulat, oval.
Neregulat este și profilul galeriilor mai noi, care le întretaie adeseori,,
în vastul labirint subteran, săpat în decurs de două milenii în lungul
zonelor mineralizate din Munții Apuseni.
Mărturii grăitoare asupra iscusinței populației autohtone în cioplitul
pietrei sînt cetățile monumentale construite de daci, în special cele din
Munții Orăștiei11. Tradițiile mai vechi ale ocupației sînt confirmate și de
alte lucrări în piatră, dintre care se impun cele trei statui-menhir desco
perite la Baia de Criș, important centru al mineritului aurifer din Munții
Apuseni (fig. 1). Chiar dacă profilul și unele elemente compoziționale pre
zintă asemănări cu stele antropomorfe descoperite în alte părți, credem
că nu sînt lipsite de semnificație atît toporul-docan prins în partea stîngă
sub centură, cît și un sac ce-1 au pe spate, prins cu două benzi petrecute
peste umăr și unite în față la nivelul mîinilor lipite pe piept, într-o bandă
mai lată adusă sub centură12. Ce altă semnificație puteau avea cele două
anexe — ciocanul și mai ales sacul din spate, — decît ocupația celor
10 V. Stanciu, Aurul Daciei și imperiul roman, Timișoara, 1942, p. 66.
11 C. Daicoviciu și Ferenczi Al., Așezările dacice din Munții Orăștiei, Bucu
rești, 1951.
12 O. Floca, Statuile primitive antropomorfe de la Baia de Criș, în Sargetia,.
IV, 1966, p. 41—47.
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Fig. 1. Una din statuile de la Baia de Criș, din colecțiile Muzeului de istorie
din Deva (Reproducere din Sargetia, IV, 1966).
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pentru care s-au înălțat deoarece, mai ales acesta din urmă, nu se poate
spune că ar avea un caracter decorativ. E adevărat că benzile de sus
pensie, !oa și centura, sînt ornamentate cu motive în zig-zag, dar acestea
sînt elemente secundare. în cazul cînd prin cioplirea lor migăloasă s-ar
fi urmărit numai înfrumusețarea monumentelor, elementele artistice se
puteau realiza pe o piesă de îmbrăcăminte, nu pe anexele unui mijloc
destul de dificil de transport, folosit nu numai în antichitate pentru scosul
minereurilor pe galerii scunde și înguste, ci și în vremuri mai apropiate,
în unele exploatări particulare din Munții Apuseni.
— Zăcămintele aurifere au fost foarte intens exploatate în timpul ocu
pației romane. în Dacia. Prezența timpurie a unui procurator al minelor
de aur la Ampelum, situat unde este acum Zlatna, cu așezare centrală
în cadrul regiunii aurifere din sudul Munților Apuseni, e un indiciu că
zăcămintele erau în mare parte cunoscute13. în acest caz, în cele mai
multe părți, s-a intensificat doar exploatarea lor, prin folosirea unor brațe
de muncă specializate, pe lingă cele ale sclavilor aduși din diferite pro
vincii și populației băștinașe înrobite, precum și a unor mijloace tehnice

Fig. 2. Urine de spălare a aurului din timpul ocupației romane la Uupșa, jud. Alba.

13 Istoria României, I, București, 1960, p. 365.
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mai avansate decît cele folosite de daci, în vremea cărora se presupune
că cea mai mare parte din aur s-a obținut prin spălarea aluviunilor.
Prundișurile rîurilor, în special ale celor care străbat Munții Apu
seni, au fost și în timpul ocupației romane o sursă importantă de obți
nere a metalului. Exploatările de acest tip au depășit prin amploare nu
numai pe cele mai vechi, ci și pe cele din timpuri mai apropiate, care
s-au limitat la spălarea prundișurilor din albiile rîurilor, cu apă din va
duri. în timpul ocupației romane s-au spălat în masă și aluviunile mai
vechi, de pe podurile de terasă, mai ales pe cele unde s-au putut conduce
prin iazuri apele unor văi mai mici, cum a fost cazul pe fragmentele de
terase din secțiunile mai largi ale văii Arieșului, din bazinul Sălciuei,
Lupșei, Bistrei etc. (fig. 2). Acolo unde eroziunea a fost mai puțin activă
urmele acestor activități extractive s-au păstrat pînă în zilele noastre.
Prundișurile au fost puternic răvășite pînă la baza depozitelor deoarece
acolo se găseau, datorită apelor de infiltrație și greutății specifice mai
mari a firișoarelor de aur, concentrații metalice bogate, foarte căutate și
de spălătorii de aur din timpurile mai apropiate. Prundișurile spălate au
fost îngrămădite în movile, care împînzesc porțiuni mai înalte de luncă
și fragmentele terasei inferioare, iar printre ele se disting urmele unor
bazine de reținere a apei și pe alocuri chiar a iazurilor prin care s-a
condus. Și localnicii au intuit originea acestora ca urme străvechi de spă
lare a aurului, dar dată fiind amploarea lor, în comparație cu cele ale
spălătorilor din ultimele veacuri, le-au atribuit uriașilor. La Sălciua de
Jos lor le sînt atribuite nu numai movilele mari de prund din Roine, La
Mori etc., ci și iazurile prin care s-a condus apa, cum e cel din valea
Morilor, din sus de Bunești, spre terasa inferioară a Arieșului, spre Sîmocești (fig. 3).
Foarte intens s-au exploatat și zăcămintele primare sau filoniene.
Prezența timpurie a unui procurator aurariarum la Ampelum, unde este
acum Zlatna, care are o situație centrală în cadrul cunoscutului patru
later aurifer din Munții Apuseni, pare a fi un indiciu că zăcămintele
aurifere din cuprinsul lor erau în mare parte cunoscute. Primul procu
rator al minelor de aur din Dacia a fost, după inscripțiile descoperite,
M. Ulpius IIermiss, libert al împăratului Traian, care a murit în func
țiune. Cenușa lui a fost dusă la Roma, cu învoirea împăratului, după cum
reiese din epitaful său săpat în piatră la Ampelum14.
Minele de aur din Munții Apuseni, datorită importanței lor excep
ționale, au fost trecute în patrimoniul împăratului, ca și minele de fier,
ocnele de sare etc. Cele mai bogate au fost exploatate direct prin supuși
și funcționari, iar cele mai sărace au fost arendate. Administrația lor era
încredințată unui procurator aurariarum, cu sediul la Ampelum, ajutat de
un subprocurator aurariarum și de un numeros personal funcționăresc,
recrutat dintre liberții imperiali și sclavii publici. Inscripțiile semnalează
aoest personal de administrație a minelor, cum sînt tabularii (contabilii),
dispensatores (casierii), librarii (agenți ai fiscului), scribae (registratorii)
14 Istoria României, I, București, 1960, p. 358.
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Fig. 3. Urme de spălare a aurului din timpul ocupației romane la Sălciua, jud. Alba.

etc. Prin acești funcționari mărunți se încheiau contractele de arendă cu
leguli, se încasau impozitele și cotele de aur datorate statului, se făcea
controlul pe teren și altele15.
In vederea intensificării exploatării minelor de aur din Munții Apu
seni, Traian a adus aici seminții de iliri din sudul Dalmației (Pirustae,
Baridustae, Sardeates), specializați în asemenea lucrări. Cea mai mare
parte dintre aceștia erau mici arendași de mine16. Unii le exploatau direct,
alții le închiriau, după cum reiese și din contractele păstrate. Trei dintre
celebrele table cerate descoperite la Roșia Montană sînt contracte de în
chiriere a unor locuri de minerit. Una dintre ele arată că Memmius al
lui Asclepius a închiriat un loc de minerit lui Aurelius Adjutor, de la
20 mai pînă la 13 novembrie 164 e.n., pentru 70 denari, plătiți în rate.
Dacă una din părți nu-și va respecta angajamentele se obligă să plătească
16 Istoria României, I, București, 1960, p. 402.
16 Istoria României, I, București, 1960, p. 401.
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Fig. 4. Exploatare veche de la suprafață și un început rudimentar de mină
în Cetatea Roșiei.

3 — Anuarul Muzeului etnografic
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5 sesterți pe zi ea despăgubire. în. cazul dînd ar izbucni apa în mină se
va scădea arenda proporțional cu paguba suferită. în condiții asemănă
toare au fost închiriate și alte mine17.
Zăcămintele miniere s-au exploatat prin lucrări de la suprafață și
prin galerii. Filoanele scoase la zi de eroziune sau aflate la mică adîncime
s-^au exploatat în cariere (fig. 4). Gropi de extragere de la suprafață, din
timpul ocupației romane în Dacia și mai vechi, se găsesc în multe părți.
Unele lucrări de acest tip au atins proporții impresionante, cum sînt
cele din Cetatea Roșiei și vîrful Corăbiei. în vîrful Cetății Roșiei, din
apropierea comunei Roșia Montană, prin extragerea în masă a roeelor
împînzite de filoane mici și dese s-au format două grote uriașe, în pereții
cărora se văd începuturi de galerii cu profil oval, unele înnegrite de
fum (fig. 4—6). Vîrful Corăbiei, -din hotarul comunei Bucium, este brăz
dat de mai multe șanțuri tăiate în stâncă, urmele unor exploatări la zi.
Cel mai mare, numit Ieruga Corăbiei, are oca. 400 m lungime, 40 m
adâncime maximă și 30—40 m lățime (fig. 7).
Galerii romane, cu tăietură migăloasă în daltă, au fost identificate în
majoritatea centrelor miniere din Munții Apuseni. în baza acestora și a
destul de numeroaselor descoperiri arheologice s-au stabilit următoarele
grupe miniere exploatate de romani: 1. Grupa minieră a Bă-iței din Hune
doara, 2. Grupa minieră Baia de Criș, 3. Grupa minieră Fericei—Mă
gura—Dealul Ungurului, care se întinde din spre Geoagiul de Jos pînă
la Zlatna, 4. Grupa minieră de la Almașul Mare—Stănija, 5. Grupa mi
nieră de la Corabia—Vulcoi—B-oteș din apropierea comunei Bucium,
6. Grupa minieră de la Roșia Montană, 7. Grupa minieră de la Baia
de Arieș18.
Rețeaua de galerii este mai deasă, ca și aceea a filoanelor, în ținutul
Abrudului, la Roșia Montană și Bucium, mai rară în alte părți. Labirin
tul de galerii prin care s-au urmărit filoanele, ca și golurile uriașe de
unde s-au scos în masă rocile cu mineralizări bogate, numite de localnici
corande, au fost săpate numai cu dălțile și ciocanele. Cu aceste unelte au
extras și minerii țărani din timpuri apropiate filoanele mai bogate în
aur, pentru a preveni dispersarea metalului în masa roeelor slab minera
lizate, pe care le-au dislocat cu explozivi.
în ce privește extragerea și prelucrarea minereurilor aurifere în
antichitate deosebit de concludente sînt, privindu-le în lumina materiale
lor etnografice, relatările lui Diodor, după Agatarhides, asupra mineritu
lui aurifer de la granița din acea vreme a Egiptului cu Arabia și Etiopia,
unde erau multe și întinse mine de aur19. Regii Egiptului trimiteau acolo
condamnați, prizonieri și chiar nevinovați, -dintre care unii cu toate rudele
lor, realizînd venituri -mari din truda tuturor acestor năpăstuiți, -angajați
în complexele activități miniere, începînd cu copiii și încheind cu bătrînii. Numărul celor condamnați la aceste munci, spune Diodor, era foarte
17 Corpus Inscriptionum Latinarum, III, tab. X, p. 948.
18 I. Riusu Abrudeanu, Aurul românesc, București, 1939, p. 105—113.
19 Diodor, III, 12—14.
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Fig. 6. Gură de mină romană din Cetatea Roșiei.

mare, toți erau cu cătușe la picioare și trebuiau să muncească necontenit,
nu numai ziuia ci și noaptea, că nu li se acorda odihnă și nu aveau nici
o posibilitate de evadare. Erau păziți de soldați, dintr-un trib barbar,
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Fig. 7. Ieruga Corăbiei, — exploatare romană de la suprafață
(comuna Bucium, jud. Alba).

care vorbeau cu totul altă limbă, încît nu puteau intra în discuții cu
oondamnații și nu puteau fi influențați prin rugăminți sau mituiri.
Rocile mai tari erau încălzite cu un foc mare ca să se spargă mai
ușor. Cele mai moi se spărgeau cu răngi de fier> Cei mai puternici spăr
geau roca, de tăria marmorei, cu niște ciocane die fier. Cu acestea se
săpau galeriile, ce urmăreau filoanele aurifere. Întrucît lucrau în întu
neric purtau niște opaițuri montate pe frunte și schimbau poziția corpu
lui după posibilitățile terenului, aruncând jos bucățile de piatră.
Băieți tineri se tîrau prin galerii, în scobiturile făcute în stâncă, pen
tru a aduna cu greu bucățile ide piatră, pe care le scoteau afară din mine.
Cei trecuți de 30 de ani primeau de la ei o anumită cantitate de piatră
spartă și o zdrobeau în pive de piatră, eu niște pislugi de fier, pînă ce
ajungea să aibă mărimea unui bob de mazăre. De la aceștia preluau pia
tra femeile și bărbații mai bătrîni și o duceau la mori, care se aflau mai
multe într-un rând. Apoi treceau 2 sau 3 lia manivelă și o măcinau pînă
ce ajungea ca făina de grâu.
în cele din urmă făina de piatră era preluată de către niște specialiști
și intra în ultima fază a prelucrării. Ea se freca pe o scîndură lată și
puțin înclinată, amestecîndu-se cu apă. Pămîntul care se afla în măciniș
era spălat de apă. Materialul aurifer, datorită greutății, rămânea pe scîn
dură. Operația se repeta, iar peste acest amestec se apăsa ușor cu un
burete, care prindea tot ce era moale și conținea pământ, așa încît pînă
la urmă rămânea numai praful de aur curat. In cele din urmă acesta era
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preluat de alți meșteri, care-1 turnau, după măsură și greutate, în niște
oale de lut, îi adăugau o anumită cantitate de plumb, cositor, sare etc.
Oalele închise bine cu un capac se introduceau într-un cuptor de topit,
unde se țineau 5 zile și tot atîtea nopți. Astfel s-a -Obținut aurul, între
buințat de faraonii Egiptului la confecționarea celebrelor tezaure.
Minereurile aurifere s-au extras nu numai în antichitate ci și mai
tîrziu, pînă la generalizarea prafului de .pușcă în minerit, numai cu dălți
simple die fier, mai lungi ori mai scurte și ciocane. Ca auxiliare, pentru a
slăbi rezistența rocilor, s-au folosit focul și apa cu -oțet, care s-a aruncat
în fronturile de lucru încălzite. Dimensiunile acestora și a galeriilor erau
în funcție de mineralizări. Acolo -unde erau mai bogate se lărgeau, iar
unde erau mai sărace se strîmtau atît -de mult încît abia se tîrau în lungul
lor nu numai minerii, ci și copiii care scoteau afară rocile mineralizate.
Minereurile se zdrobeau în pive de pialtră, cu pislugi de fier, pînă
ajungeau în mărimea boabelor de mazăre. Pive de piatră s-au întrebuin
țat și în alte regiuni aurifere din lumea antică. O astfel de piuă, găsită în
apropierea marilor exploatări romane de la suprafață din vîrful Corăbiei,
am achiziționat de la Bucium, județul Alba. Corpul piuei este destul
de rudimentar cioplit într-un bloc de piatră, înalt de cca. 50 cm. Locașul
de zdrobire nu este prea larg, iar conturul arată că pislugul întrebuințat
pentru zdrobit a fost de fier. Piua s-a folosit pînă s-a perforat fundul,
așa încît a rămas ca un cilindru de piatră (fig. 8). O formă mai regulată
are piua găsită lîngă mormintele romane de la Corabia-Slăvășoaia20. Pive
asemănătoare se găsesc și în colecțiile muzeelor din Alba Iulia și Deva.
Minereurile zdrobite lîn pive, de brațele mai vînjoase ale celor trecuți
de 30 de ani, erau preluate și măcinate în continuare de bătrîni, la mori.
Acestea erau mai multe într-un rînd și se acționau cu ajutorul unor
manivele, probabil mai ușor, din moment ce le învîrteau bătrînii. Nu
se dau amănunte asupra construcției lor. Puteau fi un șir de rîșnițe, cu
dispozitive de învîrtire mai eficace decît mînerele obișnuite, ale celor
folosite pînă nu demult în mineritul țărănesc din Munții Apuseni. Dar,
manivele pentru învîrtit au avut și șteampurile de mînă, folosite și ele
în mineritul țărănesc din Munții Apuseni. Ele au avut o construcție ase
mănătoare cu pivele de ulei cu săgeți și roate de mînă, destul de frec
vente și acestea în trecut, in Transilvania (fig. 9)21. La acest tip de insta
lații s-a ajuns prin descoperirea angrenajului simplu de pene, pentru
ridicarea unor pislugi mai grei decît cei de mînă. în acest scop era nevoie
de un fus cu o pană sau mai multe pene de ridicare, un dispozitiv de
susținere, format din doi stîlpi și un mecanism de învîrtire, prin una sau
două 'manivele aplicate la capătul fusului sau două roți de mînă, pentru
a-i accelera turațiile, într-un stadiu mai avansat de evoluție a acestor
instalații, care se situează la originea celor acționate -de roți hidraulice.
Penele fusului se angrenau cu penele corespondente din pislugii pentru
™ I. Rusu Abrudeanu, o.c. p. 127.
21 V. Butură, Pivele de ulei din Transilvania, în Revista muzeelor, an. II,
nr. 2, București, 1965, p. 128.
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Fig. 8. Piua de piatră de la Bucium.
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Fig. 9. Șteamp acționat cu roți de mină, din colecțiile Muzeului din Deva.
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zdrobit, pe care-i ridicau în sus, apoi îi scăpau și cădeau în piv,e peste
minereuri. Astfel, aceste mori, mai multe într-un rînd, puteau fi tot atît
de bine o serie de săgeți de șteamp, acționate cu brațele, cu care se puteau
măcina minereurile ca făina de grîu, mai ușor decît cu rîșnițele.
Făina de piatră era preluată de către specialiști, care o prelucrau pe
o scândură lată și puțin înclinată. Se amesteca cu apă, oare se scurgea în
josul scîndurii, luînd cu ea firmiturile de roce mai ușoare. Firișoarele de
aur, datorită greutății și unei anumite mînuiri, rămâneau pe scîndură.
Operația se repeta de mai multe ori, iar pe urmă se apăsau cu o sponghie,
în care se prindea tot ce „era moale și conținea pămînt, așa încît până la
urmă rămînea praful de aur curat“. Și în mineritul țărănesc din Munții
Apuseni s-a folosit un plan ușor înclinat, din scânduri, în prima fază
de spălare a măcinișurilor scoase din pivele șteampurilor, așa numitul
valău. E adevărat că era întregit cu un al doilea plan, mai înclinat, aco
perit cu petece de lână, dar acesta a putut fi o anexă ulterioară. Vom
reveni asupra acestei instalații, and vom prezenta mai amănunțit pro
cedeele de spălare a minereurilor, în mineritul țărănesc din Munții Apu
seni. Procedeele consemnate de Diodior au fost cunoscute de sigur și în
alte regiuni aurifere din antichitate. Ele au fost preluate și difuzate în
lumea mediteraneană și ținuturile învecinate pe măsură ce au sporit
cerințele pentru metale nobile. în cadrul întinsului imperiu roman Dacia
a fost una din cele mai importante surse de obținere a lor. Aceasta reiese
din amploarea lucrărilor efectuate. între acestea, pe lângă exploatările
propriu-zise, se impun lacurile de acumulare amenajate în bazinele supe
rioare ale văilor ce brăzdează culmile mineralizate, care au asigurat apa
necesară spălării minereurilor. Lacuri din timpul ocupației romane în
Dacia au fost semnalate încă de primii cercetători ai mineritului din
Munții Apuseni 'la Roșia Montană, Corna, Baia de Criș, Trestia etc.22.
Unele au fost reamenajate în timpul orînduirii feudale, pentru a asigura
apa necesară spălării minereurilor, precum și acționării șteampurilor. La
originea instalațiilor cu roți hidraulice se situează pivele cu manivele,
apoi cu roți de mînă, cunoscute după cum se pare încă din antichitate,
între obiectele găsite pe galeriile romane din Munții Apuseni sînt și doi
butuci de roată, păstrați în Muzeele din Alba Iulia și Deva (fig. 10—11).
Construcția evoluată a acestora presupune o largă întrebuințare a roților
pentru acționarea diferitelor tipuri inițiale de instalații. Preocupările pen
tru perfecționarea uneltelor și procedeelor de extragere și prelucrare a
metalelor au fost susținute în toate timpurile, dată fiind importanța lor
multiplă. Cele folosite în Dacia, în timpul ocupației romane, se pare că
marchează stadiul mai avansat al mineritului aurifer din antichitate, ale
cărui vestigii impresionează și azi, prin amploarea lucrărilor și măiestria
cu oare au fost efectuate.
Acum cînd continuitatea populației romanizate pe teritoriul Daciei
este confirmată de tot mai numeroase descoperiri arheologice se pune
22 S. Köleseri, Aurăria Romano-Dacica, Sibiu, 1717, p. 82.
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Fig. 10. Butuc de roată găsit într-o mină romană din Munții
Apuseni, păstrat în colecțiile Muzeului din Deva

întrebarea în ce măsură au fost valorificate principalele bogății ale sub
solului, între care o importanță deosebită au prezentat-o încă din antichi
tate, pe lingă aur, sarea și fierul. Analizele metalografice ale obiectelor
descoperite precum și a celor similare găsite în alte părți, ar putea atesta
nu numai exploatarea, ci și circulația lor mai restrînsă ori mai întinsă,
în schimburile pașnice de bunuri materiale, ori în tribut sau 'prăzi la
popoarele migratoare, care s-au succedat pe aici. Se pare că tocmai aurul
a conferit Transilvaniei în acele vremuri forța de atracție cea mai puter
nică asupra popoarelor cuceritoare23.
23 Toth Zoltăn, Mișcările țărănești din Munții Apuseni pină la 1848, Bucu
rești, 1955, p. 9.
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Fig. 11. Fragmente de roată găsite într-o mină romană din
Munții Apuseni, păstrate în colecțiile Muzeului din Alba Iulia

Descoperirile arheologice din ultimele decenii atestă o intensă ex
ploatare a zăcămintelor de fier și o largă răspîndire a metalurgiei lui
în feudalismul timpuriu. Urme privitoare la metalurgia fierului s-au des
coperit și în regiuni unde nu se cunosc zăcăminte de minereuri, de aceea
nu .pot fi puse la îndoială activitățile extractive acolo unde se găseau din
abundență. Dovada acestor activități o constituie descoperirea, într-o serie
de așezări din secolele X—XI de pe teritoriul patriei, a numeroase vetre
de zgură rezultată din reducerea minereurilor în cuptoare primitive. Un
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cuptor din secolul al IX-lea a foist descoperit în Valea Caselor, mai josde Ghelar, în Munții Poiana Ruscă24. Activitățile miniere ale autohtonilor
nu s-au limitat de sigur la exploatarea bogatelor zăcăminte de fier, ci au
cuprins și bogatele zăcăminte de aur din Munții Apuseni, de care îi des
parte 'doar valea M-ureșulu'i.
în cronica Gesta Hungarorum, întocmită de notarul regelui Bela al
III-lea, pe la sfârșitul secolului al XII-lea, în baza izvoarelor mai vechi
din secolele X și XI, se menționează nu numai populația autohtonă româno-slavă a Transilvaniei, ci și bogăția în aur a rîurilor ce o străbat.
O iscoadă trimisă de Tuhutum i-a povestit la întoarcere că țara Transil
vaniei este udată de celle mai mari rîuri, că din nisipul lor se culege aur,
că aurul din această țară este cel mai bun25.
în prima epocă a dominației maghiare mineritul a avut o însem
nătate locală. Ungurii, locuitorii șesului, nu s^au priceput la minerit și
pe lingă aceasta luptele neîntrerupte au împiedecat mult dezvoltarea ținu
tului26. Cerințele bănești au sporit și odată cu acestea și cele pentru
metale nobile, de aceea s-a intensificat mineritul, care a fost principalul
izvor de bogăție. în acest scop au fost aduși coloniști mineri germani în
centrele mai importante, cu zăcăminte mai bogaite.
Viața juridică a regiunilor miniere, după cum a arătat și V. Ara di,
s^a dezvoltat foarte încet. Minerii țărani trăiau în primul timp după
datinile juridice vechi, dar cu încetul s-a simțit și influența legilor noului
stat. S-a mai clarificat în lupta pentru acapararea moșiilor de către favoriții regali, cînd a sporit interesul și pentru ținuturile miniere, care au
rămas la dispoziția liberă a regilor, iar minerii băștinași au devenit iobagi
ai coroanei27. Aceștia au extras aurul cu unelte simple, de tradiție străve
che, practicînd pînă în timpuri apropiate așa numitul „minerit valah“,
care și-a extins activitățile din plin în perioadele de declin ale celorlalte
exploatări.
Prima mențiune documentară cu privire la ținutul 'aurifer din Munții
Apuseni datează din anul 1201, cînd Terra Obruth, adică ținutul Abru
dului, ajunge, în urma unei danii regale, în stăpînirea banului Yula, iar
mai tîrziu în aceea a lui Zubuslaus Secuiul. Ștefan al V-lea a dăruit-o,
în anul 1271, capitlului din Alba Iulia28. Data aoeasta este începutul
luptelor disperate între episcopia catolică din Alba Iulia și între minerii
băștinași și coloniști, după cum subliniază și V. Aradi. Preoțimea a
început să-i silească pe mineri, atît băștinași cît și coloniști la supunere,
dînd imboldul unei lupte seculare. Totodată a izbucnit lupta între minerii
băștinași și coloniști. în aceste lupte autoritatea regală nu a fost con
secventă, dar a încercat să ajungă la un echilibru. Pe de-o parte nu a
24 Papp Kăroly. A magyar biradalom vasércz és kôszénkészlete, 1915, p. 392,
fig. 114.
'
25 G. Popa Lisseanu, Izvoarele Istoriei Românilor, I, București, 1934, p. 44, 95.
28 V. Aradi, Dezvoltarea cetăților montane din Transilvania, în Societatea de
mîine, an 1925, II, nr. 16—17, p. 284.
'
27 V. Aradi, Dezvoltarea cetăților montane ... 284.
28 E. Hurmuzaki, Documente, vol. I, p. 2, București, 1890. c. 729.
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voit Să ajungă în conflict cu puternicia biserică catolică. Iar pe de altă
parte, nu voia să expună pe mineri șicanelor bisericii catolice29.
Cu sprijinul puterii centrale Abrudul a obținut privilegiul de oraș
liber. Zlatna nu a reușit, deși locuitorii ei au dus o luptă susținută pen
tru obținerea și păstrarea privilegiilor miniere obținute temporar. Carac
terul mixt al populației din acest important centru aurifer, ca și din alte
localități de altfel, este atestat documentar în lupta timpurie pe care a
dus-o pentru obținerea privilegiilor miniere. între delegații z'lătnenilor,
care au cerut regelui Ludovic I, în anul 1365, reînnoirea privilegiilor mi
niere a fost și Nicolae, fiul lui Cîndea, judele orașului Zlatna30. Cîndeștii,
care dețineau poziții importante în cadrul acestei așezări, erau înrudiți
cu voievozii din Beiuș31. Un cnezat românesc condus de Cîndești este
atestat la Lupșa. în anul 1385 s-au prezentat în fața capitlului din Alba
Iulia Nicolae Cîndea din Lupșa și neamurile lui, care erau în proces cu
nobilii din Trascău pentru moșia Lupșa și mina Lwpest, Kewpes ori
Kwpesth, primită în danie de la Ludovic I, în anul 1367, pentru multele
și credincioasele sale slujbe32. Aceasta înseamnă că în cadrul micului
bazin, în care este situată comuna Lupșa, se va'lorifioau nu numai sărăcă
cioasele resurse ale solului, ci și ale subsolului. Mina în discuție a fost
desigur o exploatare cnezială mai veche, în partea de hotar dinspre Baia
de Arieș. Se știe că în dorința de a se explora și exploata Cît mai intens
bogățiile subsolului s-au făcut largi concesii proprietarilor de moșii, pen
tru deschiderea de noi mine, ori reluarea exploatării celor mai vechi.
Astfel de concesii au existat desigur și în alte părți ale Munților Apuseni,
constituind surse de venit nu numai pentru stăpînii moșiilor, ci și pentru
cnezii și voievozii locali. Bunăstarea unora reiese din ctitoriile înălțate,
cum sînt bisericile de piatră ale voievozilor din Zărand, de la Criștior și
Ribița33. La aceasta a putut contribui nu atlît sărăcăcioasele resurse pastoral-agricole ale ținutului, cît bogatele zăcăminte aurifere din aluviunile
văilor și filoanele munților.
în Munții Metaliferi privilegii miniere au avut Abrudul și Baia de
Arieș din jud. Alba, Baia de Criș și Băița din jud. Hunedoara. în limitele
unora au fost cuprinse și satele românești învecinate, pentru a li se asi
gura brațele de muncă necesare, animalele pentru efectuarea diferitelor
transporturi etc. De Abrud au aparținut Roșia Montană și Coma, unde
sînt minele. Orășenii s-au zbătut să acapareze și celelalte sate învecinate:
Abrudsat, Bucium, Cărpiniș, Mușca etc. în limitele Băii de Arieș au fost
incluse satele Muncel, Sartăș și Brăzești. Baia de Criș a acaparat Rișca
și Țebea, în hotarul căreia erau minele. Raporturile dintre tîrgoveți și
29 V. Aradi, Dezvoltarea cetăților montane ... p. 285.
30 Fr. Zimmermann-Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen, vol. II, Sibiu, 1897, p. 223.
31 E. Hurmuzaki, Documente, v. I, p. 2 București, 1890, p. 288.
32 E. Hurmuzaki, Documente, v. I, p. 2, București, 1890, p. 288—289.
33 S. Dragomir, Vechile biserici din Zărand și ctitorii lor din sec. XIV—XV, în
Anuarul Comisiunii Monumentelor istorice, Secția pentru Transilvania, Cluj, 1930,
p. 223—260.
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țăranii mineri din satele învecinate nu erau din cele mai bune, mai ales
în anumite perioade. Astfel, în urma agitațiilor și revoltelor românilor,
oare în două rînduri răsculîndu-se, au devastat ținuturile învecinate,
regele Albert (1437—1453) a luat sub deosebita sa protecție Abrudul,
Baia de Criș, Zlatna și Baia de Arieș, ca și pe locuitorii lor34. Mineritul
tîrgoveților se baza pe exploatarea sărăcimii și a iobagilor din satele înve
cinate. De altfel populația românească a participat activ nu numai la
mineritul aurifer, ci și la extragerea și prelucrarea fierului, pe domeniul
Hunedoarei, Beiușului etc.35. Participarea ei la importantele exploatări
de sare din cuprinsul Transilvaniei este de asemenea atestată din vre
muri vechi36.
Ocupațiile populației băștinașe din ținutul aurifer au avut un carac
ter mixt, spre deosebire de populația colonizată ori imigrată care a trăit
numai din minerit, de aceea în perioadele destul de frecvente de declin,
de stagnare mai îndelungată a exploatărilor, a emigrat în spre alte regiuni
miniere sau în orașe. în astfel die perioade iobagii valorificau mai intens,
prin culturi și creșterea vitelor, sesiile pe care le aveau, pentru care plă
teau stăpânului feudal censul sau taxa în bani, precum și unele produse.
Pentru micile concesii de exploatare plăteau fiscului urbură sau dijmă
minieră. Aceasta o strângeau comiții urburari, prin care se efectua și o
parte din schimbul de aur, deoarece toți producătorii erau obligați să
predea fiscului tot metalul extras, la preț oficial. Abuzurile slujbașilor
erau frecvente, de aceea adeseori au intervenit regii și principii pentru
ocrotirea populației miniere. Producătorii se duceau uneori cu metalul
extras pînă la Sibiu. într-o listă de predare, din anul 1490, sînt trecuți,
într-o poziție aparte, olachii de Alba, alături de alți schimbători de aur,
la cămara din Sibiu. Aurul, de bună calitate, a fost predat de sigur de
către delegatul unor mineri iobagi, din împrejurimile Abrudului și Zlatnei, care au aparținut de comitatul Alba. în același an și în anii urmă
tori, pe lingă coloniști și alți târgoveți, au mai predat aur de bună calitate
Nicolaus Zenobie, Radul de Alba, Laldislau Radul etc. (aceștia probabil
au fost orășeni înstăriți)37. Prezența acestora, ca și a unör conducători ai
populației autohtone, angajată în minerit și spălarea aurului este ates
tată documentar și în alte părți.
în anul 1446 Iancu de Hunedoara poruncește voievodului Moga și
slujbașilor săi din Baia de Criș să nu împiedice cu nimic sau să-i cauzeze
vreo pagubă maistrului Simion din Sibiu, cel care bate florini din aurul
34 I. Rusu Abrudeanu, Aurul românesc,... p. 222.
35 D. Prodan, Producția fierului pe domeniul Hunedoarei în secolul al XVll-lea,
în Anuarul Institutului de istorie, I—II, 1958—1959, Cluj, 1959, p 115—121; D. Pro
dan, Domeniul Beiușului la 1600, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, V,
Cluj, 1962, p. 51.
36 P. Mureșan, Aspecte etnografice din exploatarea sării în trecut la Ocna Dej,
în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1962—1964, Cluj, 1966,
p. 413—414.
37 Pauliny Oszkăr, Magyarorszâg arany termelése a XV szăzad végén és a XVI
szăzad derekăn, în A grôf Klebsberg Kuno magyar tôrténetkutatô intézet évkônyve,
VI, Budapest, 1936, p. 89—94.
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spălat la Baia de Criș și să-l lase să colecteze și să cumpere nestingherit
pulberea <de aur necesară3839
. Predarea aurului extras din minereuri ca și a
celui spălat din prundișuri, la oficiile de schimb, a constituit o obligație
permanentă a tuturor producătorilor. Dar, adeseori, între prețul oficial
al aurului și cel oferit de speculanții metalului au fost diferențe mari,
raw lezau direct sau indirect interesele colectivității. Probabil într-o
astfel de conjunctură a intervenit Iancu de Hunedoara pe lingă voievodul
Moga, în favorul monetarului sibian, care întâmpina dificultăți în colec
ționarea concesionată a aurului, pentru baterea monedei, ceea ce denotă
că se extrăgeau cantități apreciabile de metal în această perioadă. Dar și
aici, ca și în alte părți, ritmul exploatărilor a variat foarte mult, de aceea
atât Baia de Criș cît și Băița, deși au beneficiat de privilegii miniere, în
nestatornicia vremurilor și nesiguranța în care au trăit coloniștii așezați
aici, alături de populația autohtonă, au rămas două așezări modeste.
O mare parte din aurul extras de către micii producători țărani a
fost acaparat de speculanți, cu legături vaste, care îl treceau prin con
trabandă peste hotare, realizind profituri uriașe. De altfel nici oficiilede schimb nu asigurau întotdeauna condiții avantajoase producătorilor, —
uneori ofereau prețuri scăzute, alteori nu dispuneau de numerar sufi
cient etc. Pe la mijlocul veacului al XVI-lea cea mai mare parte din
producția de aur o dădeau micii producători și spălătorii, pentru care
extragerea și prelucrarea minereurilor cu mijloace tradiționale era o ocu
pație obișnuită, în care erau angajați toți membrii familiei capabili de
un efort cît de mic, de aceea se practica nu numai atunci eînd „cămara“
plătea bine aurul, ci și atunci cînd da bani mai puțini pentru el, deoarece
aceștia erau oricînd bineveniți pentru completarea lipsurilor, în primul
rînd a celor alimentare. Un fost cămăraș .spunea că înainte schimbul se
făcea de 7 ori pe an, iar de la un schimb la altul numai din Abrud și
satele din împrejurimi se adunau peste 100 kgr. aur, fără a mai ține
seamă rte minerii localnici, care-și predau de bunăvoie auruP'-.
Așezările miniere ca și cele din apropierea lor, care asigurau cerin
țele complexe ale exploatărilor și instalațiilor fiscale, întâmpinau dificul
tăți în procurarea produselor alimentare necesare, din zonele agricole peri
ferice. Aceste lipsuri se răsfrîngeau în activitățile lor productive, de
aceea au solicitat sprijinul principilor. Cristotfor Băthory a scutit pe locui
torii din Cîmpeni, Bistra, Vidra, Abrudsat, Bucium și Cărpiniș de plata
treizecimii și a oricărei vămi pentru griul, vinul, meiul, secara, orzul
sau orice alt articol alimentar adus 'din alte regiuni. Privilegiul a fost
confirmat de Sigismund Băthory la 22 martie 15 9 540.
în vremurile tulburi de la sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul
secolului al XVII-lea mineritul a decăzut. Minele au căzut în ruină, s-au
surpat și au fost inundate în timpul terorii lui Basta. împăratul Rudolf
a trimis comisari fiscali în Transilvania ca să pună în ordine veniturile
38 E. Hurmuzaki, Documente, vol. I, p. 2, p. 729.
39 Töth Zoltân, o. c. p. 23.
40 Töth Zoltân, o. c. p. 31.
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fiscului și pe maistrul minier Ioan Kauffmann din Silezia ca să întoc
mească un plan de exploatare. Intenționa să acorde minerilor un statut
după modelul celor din Boemia și Ungaria. De asemenea s-a preocupat
în mod deosebit să asigure munca pașnică a spălătorilor 'de aur români
împotriva oricăror violențe41.
Dintre principi, Gabriel Befehlen s-a interesat mai îndeaproape de
intensificarea mineritului, în care mai activi erau micii producători, dar
nici aceștia nu predau cu regularitate aurul. Țăranii ocoleau oficiile de
schimb și vindeau aurul la speculanți, numiți în Munții Apuseni gozari.
Cei bănuiți de vînzări clandestine, atunci cînd se duceau cu aur la schimb,
erau arestați și pedepsiți. De aceea, dieta din 1618 a interzis arestările și
a reglementat modalitatea și cursul schimbului42. Cei care vindeau sau
cumpărau pulbere de aur sau aur legat cu mercur se pedepseau cu con
fiscarea tuturor bunurilor și a dreptului de exploatare. Cei oare împo
triva vechiului obicei minier vindeau aurul în regatele vecine, în loc să-l
predea în beneficiul fiscului și al cămării, fie în mîna prefectului sau a
oamenilor săi, pentru ca el să-1 administreze și să-1 schimbe după tariful
stabilit, cădeau sub pedeapsa pierderii capului și confiscării tuturor bunu
rilor43. Schimbul se făcea rar, iar cei lipsiți nu-1 mai așteptau, dădeau
aurul la gozari, Care de cele mai multe ori îl plăteau mult mai bine decît
oficiul. Alteori îl dau la prețuri derizorii la negustorii speculanți, pentru
produse alimentare etc. Producția minerilor țărani, nu numai atunci ci
și în timpuri mai apropiate, nu a putut fi controlată, deoarece instalațiile
acestora erau împrăștiate în lungul văilor care străbat ținutul minier.
în vederea intensificării mineritului Gabriel Bethlen a adus mineri
și spălători de aur, peste 500 (recte aproape 200) cu femei, copii cu tot,
de la Körmöcz (Kremnica) și din mai multe mine de acolo, dar nu după
buna lor voie .. ,44. Dar eforturile lui nu au fost încununate de succes.
El însuși scria marelui vizir la 22 martie 1629: „Din pricina diferiților
vrăjmași care au pătruns în țară, de 24 ani încoace, minele de aur și
argint existente n-au putut să lucreze, s-au surpat și s-au umplut cu
apă, încât chiar dacă am aduce în număr îndestulător meșteri și mineri
curajoși și pricepuți, nici cu o comoară de o mie de sarcini de cal nu pot
fi refăcute, și chiar de s-ar încerca să se facă, cu greu s-ar putea repara
în 20—30 de ani. Dar nu e nici o nădejde în privința aceasta, fiindcă
maghiarii nu se pricep la astfel de treburi, iar românii și germanii —
mai ales meșteri — nu se pot găsi“45. Populația românească era prezentă
în ținuturile miniere, însă nu se angaja în minerit atunci cînd după împli
nirea sarcinilor ioibăgești putea extrage iaur cu mijloace tradiționale, din
filoane sau aluviuni, în folosul propriu nu al fiscului sau tîrgoveților.
Maghiarii s-au așezat în centrele miniere mai importante ca slujbași,
41 Tôth Zoltàn, o. c. p, 24—25.
42 Tôth Zoltàn, o. c. p. 42.
43 Szilăgyi Sàndor, Erdély orszâggyülési emkékek tôrténeti bevezetésekkel, Bu
dapest, 1880, vol. VI, p. 382.
44 Tôth Zoltàn, o. c. p. 27, în notă.
45 Tôth Zoltàn, o. c. p. 27.
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negustori, meseriași etc. Unii au acaparat în timp mine, dar le-au exploatat de obicei cu sărăcimea din tîrguri sau cu iobagii din satele învecinate,
ori le-au arendat minerilor țărani, pe bani sau o parte din minereurile
extrase. Numărul a sporit și prin maghiarizarea coloniștilor germani,
slovaci etc. Originea acestora s-a păstrat în tradiții, a altora o indică doar
onomastica.
O etapă importantă în dezvoltarea mineritului din Munții Apuseni a
fost marcată de organizarea domeniilor Zlatnei, în anii 1650—1651. Aces
tea cuprindeau satele din partea centrală a masivului, unde mineritul
era mai activ și oferea perspective mai largi de dezvoltare. Comunele au
fast'împărțite în trei domenii: domeniul de jos oare cuprindea Pătrînjenii,
Galați, Feneș, Presaca din jurul Zlatnei, care pe lîngă funcțiunile admi
nistrative a devenit un important centru de prelucrare a minereurilor;
domeniul de mijloc cuprindea Abrudsat, Bucium, Cărpiniș, Mușca și Dupăpiatră din împrejurimile Abrudului, în cadrul cărora accentul s-a pus
pe activitățile extractive; domeniul de sus care cuprindea Bistra, Cîmpeni, Rîul Mare și Vidra, ai căror locuitori furnizau material lemnos,
prestau munci diferite, efectuau transporturi etc. în goana după aur au
sporit sarcinile și abuzurile, iar odată cu ele s-a cuibărit mizeria, care
a transformat domeniile Zlatnei intr-un focar permanent al nemulțumi
rilor, care au izbucnit în răzvrătirile și răscoalele moților.
Măsurile luate pentru intensificarea mineritului au fost adeseori za
darnice, cunoscute fiind și condițiile de zăcământ ale aurului. Chiar dacă
în primele decenii exploatările au fost mai rentabile, au decăzut. într-un
raport asupra mineritului, de la sfîrșitul secolului al XVII-lea (1692), se
spune că pe domeniile fiscului, mai cu seamă la Abrud și Zlatna, minele
erau lucrate de sărăcime46.
Țărănimea din satele situate în apropierea zonelor mineralizate, și
chiar din cele mai departe de ele, în special din Țara Abrudului, a fost
mult mai activă în minerit dedît în secolele următoare, cînd marile exploa
tări au acaparat o bună parte din zăcăminte. Astfel, în 1684 nu mai puțin
de 60 șteampuri ale locuitorilor din Abrudsat erau acaparate de nobilii
și târgoveții din Abrud47. S-a făcut o cercetare în legătură cu bunurile
acaparate de aceștia, dar minerii din Abrudsat le mai revendicau prin
1717, deoarece nu reușiseră să reintre în posesia lor. De aceea, desigur,
nu întîmplător s-au răsculat în 1727, au ocupat primăria orașului și au
cerut să li se facă dreptate48.
Stimularea mineritului țărănesc a constituit o preocupare deosebită,
deoarece prin acesta se obținea mai avantajos aurul. Lipsa apei, prin
debitul scăzut al văilor mai ales în timpul verii, cînd se lucra din plin,
46 Tôth Zoltăn, o. c., p. 56.
47 T6th Zoltăn, o. c., p. 44.
48 Tôth Zoltăn, o. c., p. 63—65.
4 — Anuarul Muzeului etnografic
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constituia o frînă în dezvoltarea lui. Pentru a se asigura apa necesară
acționării șteampurilor s-au reamenajat lacurile de acumulare de la Roșia
Montană și Coma. Un decret regal din 1733 a dispus să se construiască
încă două lacuri lîngă Abrud și Zlatna, cu o cheltuială de 400—500 gal
beni. Socoteala era că sătenii care aveau deja șteampuri în vale, încu
rajați de faptul că vor avea apă, vor construi și alte șteampuri și vor
plăti bucuroși o taxă anuală de o pisetă sau două de aur pentru apă.
în felul acesta statul își recupera cheltuielile, iar producția de aur lua
avînt. Măsuri similare au fost luate și în zonele mineralizate din afara
domeniilor Zlatnei49.
'
în vederea intensificării mineritului și pentru a se asigura continui
tatea lui s-au luat și alte măsuri. S-au perfecționat șteampurile pentru
măcinarea minereurilor. Un tip nou de șteampuri, cu rezultate excelente,
s-a construit la Toplița și după modelul lor urmau să se mai construiască
alte Cinci instalații asemănătoare în ținuturile Zlatna, Almaș, Roșia Mon
tană, Bucium și Certej. Pentru îmbunătățirea tehnicii spălării aurului, în
locul trocurilor de ales obișnuite, întrebuințate în Transilvania, se în
cearcă introducerea unor trocuri mai potrivite, întrebuințate în Ungaria
de nord50. La Zlatna s-a construit și a început să funcționeze din 1748
o topitorie, unde se duceau șlicurile rezultate din spălarea minereurilor
măcinate în șteampuri, pe diferite planuri înclinate, pentru recuperarea
metalelor utile pe care acestea nu le rețineau51.
în anul 1747 s-au descoperit filoane bogate la Săcărîmb, datorită
cărora a fost, multă vreme, cel mai important centru de exploatare a
aurului din Munții Metaliferi52. în anii 1750—-1760 s-a intensificat exploa
tarea zăcămintelor de la Ruda — Brad, extrăgîndu-se cantități tot mai
mari de aur. Și în ținutul Abrudului au fost favorizați de către fisc
tîrgoveții și feudalii proprietari de mine pentru deschiderea de galerii
noi și continuarea celor a căror filoane erau epuizate. Dar, nici fiscul,
nici tîrgoveții nu s-au angajat în investiții mai mari, atunci cînd se
epuizau filoanele. Dacă nu le regăseau prin mici lucrări de explorare le
părăseau sau le cedau iobagilor mineri. Aceștia le continuau mulțumindu-se cu cîștiguri mici, obținute prin munca lor, în speranța regăsirii
filoanelor bogate în adîncimi. Atunci cînd le regăseau le preluau iarăși
foștii lor exploatatori sau le aaaparau alții.
Mineritul țărănesc a fost deosebit de activ în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea. Iată ce spune J. Fridvaldszky, în Mineralogia sa
apărută la Cluj în 1767, despre mineritul de la Roșia Montană: „Ai crede
că s-a adunat o oaste de satiri ca să dărîme munții, așa sfarmă românii
așezați jur împrejurul lor stîncile, sfredelinldu-le și scurmîndu-le în toate
direcțiile. Ei nu se mulțumesc să găurească pământul și stînca de piatră
ou scule de fier, ci zguduie munții cu detunături și cu încărcături de
49 Toth Zoltăn, o. c., p. 76—77.
50 Tôth Zoltăn, o. c., p. 98—99.
81 Töth Zoltăn, o. c., p. 86.
52 Ion Rusu Abrudeanu, Aurul românesc, 1933, p. 247.
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praf de pușcă. Am fost martor, când, vreme de un ceas, n-a fost clipă
în care să nu se fi auzit de jos, de sus, din toate părțile, vuietul și explo
ziile prafului de pușcă. E necesar să fie opriți, frînați, acele săpături
amenință cu ruina. N-am văzut nici una sprijinită cu lemn, nu din cauză
că ar lipsi pădurile, căci din pădurile statului de la Bucium care nu sînt
departe sau din moșiile Câmpenilor, Cărpinișului și din ale zlătnenilor,
ar putea să-și procure mult lemn, cu cheltuieli mici.. ,“53. Numărul
șteampurilor de la Roșia era de 80, ‘dacă informațiile au fost exacte. De
altfel acesta a variat mult în cursul secolelor. Repede s-au năruit și re
pede au apărut altele pe vetrele părăsite, atunci cînd se plătea bine aurul.
în munții din jurul Buciumului, spune Fridvaldszky, sînt foarte
multe mine. Ele sînt săpate de către români. Dacă înoercările lor nu sînt
încununate de succes, sapă altele pînă cînd descoperă ceva pentru ușu
rarea vieții lor mizere și ceea ce nu pot Obține din galerii, înlocuiesc în
mod abundent prin spălarea nisipurilor aduse de valea Abruzelului și
Vîlcoiului. La Cărpiniș, pe valea mai bogată în ape a Abrudului, erau
numeroase șteampuri, care prelucrau minereuri aduse de la Roșia.
Se ocupă îndeaproape de spălatul aurului din aluviuni, care consti
tuia sursa principală de venit pentru iobagii săraci de la Bucium, Căr
piniș, sărăcimea orașului etc. în afară de români, numeroși țigani se
ocupau cu spălatul aurului din aluviunile văilor care străbat Transilva
nia. în acest scop se foloseau scaune de spălat, scamna lotoria, lungi de
4—5 picioare, late de 1—2, ajustate în plan înclinat, acoperite cu o pănură păroasă, pe care o numește zundra. După ce spălau mai mult prundiș pe aceste scaune, luau și alegeau nisipul metalic rămas între firișoarele
de lină, în vase mai rnari. Aurul ce-1 conținea se alegea la malul apei cu
Untres, făcute din coajă de copac, prin repetată udare. Această unealtă
simplă, desigur foarte veche, necunoscută din timpuri mai apropiate i-a
stîmit o vie admirație, socotind-o mai bună decât cea care a înlocuit-o,
sichertrogul de lemn, șaitrocul folosit și de către mineri54.
Odată cu intensificarea mineritului a sporit numărul topitoriilor. în
anul 1763 s-a construit o topitorie la Certeje — Hunedoara, iar în 1770
.s-au construit 4 topit orii *la Baia de Arieș55. Prin construirea acestora se
urmărea intensificarea mineritului, care decăzuse în timpul principilor
ardeleni pînă aproape de părăsire. Alai demult a fost foarte activ. într-un
urbariu din 1770 se menționează că pe valea Hărmănesei și pe valea Ciorii
se puteau număra urmele a nu mai puțin de 36 cuptoare (cohuri). La
data întocmirii lui erau în funcțiune 9 mine, din care una era proprietate
regală, iar celelalte aparțineau particularilor, orășeni din Turda și Abrud
53 J. Fridvaldszky, Mineralogia
1767, p. 50.
54 J. Fridvaldszky, o. c., p. 33.
® Toth Zoltăn, o. c., p. 105.
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și iobagi ai domeniului. Iobagii aveau 7 șteampuri, cu 51 de săgeți, cu
care măcinau minereurile. în afară de acestea mai erau șteampurile
construite de Direcția montanistică, pe malul de răsărit al Arieșului, în
Luncă. Mai activ era spălatul aurului. Nu mai puțin de 48 capi de familie
sînt notați în conscripție ca spălători de aur56.
Aprovizionarea minelor și topitoriilor cu materii prime și combus
tibili a sporit foarte mult volumul prestațiilor, așa încât cărăușiile de
robotă au devenit cele mai grele sarcini. Astfel Zlatna și satele de pe
domeniul de jos au avut în anul 1777 următoarele sarcini: 4820 transpor
turi de minereu și cărbuni la topitoria din Zlatna și lemne la cărbunari;
2976 transporturi pentru șteampurile minelor de la Zlatna; 80 transpor
turi pentru oficiul de schimb al aurului și pentru oficiul de marcare a
aceluiași metal de la Zlatna; 592 transporturi pentru cărbuni și lemne
de foc la monetăria din Alba Iulia; 116 transporturi la uzina de fiert
mercur, în total 8950 transporturi. La toate acestea au fost întrebuințați
1040 lucrători manuali, iar la construirea și repararea drumurilor pentru
cărbuni 700 lucrători manuali, deci în total 1740 oameni57.
în goana după aur s-a intensificat exploatarea iobagilor din cuprin
sul Munților Apuseni și a sărăcimii din orașele miniere. Au sporit sarci
nile și abuzurile, dările către stat și taxele dominiale, s-au restrîns drep
turile de folosință a pădurilor și pășunilor, ceea ce a îngreunat foarte
mult procurarea bunurilor necesare traiului. Plîngerile comunelor din
munți cauzate de majorarea robotelor, interzicerea defrișărilor și confis
carea terenurilor despădurite, majorarea taxelor dominiale, majorarea dă
rilor și a sarcinilor publice impuse de comitat, samavolniciile organelor
administrative, greutățile ce li se creau în practicarea mineritului ș.a.
nu au fost luate în seamă de administrația locală și provincială. Cei ce
le duceau erau urmăriți și osîndiți.
Vasile Nicula Ursu-Horea s-a dus cu plîngerile moților la Viena, la
împăratul Iosif al II-lea. Dar nici acesta nu a luat măsuri pentru ușura
rea traiului lor. De aceea, moții au încercat să-și facă singuri dreptate.
S-au răsculat în anul 1784 și sub conducerea lui Vasile Nicula Ursu-Horea din Albac, loan Oargă-Oloșca și Gheorghe Crișan din Cărpiniș și alte
căpetenii, au pustiit palatele celor îmbogățiți de munca lor, s-au răfuit
cu speculanții pripășiți prin tîrguri, cu slujbașii necinstiți ai stăpînirii, au
ars documentele găsite prin cănțalarii, în care erau consemnate sarcinile
multe ce le împovărau traiul. Au fost înfrînți și osîndiți, dar prin sîngele
vărsat moții au mai scăpat de o parte din greutăți.
După răscoală țăranii mineri și-au reluat activitățile, în timp ce tîrgoveții nu s-au angajat în investiții impuse de deschiderea minelor, re
58 D. Prodan, Iobăgia în domeniul Băii de Arieș la 1770, Cluj, 1948, p. 43—46.
57 Toth Zollân, o. c., p. 127.
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facerea instalațiilor etc. In anul 1793 erau 1204 șteampuri în ținutul Abru
dului repartizate astfel:
Localitatea

Roșia Montană
Coma
Cărpiniș
Cîmpeni
Bucium
Total

Numărul șteampurilor
226
254
151
102
471

1204

Numărul săgeților

2430
1458
?
573
2931
7392

Numeroase șteampuri erau arendate58. Acestea au aparținut desigur
târgoveților care le-au cedat, în nesiguranța vremurilor, minerilor țărani.
De aceea, numărul șteampurilor era mai mare la Bucium decât la
Roșia Montană, unde pe lângă cele ale localnicilor erau și ale târgoveților
din Abrud. O parte erau la Coma, o așezare mai mică, unde erau 254
șteampuri, cu 28 mai multe decît la Roșia, dar mai mici, după cum reiese
din numărul săgeților. Un număr apreciabil de instalații erau la Cîmpeni,
probabil în josul văii Abrudului, spre Arieș.
în prima jumătate a secolului al XIX-lea ritmul exploatărilor a va
riat. în primele decenii mineritul era în plin progres, după cum reiese și
din numărul autorizațiilor miniere eliberate. între anii 1800—1817 au
fost eliberate 450 autorizații, iar între 1817—1825 un număr de 750 auto
rizații59.
Cu toate acestea minerii țărani, în special cei din Bucium, erau foarte
nemulțumiți, după cum reiese și din plângerile lor, consemnate în con
scripția din 1820. Satul lor după cum spun buciumanii, înainte de-a răs
cumpăra slujba urbarială cu bani, din vremea principelui Apaffi, a dat
în tot anul 1 font de aur prins la Cămară, după cum se poate vedea și
din urbariul cel vechi din anul 1745, — care font de aur de la 1776 în
coace nu l-au mai dat, ci au răscumpărat-o cu bani. Pe lîngă taxe cămara
a făcut contract cu ei, în anul 1789, ca fără plată să facă alte slujbe și
cărăușituri, ce le lipsesc la băișaguri, să facă stînjeni pe seama cămării din
Abrud, să meargă una și două sute de inși 'Ia grebla (barajul de oprire a
lemnelor plutite) din Baia de Arieș la trasul demnelor care se pluteau de
la Vidra și Bistra, primind pentru fiecare stînjen scos din apă 7 crețari,
duceau scânduri cu carele de la firezul împărătesc din Bistra la Zlatna
la magazie, primind pentru fiecare scîndură 4 jum. crețari în hani de ar
gint60. Toate acestea îi împiedicau să-și practice ocupația principală, încenoîndu-și norocul pe băi sau muncind pentru plată mai bună decât leda cămara, după cum spun și buciumanii. „Aici unii dintre noi băim la
58 Toth Zoltăn, o. c., p. 127.
59 Tôth Zoltàn, o. c., p. 174.
60 Șt. Meteș, Viața agrară, economică a românilor din Ardeal și Ungaria, vol. L
București, 1921, p. 36.
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alții pentru plată, din cărăușituri și din alte slujbe căpătăm puțină plată
de la cămară, și ne silește să facem stînjeni pe sama cohurilor unde noi
ca băieși n-am fost datori să facem mai mulți stînjeni, fără numai atîția
de cîți are lipsă cămara din Abrud. .
dar cămara, împotriva contractu
lui, i-a silit să facă „stînjeni și pe seama cohurilor, precum fac și iobagii
ceilalți, pentru care silă a trebuit să lăsăm băieșagu din care băișag ni
train, că n-am putut lucra și la baie și la stînjini, din care opăceală și
cămara nu capătă atîta aur, — are pagubă“61.
în situație mult mai grea erau iobagii din satele de pe domeniul
de sus, care aproape tot timpul erau pe drumuri, pentru satisfacerea obli
gațiilor față de domeniu și pentru procurarea celor necesare traiului, de
oarece după cum spun locuitorii din Vidna de sus „cea mai mare haznă cu
care modul traiului și al lipselor ni-am obișnuit a le împlini avem facerea
vaselor de lemn și acelea în țară și în vecina țară ungurească vînzare“62.
Pentru domeniu erau obligați să facă stînjeni și jlipuri pe care să coboare
lemnele din păduri pînă la ape, să le plutească pînă la Baia de Arieș unde
le scoteau și le clădeau în stînjeni, să ducă șlicuri, cei care aveau cai,
de la Baia de Arieș la Zlatna, să ducă șindili, cu caii de la Cîmpeni la
Zlatna, să facă alte cărăușii, pentru bani puțini. Odată cu obligațiile dominiale au sporit și sarcinile publice, de aceea lupta contra exploatării
feudale s-a intensificat.
In fruntea luptei contra exploatării feudale au fost comunele miniere,
Bucium, Abrudsat și Cărpiniș. Delegații trimiși cu jalbele lor au fost bă
tuți, alții au fost arestați. îndrumați de cancelaria regală au început un
proces pentru redobîndirea vechilor libertăți, acordate de Mihail Apaffi.
Delegația oficială trimisă la 1837 pentru a ajunge la o înțelegere cu cele
trei comune care nu voiau să mai presteze muncile impuse și-a încheiat
activitatea cu bătaie și jaf. Minerul Cosmia Manase care a prezentat copia
vechiului privilegiu, ia 'primit 100 lovituri și n-a mai fost în stare „de a-și
mai cîștiga pîinea sieși și familiei sale, ci toată viața a umblat în cîrji“.
Pe la 1852 trăia încă, schilodit, din cerșit63*. La Bucium bătăile au ținut
trei zile și în nouă zile au stors de la buciumam 20.000 florini. De aici
s-au dus la Abrudsat, unde cei săraci au plătit 5 florini, cei mai cu stare
10—20 florini. Nu a fost scutit de jaf nici Cărpinișul, unde populația în
fricoșată a plătit în grabă amenzile impuse. Toți delegații însărcinați cu
purtarea procesului au fost arestați și duși în închisoarea din Aiud. Ten
siunea a sporit pînă în 1848, cînd moții au fost primii care au răspuns
chemării la luptă.
Țara Abrudului a fost vizitată în 1842 de J. Paget, prin care ni s-au
păstrat date interesante asupra mineritului. L-a surprins nu numai numă
rul mare al minelor, vechi și noi, ci și modul de exploatare, deosebit de
cel din apus, unde zăcămintele miniere erau demult în mîinile marilor
61 Șt. Meteș, o. c., p. 38.
62 Șt. Meteș, o. c., p. 186.
63 Gh. Barițiu, Părți alese din Istoria Transilvaniei pre două sute de ani în
urmă, Sibiu, I, 1889, p. 655.
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posesori de capital. „Este un fapt curios că pentru a exploata aceste mine
nu e nevoie de un capital prea mare. Aceste exploatări se găseau în mîinile unor țărani săraci, care muncesc fie individual, fie în asociații de
2—3 persoane. Odinioară cînd muntele conținea bogății mai mari, statul
a crezut de cuviință de-a întreprinde săpături pe propria lui cheltuială.
De cînd s-au cam terminat, galeriile au rămas în mîinile țăranilor, care
după cum se spune au câștiguri bune. Astfel nu se interzice țăranilor de-a
se îndeletnici cu aceste exploatări. Șantierul pe care l-am vizitat era
condus de tată, de cei doi feciori și de mamă. Tatăl sflederea stînca și
umplea coșurile, în timp ce unul din feciori îl ajuta, mînînd calul de la
mină la șteamp. Aici erau ocupați cu lucrul al doilea fecior și marna sa,
iar cîteodată numai femeia. în alte cazuri cel care extrage minereurile le
și cară la șteamp“64. în valea Roșiei iernau 500 de șteampuri, care deși ru
dimentare dau o producție însemnată de aur. în drum spre Detunata au
întîlnit un valah despre care călăuza i-a spus că poseda mai mult aur decît
oricare conte sau baron din țară, că nu și-ar fi putut socoti averea ee-o
avea65. Din aceștia erau puțini. Cei mai mulți își cîștigau ou trudă cele
necesare traiului. La Bucium a vizitat o exploatare, cu instalații de pre
lucrare mai sistematice, la care lucrau aproximativ 300 de mineri. Supra
veghetorul i-a spus că salarul acestora nu ar fi fost prea mare chiar dacă
ar fi fost dublat, îl motivează însă prin furtul de aur, deși puțini au fost
cei care reușeau să scoată aur de pe băi66.
Deși o parte din zăcămintele miniere au fost acaparate de întreprin
deri capitaliste, micile exploatări țărănești și-au continuat activitatea ală
turi de acestea. In anul 1844 funcționau în împrejurimile Roșiei Montane
1074 șteampuri, cu 7806 săgeți67. Numărul instalațiilor este mai mic decît
în 1793, dar numărul săgeților este mai mare. Aceasta se datorește fap
tului că erau de acum în funcțiune instalații cu mai multe săgeți, ale so
cietăților și asociațiilor.
în revendicările formulate lia 3/15 mai 1848 erau și acelea ale mine
rilor din Munții Apuseni, care cereau: „desființarea dijmei, adeca a zeciuelii, metalelor create în patria aceasta, care dijmă e adevărată piedică
pentru lucrarea minelor. La toți proprietarii de fodini (concesiuni), fără
osebire între urbarii și metailurgi, să li se dea același drept în privința
măsurei hotarului fodinei“68.
în anii 1848—1849 exploatările au fost întrerupte din cauza revolu
ției. După 1850 marile societăți miniere sprijinite de statul austro-unigar
au acaparat o parte din zăcămintele de aici. Prin legea minelor din 1854
s-a pus în vedere tuturor proprietarilor să-și măsoare în termen de 6 luni
loturile miniere sub sancțiunea anulării concesiunii. Cei lipsiți de mijloace
pentru efectuarea măsurătorilor și-au pierdut concesiunile miniere, așa
J. Paget, Hungary and Transylvania, II, London, 1839, p. 376.
fo J. Paget, o. c., p. 379.
66 J. Paget, o. c., p. 381—382.
07 I. Rusii Abrudeanu, o. c., p. 239.
68 Gh. Barițiu, Părți alese din Istoria Transilvaniei pre două sute de ani în
urmă, II, Sibiu, 1890, p. 122.
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încât în noile cărți miniere, întocmite după 1854 nu s-<au mai înscris un
însemnat număr de concesiuni, de proprietăți69. Dispoziția a lovit în micii
proprietari, în minerii țărani și a creat condiții favorabile marilor exploa
tări, pentru care măsurarea concesiunilor nu constituia o problemă atît
de dificilă, ca pentru cei lipsiți de mijloace materiale și chiar bunăvoința
celor chemați a efectua lucrările.
Deși unele gospodării și-au pierdut perimetrii ce-i dețineau, și-au
continuat activitățile miniere deoarece au obținut concesiuni noi, ori au
arendat concesiunile pe care nu le exploatau tîrgoveții. Numărul marilor
exploatări a sporit peste tot în zonele mineralizate din Munții Apuseni.
Situația exploatărilor particulare nemeșești din Munții Apuseni, în anul
1876, a fost următoarea70:

Localitatea
Abrud-Roșia Montană
Bucium-Zlatna
Băița
Hunedoara, partea din spre Mureș
Baia de Criș
Total

Nr. băilor

189
73
20
59
41
382

Numărul mun
citorilor

Numărul săj
geților

3283
1010
136
1328
856

6315
2762
77
250
425

6613

9829

Numărul exploatărilor, ca și cel al șteampurilor a fost în toate tim
purile mai mare în sectorul răsăritean al Munților Metaliferi, unde re
țeaua de filoane a fost mai bogată. Mai mare a fost și numărul muncito
rilor angajați la acestea. în sectorul vestic un număr mai mare de mun
citori erau la exploatările din partea din spre Mureș a Munților Metali
feri, la Săcărîmb-Certej. Numărul șteampurilor era mai mare în vest
la Baia de Criș, în bazinul Crișului Alb.
Ritmul exploatărilor a variat foarte mult și în secolul nostru. Activi
tățile miniere s-au restrâns în timpul primului război mondial. După răz
boi și-au reluat activitatea, în primul rînd, micile exploatări țărănești.
Gospodăriile miniere se refăceau repede atunci cînd se putea valorifica
aurul. în anul 1922 mineritul a decăzut deoarece prețul aurului a fost
fixat sub costul mondial. Criza in exploatările aurifere a culminat în criza
capitalistă din 1928 și abia de prin 1932 au început să se refacă micile
exploatări.
69 loan Popa Zlatna, Problema minieră din Munții Apuseni, în Sociologie
românească, IV, (1939), 4—6, București, p. 205.
70 Lukăcs Lâszlô, Az erdélyi nemesfém bănyăszat jelene és jövöje, Budapest,
1879, p. 19.
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Intensificarea mineritului este confirmată și de numărul șteampurilor
în construcție la Roșia Montană. Situația exploatărilor și instalațiilor era
următoarea71:
Șteampuri
Șteampuri
în funcțiune în construcție

Exploatări
în lucru

Total expl.

Roșia
Coma
Bucium

52
14
24

136
53
76

142
56
37

120
—
—

Total:

90

265

235

120

Localitatea

Total
șteampuri

262
56
37
355

>

Activitățile miniere s-au intensificat în primul rînd la Roșia Mon
tană, unde pe lîngă localnici dispuneau de instalații și tîrgoveții din
Abrud. Aceștia acționau mai prompt la cerințele bursei negre, căreia îi
era destinată cea mai mare parte din producția particulară de aur.
Instalațiile în construcție, ca și cele în funcțiune, aveau o capacitate
diferită de prelucrare, după numărul săgeților. Situația lor era următoarea:

Localitatea

Șteampuri în construcție
6 săgeți 9 săgeți 12 săgeți

Roșia
Corna
Bucium

11
—
—

22
—
—

87

Total:

11

22

Total

Șteampuri în funcție
6 săgeți

120

—

—
—

16
30
30

87

120

76

9 săgeți
19
22
4

45

12 săgeți

Total

107
4
3

142?
56
37

114

235

Numărul șteampurilor a fost mult mai mic decît în secolele trecute
și așa a rămas pînă și-au încetat activitatea. Marile exploatări au acaparat
zăcămintele mai bogate. O parte din populația minieră s-a angajat la
acestea. O altă parte a emigrat, în perioadele de declin, încă de pe la sfîrșitul secolului trecut, spre exploatări mai constante decît cele aurifere, în
special spre cele carbonifere din bazinul Petroșanilor.
După o scurtă perioadă de avînt mineritul țărănesc a decăzut iarăși
în timpul celui de al doilea război mondial. După război o parte din mi
cile exploatări miniere și-au reluat activitatea. In anul 1947, după datele
71 I. Rusu Abrudeanu, o. c., p. 239—240.
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de la Inspectoratul minier din Abrud, numărul și producția medie a aces
tora au fost următoarele:
Total expl. Nr. expl. care Nr. expl. care
n-au lucrat
au lucrat

Localitatea

Roșia
Bucium
Corna

166
81
24

70
52
9

96
29
15

Total :

271

131

140

Numeroase exploatări nu și-au mai reluat activitatea, datorită epui
zării filoaneîor, lipsei de capital sau interes pentru exploatarea în conti
nuare a perimetrilor ce-i aveau etc. Dar chiar și cele care activau pro
duceau puțin aur. E adevărat că de cele mai multe ori predările erau sim
bolice, mai mult pentru justificarea activității. Dar nici numărul șteam
purilor nu a foist prea 'mare, în comparație cu secolele trecute. După da
tele de ta Inspectoratul minier din Abrud, în anul 1947 au funcționat în
Țara Abrudului 571 de șteampuri repartizate astfel:

Localitatea

3 săgeți

ȘTEAMPURILB
6 săgeți 9 săgeți 1 12 săgeți

peste 12

TOTAL

Roșia
Corna
Bucium

40
—
—

117
29
102

45
33
49

104
21
18

6
5
2

312
88
171

Total :

40

248

127

143

13

571

Nu se putea controla producția celor 571 șteampuri, care prelucrau
minereuri aurifere cu conținut variabil. De aceea atunci cînd speculanții
metalului ofereau prețuri mai mari, puțini erau cei ce se duceau cu aurul
la oficiul de schimb. îl vindeau speculanților și apoi se plângeau că s-au
epuizat filoanele, că numai lîn speranța regăsirii lor continuau lucrările,
că puținul aur extras e departe de-a le acoperi cheltuielile etc. La spe
culanți se vindeau nu numai zecile de grame extrase de micile exploatări
țărănești, ci și zecile de kilograme produse de asociațiile miniere mai mari,
ca și aurul furat de pe băi. Aici, ca și în alte regiuni aurifere, erau foarte
frecvente furturile de aur. Uneori îl luau minerii săraci, rămași fără lu
cru, răzbiți de sărăcie, care după cum a spus și Geo Bogza, de sute de ani
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au așteptat ca pămîntul să fie a lor72. în. acest caz sustragerea aurului nu
era considerată ca furt. în lumea săracă din munți se spunea că nu-i pă
cat să iei aur de la cei bogați, că nu s-aiu trudit să-l împrăștie prin vinele
munților și că sînt pedepsiți pe nedrept cei ce4 iau. Alteori îl furau hoții
de aur, numiți în Munții Apuseni holoangări. Prin oîrciumi, prin sfaturi
aflau băile în care se descopereau filoane bogate. Noaptea se furișau prin
labirintul de galerii spre ortul cu aur nativ, alungau sau imobilizau paz
nicii lui și pînă în zori extrăgeau din filoane minereurile cu conținut mai
bogat. Aurul îl vindeau la speculanți care nu întrebau nlicioidată de unde-1
au, ci numai cît au, ca să le numere banii pentru el. Ei sau misiții lor, re
crutați de obicei dintre localnicii pe care nu-i suspectau organele de con
trol, îl duceau la Cluj, Oradea, Arad, București etc., de unde bandele de
traficanți îl treceau clandestin peste hotare și-l speculau pe piețele inter
naționale, realizînd profituri uriașe.
Cutreierând .așezările miniere din Munții Apuseni, în urmă cu 30—40
de ani, nu-ți venea să crezi că acolo s-au extras cantități imense de aur,
pe alocuri de peste 2.000 de ani. O așezare minieră ar fi trebuit să fie un
sat model, după cum spunea și I. Popa Zlatna. în realitate însă, aceste
comune ofereau priveliștea sărăciei întruchipate, cu biserici scunde și
neînzestrate, școli dărăpănate, lipsă totală dé case culturale și biblioteci,
lipsă de băi populare, de locuințe sănătoase și de gospodării îngrijite.
Populația acestor comune, din subsolul cărora ieșeau la iveală cantități
mari de aur, nu se deosebea de populația celorlalte comune din munți în
care bîntuia sărăcia cumplită cu aspectele ei variate ca: subnutriția, boli
sociale, tuberculoză, alcoolism, analfabetism73. în perioadele de declin a
mineritului aspectul așezărilor era și mai jalnic. Se pustia lumea. începea
exodul spre alte exploatări, spre centre industriale, în căutare de lucru,
pentru pîine. Acasă rămîneau numai bătrânii și copiii.
La 11 iunie 1948 exploatările particulare și-au încetat activitatea
odată cu naționalizarea bogățiilor subsolului. Ar fi trebuit oprite mai de
mult deoarece făceau o mare risipă de metale. Cu șteampurile țărănești,
care erau mai numeroase, se extrăgea cca. 50% din conținutul aurifer al
minereurilor, ceea ce înseamnă că din 12 gr. aur/o tonă minereu se extră
geau doar 6 gr., iar restul se ducea pe văi în jos. O parte din acesta se
putea recupera prin prelucrarea șlicurilor la Zlatna sau la Tîrnăveni. Ma
joritatea proprietarilor nu-și mai făceau de lucru cu ele, le dau drumul
pe văi în jos. Instalații mai bune aveau asociațiile și societățile mai mari,
care extrăgeau cca. 70—80% din conținutul metalic al minereurilor. Dar
nici acestea nu s-au angajat la investiții mai mari pentru modernizarea
instalațiilor de prelucrarea minereurilor, deoarece condițiile de zăcămînt
nu asigurau recuperarea lor, iar pe de altă parte prețul de .cumpărare a
aurului era adeseori scăzut; încît nu rentau, deși salariile minerilor, spă
lătorilor și cărăușilor erau mizere.
72 Geo Bogza, Țara de piatră, București, 1962, p. 61.
73 loan Popa Zlatna, o. c., p. 206—207.
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Munca în exploatările particulare era adeseori foarte grea. Galeriile^
pe alocuri foarte strimte, în alte părți scunde de abea se furișau prin
ele, erau umede și neaerisite. în aerul lor viciat minerii lucrau 10—12 ore.
Unele mine erau, după cum a spus și Geo Bogza, adevărate funduri.de
infern, din care oamenii scoteau aurul stropindu-1 cu sînge și sudoare74.
Din unele galerii minereurile se scoteau cu sacul pe spinare, ca și în tim
pul stăpînirii romane în Dacia, de către minerii săraci, rămași în sclavia
aurului pînă nu demult.
Mineritul a fost o luptă foarte aprigă între oameni și munți în fruntea
căreia s-au situat băștinașii, atît în perioadele de avînt, cît și în perioa
dele de declin. Ei au asigurat continuitatea ocupației și au fost pînă la in
troducerea instalațiilor de prelucrare în masă a minereurilor principalii
furnizori de aur, pentru cămară, pentru speculanți. Spre deosebire de
populația imigrată, localnicii 'dispuneau și de terenuri pastoral — agricole,
pe care le valorificau în funcție de ritmul exploatării zăcămintelor. In
practicarea ocupației specializate erau angajate toate brațele capabile, de
muncă, puțin angajate în diferitele ramuri ale producției gospodăreștii.. In
vestițiile erau minime, în comparație cu exploatările târgoveților. Banii,
mulți — puțini, primiți în schimbul aurului, întregeau resursele econo
mice mixte ale gospodăriilor minerilor țărani. Numărul acestora a fost
mare iîn secolele trecute, dar a scăzut deoarece multe au decăzut odată
cu acapararea zăcămintelor de către exploatările de tip capitalist.
Mineritul țărănesc a păstrat unelte și procedee tradiționale deosebit
de importante pentru studiul dezvoltării istorice a ocupației, nu numai la
noi, ci și în alte părți, unlde acestea au f ost părăsite mai demult. înainte
de a ne ocupa de ele am considerat că nu este lipsită de interes schițarea
trecutului istoric al mineritului din Munții Apuseni în practicarea căruia,
în toate timpurile, de la descoperirea metalului, populațiilor autohtone
le-a revenit un rol important. Studiul mai amănunțit al procedeelor tra
diționale se impune și pentru faptul că de acum dispar ultimele vestigii
ale mineritului țărănesc. Uneltele se mai păstrează încă prin poduri, pă
răsite, ruginite, dar în curind vor fi aruncate de acolo pe gunoaie. Șteampurile au dispărut din lungul văii, iar în apele acestora nu se mai profi
lează siluetele spălătorilor de aur din prunidișuri, de care ne vom ocupa
în primul rînd.
SPĂLAREA AURULUI DIN ALUVIUNI

îndelungatele și complexele procese de măcinare a masivelor vechi
cristaline, ca și a celor vulcanice mineralizate, au dus la formarea zăcă
mintelor secundare de aur. Rocele cu conținut aurifer mai bogat sau mai
sărac au fost dezagregate sub acțiunea agenților externi. Materialele au
fost transportate și sfărmate în continuare de apele curgătoare. Ele s-au
74 Geo Bogza, o. c., p. 65.
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■depus în lungul lor după mărime și greutate specifică, pe măsură ce a
scăzut viteza apei și odată cu aceasta puterea ei de tranfeport. Albiile văi
lor au oferit condiții diferite de depunere și acumulare a grăuncioarelor
de aur, mai grele decît firmiturile de roce. în lungul văilor condiții favo
rabile de depunere și acumulare au oferit vadurile cu ape mai line, adîncite în roce diferite. în aceste sectoare, prin eroziune diferențială, alter
nează mici praguri, care atenuează viteza de scurgere și escavații care
favorizează acumularea grăuncioarelor de aur, în deosebi spre maluri.
Cantități mai mari de aur se găsesc în partea concavă a meandrelor, în
josul repezișurilor unde se liniștesc apele, ca și acolo unde din șuvoiul
lor se desprind valuri ce 'bat în maluri. Spălătorii cunoșteau sectoarele de
văi în care aluviunile aveau conținut mai bogat și în spre acestea se în
dreptau cu uneltele lor simple.
Conținutul aurifer al zăcămintelor secunldare de aur din Munții Apu
seni, ca peste tot de altfel, diferă în funcție de componențele petrografice
ale bazinelor din cuprinsul cărora își colectează văile, apele. Mai bogate
sînt cele care culeg apele din zonele mineralizate a Munților Metaliferi,
cum sînt Arieșul, Crișul Alb, Ampoiul, Crișul Negru și alte văi mai mici,
afluente lor. Conținut aurifer mai sărac au văile care străbat masivele
vechi cristaline, culmi cretacice etc. cum sînt Someșul Mic, Crișul Re
pede etc.
Zăcăminte secundare de aur se găsesc atît în lungul văilor actuale,
cît și în depunerile ciclurilor mai vechi. în lungul văilor actuale, aluviuni
aurifere se găsesc în albiile minore, în albiile majore sau lunci și pe po
durile teraselor. Procesele de transport și acumulare a firișoarelor meta
lice sînt aproape neîntrerupte în albiile minore, sub influența variabilității debitului. Ele se intensifică în perioadele cu precipitații abundente,
cu ploi torențiale, cînd albiile majore sau luncile sînt parțial sau total
inundate. Șuvoaiele de apă răscolesc și duc dintr-o parte într-alta aluviu
nile mai vechi, amestecîndude cu cele spălate de pe versanți. Denivelă
rile, vegetația etc. favorizează depunerea firișoarelor mai grele de aur,
din marea masă a materialelor transportate de apele revărsate din vaduri.
Spălătorii de aur din Țara Abrudului obțineau cantități apreciabile de
metal din prundișurile mărunte lăsate de ape pe pajiștile luncilor înguste
ale văilor. Mai demult, acolo unde Iii se permitea, făceau gropi pentru re
ținerea lor după cum menționează și J. Fridvaldszky75. Zăgazuri, iazuri și
gropi pentru depunerea aluviunilor aurifere s-au făcut și în satele de la
poalele Munților Sebeșului76. în ultimele secole au fost mai intens ex
ploatate aluviunile din lunci și malurile acestora, fiind mai ușor accesi
bile, mai aproape de vadurile de spălare. De fapt numai terenurile ne
productive ale grindurilor, lipsite de vegetație, erau accesibile spălătorilor.
Aluviunile de pe podurile teraselor sînt mai sărace în firișoare de
aur spre suprafață și mai bogate spre baza lor. Acolo unde au fost așter75 J. Fridvaldszky, o. c., p. 52.
76 M. Ackner, Vechile spălătorii de aur din jurul Sebeșului, în Apulum, V,
1965, p. 653.
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nute peste poduri săpate în roce mai rezistente, în excavațiile acestora,
s-au format concentrate bogate în firișoare de aur, intens exploatate în
timpul ocupației romane în Dacia. Din această perioadă sînt, după cum se
pare și galeriile strimte, scunde, în cea mai mare parte surpate din micile
bazine erozionale înșirate în lungul Arieșului, prin care s-a încercat ex
ploatarea zăcămintelor secundare mai vechi.
Depuneri bogate în firișoare de aur se găsesc uneori pe resturile ci
clurilor mai vechi, păstrate sub formă de umeri de văi, trepte piemontane,
plaiuri ori numai culmi tangente aceluiași nivel. Și aceste zăcăminte se
cundare au fost exploatate în unele părți. Cele mai cunoscute și mai in
tens exploatate în secolele trecute au fost cele din hotarele comunelor
Pianul de Sus, Răchita, Cîlnic, Săsciori etc. din apropierea Sebeșului. De
punerile, ca și urmele de exploatare mai intensă se găsesc pe la 400—600 m
altitudine în bordura nordică a Munților Sebeșului. în prima jumătate a
secolului trecut în această regiune erau peste 630 spălători de aur dintre
care 277 în comuna Pianul ide Sus. în anii ploioși și în anii cu recolte
slabe numărul lor era mult mai mare. Aceștia erau mai ales țigani —
băieși — dintre care unul a putut spăla într-un an 277—396 gr. de aur77.
în Țara Abrudului depozite aurifere pliocene au fost prinse în unele
părți sub tufurile, breciile și lavele andezitice ale ultimelor faze de erupțiuni vulcanice, cum este cazul la Vîrtop — Cărpiniș, sub vîrful Poieni
mai sus de Bucium Muntari, la Hărăguș și Păltinaș spre Bucium Șasa.
Ele au format obiectul unor mici exploatări țărănești prin galerii78.
în Munții Apuseni conținut aurifer mai bogat au avut aluviunile văi
lor în lungul cărora se înșirau șteampurile țărănești, datorită pierderilor
de metal atît în timpul măcinatului minereurilor, cît și în timpul spălă
rii măcinișurilor. Exploatarea acestora a fost îngrădită pe de o parte de
proprietarii terenurilor iar pe de alta de cei ai șteampurilor sub pretext
că risipesc apele din vaduri, necesare acționării roților. De aceea spălătorii
săraci au fost din vremuri vechi în conflict nu numai cu proprietarii te
renurilor de pe maluri, ci și cu proprietarii șteampurilor.
Uneltele spălătorilor de aur au fost simple. Văzîndu-le nu-ți vine să
crezi că imul din cele mai prețuite metale, de la descoperirea lor, s-a ob
ținut cu mijloace atît de rudimentare. Ele se procurau ușor iar mînuirea
lor nu necesita eforturi deosebite, deoarece se baza mai mult pe iscusință,
pe care spălătorii și-au însușit-o încă din preistorie, transmițînd-o din
generație în generație. Uneltele principale au fost scaunele de spălat și
troacele pentru alesul firișoarelor de aur din concentratele obținute din
prundișuri și mai rar din nisipuri. La acestea se adăugau uneltele obiș
nuite pentru săpatul aluviunilor din maluri, grinduri sau vaduri: sape,
tîrnăooape, lopeți. și troace pentru transportul lor pe scaunele de spălat.
77 M. Ackner, o. c., p. 651.
78 T. P. Ghițulescu, M. Socolesou, Étude géologique et minière des Monts Métallijères, în Anuarul Institutului Geologic al României, vol. XXI, București,
1941, p. 256.
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Scaunele de spălat erau mici planuri înclinate din scînduri, lungi de
150—,2,50 m, late de 40—80 cm., susținute de patru picioare, din care
două mai lungi (0,80—1,20 m) și două mai scurte (0,30—0,60 m). în unele
părți scaunul se numea doscă, ca și bucata de scândură din care a fost
făcut tipul inițial mai simplu.
în Munții Apuseni s-au folosit scaune eu picioare fixe, mai scurte și
mai ușor de transportat în lungul văilor și scaune cu picioare demontabile,
mai lungi și mai grele. Varianta mai simplă a scaunelor cu picioare de
montabile, folosită în unele părți .pe la începutul secolului trecut, avea

Fig. 12. Scaun pentru spălatul aurului de la Bucium.

doar o capră pe care se sprijinea scîndura pe care se spălau aluviunile79.
Capătul inferior se sprijinea pe pietre ori prundișul spălat. La varianta
mai evoluată s-a ajuns prin întregirea caprei de susținere a scândurii scau
nului cu un țap, un lemn cu două crăcane ca niște picioare, care ridica
puțin de la sol capătul inferior al scaunului. Celălalt capăt al lemnului
se introducea la încrucișarea picioarelor caprei mai înalte de susținere a
scaunului asigurindu-i stabilitatea. Buciumanii numeau acest scaun hîrloste (fig. 12).
Scaunele se deosebeau nu numai prin construcție, ci și prin dispozi
tivele simple de reținere a firișoarelor de aur din aluviuni. S-au folosit
scaune cu petece de lină, numite și petice de cioarec și scaune cu șănțu
M.-Ackner, o. c., p. 652.
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lețe transversale de reținere. Obișnuit, pentru reținerea firișoarelor de
aur s-au folosit patru petece de pănură sau țol, întinse pe fața scaunului.
Marginea celui din partea superioară era prinsă în cuie sau cu un cîrlig.
Sub el se introducea celelalte în așa fel ca să ofere un plan cît mai neted
de scurgere (fig. 13). Pe margini, ca să nu se reverse apa și aluviunile, se

Fig. 13. Spălători de aur de la Sălciua, în 1930.

puneau uneori niște șipculețe înguste. în afară de acestea s-au folosit
scaune de scândură cu șănțulețe transversale, menționate într-o descriere
amănunțită a spălării aurului din lanul 1816. „Dacă trebuie să spele un
nisip mai vîrtos, atunci se fac în scândură niște canale transversale, ca
pietricelele mai mari să se oprească în ele. Se caută după aceea, în aceste
canale, aurul nativ (fig. 14). Această manipulate o fac cu mare exacti
tate și certitudine încît nu le scapă nici un firișor de aur“80.
în afară de scaune s-au mai folosit pentru spălarea aluviunilor cu o
granulație mai mică, în centrele miniere în primul rînld, planuri înclinate
asemănătoare cu cele întrebuințate pentru spălarea măcinișurilor de la
șteampuri, așa numitele hurci. La ele s-a ajuns prin întregirea unui plan
înclinat mai scund, acoperit cu petece de pănură, cu o lădiță dreptunghiu
lară, cu un capac ciuruit de scândură pe care se punea prundișul mărunt
și mai ales nisipul aurifer, ale cărui firișoare de aur le capta mai bine
80 M. Ackner, o. c., p. 653.
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Fig. 14. Țigan spălător de aur (după o acvarelă din anul 1816,
reprodusă din Apulum, V, 1965).
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decît scaunele obișnuite. Cu hurca, după cum spunea un miner buciuman,
se spălau glii de pe dunga văii și mustăreți, năsip cu rom sau minereuri,
care se depuneau pe lunci atunci cînd se revărsau apele. O parte din firișoarele de aur erau reținute în josul hurcii de un prag făcut dintr-o șipcă
îngustă, iar o parte din ele, cele care scăpau, se opreau printre firișoarele
de lînă a petecelor de pe planul înclinat din continuarea ei.
în unele sate de pe Arieș s-a folosit o variantă mai simplă a acestei
instalații de spălat. Scaunul ou petece de pănură era întregit numai cu
ladă, fără capac, în care se puneau aluviunile, peste care se turna apă, iar
acestea ieșeau treptat printr-o deschidere pe planul spălat (fig. 15). Unul
din spălători turna apa, iar celălalt le agita cu o sapă în așa fel ca să
ușureze eliminarea firmiturilor mai ușoare și depunerea firișoarelor de
aur. Scaune cu construcție mai simplă sau mai evoluată s-au folosit în
feudalism, în mod curent și în alte regiuni aurifere. De obicei, înainte

Fig. 15. Spălători de aur de la Lupșa, jud. Alba
(Foto. T. Morariu, 1932, din Fototeca Muzeului etnografic al Transilvaniei).

de a începe lucrul, spălătorii verificau conținutul aurifer al aluviunilor,
în acest scop s-a folosit ca și pentru minereuri un troc special, numit
troc de cercat. Acesta avea forma trocurilor obișnuite, cu două minere,
din care a evoluat, dar avea numai cca. 40 cm. lungime, într-o parte era
mai îngust (cca. 29 cm.), în cealaltă mai lat (cca. 32 cm.), fundul aproape
plat cu un șănțuleț longitudinal pe mijloc. Șănțulețul era prelungit pe
mînerele din capetele trocului, pentru a se elimina mai ușor apa cu
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care se spălau aluviunile. Acestea se puneau în el, apoi se prindea de
margini, se lua apă treptat și prin vibrații laterale, ușoare împingeri
înainte spre partea îngustă și ușoare zvîcniri înapoi se separau de masa
materialului luat din locul ales pentru spălat, firmiturile mai grele, între
care și cele de aur, în șănțulețul longitudinal. In cazul cînd nu apăreau
firișoare de aur se alegea un alt loc pentru spălat. Cei care nu aveau
trocuri de cercat verificau conținutul aurifer al aluviunilor cu cele folo
site pentru alesul metalului din concentratele obținute prin spălarea lor
în așa numitele șaitrocuri. De fapt și acestea sânt doar forme de trocuri
mai eficace, mai ușor de minuit, care au înlocuit formele mai simple mai
vechi, cum au fost chiar și cele de cercat (fig. 16). Se puneau aluviuni în
șaitroc și se spălau ca și concentratele, iar dacă rămâneau în șănțulețul de
pe fundul lui firișoare de aur se apucau de lucru.
De obicei, la un scaun lucrau doi, unul săpa și căra aluviunile, iar
celălalt le spăla. Uneori erau din aceeași gospodărie, alteori asociați cu
părți egale. Lucrau uneori și femeile, săpau și transportau aluviunile pe
scaune. De multe ori la un scaun lucra, numai un om care își săpa, trans
porta și spăla singur materialul.

Fig. 16. Șaitrocuri și trocuri de cercat din colecțiile Muzeului etnografic al Transilvaniei.

Aluviunile săpate din lunci sau de pe maluri se transportau cu un
troc obișnuit la scaun și se puneau în partea de sus a acestuia. Peste ele
se punea treptat apă, cu un căuc, un vas de lemn cu o coadă lungă. De-
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multe ori se confecționa dintr-o doniță sau o dioabă mai veche81. Se făcea
o gaură oblică prin ele în care se introducea coada, un băț de cca. 1,60 m,
cu care nu mai era nevoie să se aplece pentru a lua apa din vad. Aceasta
se turna în partea de jos a grămezii de aluviuni în așa fel ca să ia o mică
parte din ele și să le ducă în josul scaunului. După ce spălau aluviunile
pornite din grămadă, reveneau iar la ea. Cînd se terminau puneau altele
și așa spălau pe petecile de lână 25—30 troace mai mari de aluviuni,
atunci cînid conținutul lor metalic era mai bogat. Acolo unde conținutul
era mai sărac se spăla o cantitate mai mare. La Bucium, unde depunerile
văilor erau mai restrînse în comparație cu văile mari care străbat Munții
Apuseni, se făceau într-o zi, după cum spunea Tomuș Loan, pînă la 10—12
spălături, fiecare constând în 40—60 troace mai mici de aluviuni. După
fiecare spălătură se luau petecile de pe scaun și se limpezeau într-un
ciubăr sau într-un vas special numit jomp. După ce terminau de spălat
le luau treptat în șaitroc și alegeau aurul.
Aluviunile cu granulație mai mică, care se spălau cu hurca se puneau
în partea de sus a instalației și se trăgeau treptat pe ciurul acesteia cu
un dîrg, ca și măcinișurile de la șteampuri. Pe fundul ei se agitau cu un
bețigaș, iar în josul planului înclinat cu petece de pănură se împingeau
cu tijna, un dîrg mai lat făcut dintr-o șindrilă sau o bucată de scîndură,
căreia i se aplica o coadă lungă. Grăuncioarele de aur mai mărișoare rămîneau în hurcă, iar cele care scăpau se opreau printre firișoarele petece
lor de pănură obținînldu-se un concentrat metalic mai bogat ori mai sărac,
după conținutul aluviunilor. Atunci c'înd se făcea o singură spălătură nu
mai după amiaza luau petecele de pe scaun și le limpezeau cu grijă, ca
să scoată rămășițele dintre fire în trocul de ales. Cînd făceau mai multe
spălături, după fiecare limpezeau petecele.
Alegerea firișoarelor de aur din concentratul obținut prin spălarea
aluviunilor impunea o iscusință deosebită. O -mică neatenție putea duce
la pierderea metalului și truda zilei era zadarnică. Pentru ales s-au folosit
trocuri de lemn. Tipul mai nou al acestora, întrebuințat peste tot, a fost
așa numitul șaitroc. A fost preluat de spălători de la mineri, înlocuind
trocurile mai vechi, mai simple sau alte unelte folosite în acest scop, cum
au fost lintres-urîle menționate de J. Fridvaldszky, făcute din coajă de
copac, cu fund alveolar, adîncite la un capăt, cu margini proeminente,
lungi de un picior și jumătate, late de un picior82. Din sumara descriere
reiese că și acestea aveau forma de albie, mai simple, deschisă la un ca»
păt. Curbura deschiderii și marginile se puteau ajusta din coaja verde.
Fridvaldszky spune că erau mai bune decît zihertrog-ul. Probabil dato
rită asperităților părții interioare a scoarței, cu acestea se alegeau mai
ușor firișoarele de aur din concentratele obținute prin spălarea prundișului, decît cu șaitrocurile a căror întrebuințare nu se generalizase. în
minerit au fost introduse, după cum se pare, în a doua jumătate a seco
81 Dioabele sînt putini mai mici cu capac, folosite în mod curent în Munții
Apuseni pentru transportul diferitelor produse lactate.
82 J. Fridvaldszky, o. c., p. 33.
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lului al XVIII-lea în cadrul măsurilor pentru îmbunătățirea tehnicilor și
sporirea producției de aur83.
Trocurile de ales sau șaitrocurile au o formă aparte, deosebită de a
trocurilor de cercat. De la forma ușor asimetrică a acestora s-a ajuns la
șaitrocurile larg deschise, ca un evantai la un capăt, închise și îngustate
la celălalt. Lungimea lor varia între 55—65 cm, ca și lărgimea capătului
deschis, 40—50 cm. Pe măsură ce se îngustau, se înălțau marginile capă
tului închis, avînd oca. 10—12 cm lățime și 10—12 cm adîncime. Margi
nile erau întregite cu o gardină de 2 cm care ușura mînuirea lor. Fun
dul era ușor curbat în spre capătul deschis și avea un șănțuleț longitudi
nal la mijloc. Șaitrocurile le ciopleau meșterii locali sau de la Ciuruleasa,
din lemn de paltin, ca să fie cât mai ușoare și mai trainice.
Pentru a se lua mai ușor în șaitroc apa necesară separării firișoarelor
de aur din concentrate se amenaja la mal o baltă mică, lîngă care se așeza
spălătorul pe o piatră. Acesta lua treptat apă în șaitroc și prin vibrații
laterale spre dreapta și stingă, ușoare înclinări înainte și zvîcniri înapoi,

Fig. 17. Alesul aurului cu șaitrocul la I/upșa.

elimina firimiturile de roce și minereuri, iar firișoarele de aur le scotea
în susul șănțulețului înspre capătul închis al șaitrocului (fig. 17). Firișoa
rele de aur apăreau pe fundul acestuia ca o făină mai aspră de mălai, lip
sită de strălucirea caracteristică metalului prelucrat (fig. 18).
83 Töth Zoltân, o. c., p. 99.
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Rezultatele muncii erau în funcție de conținutul aurifer al aluviunilor
și de hărnicia spălătorilor. Acolo unlde erau mai bogate în firișoare de
aur doi oameni harnici obțineau în medie 2 grame de aur într-o zi. în
cele mai multe părți se obțineau mai puțin, în jurul unui gram și destul
de rar peste 2 grame, în locuri și zile norocoase. Obișnuit, cu banii obți
nuți pentru un gram de aur se putea cumpăra o litră de grîu (15 kg), așa
încît spălătorii pe lingă cereale își puteau procura și alte bunuri necesare
unui trai modest. Lucrau din primăvară pînă în toamnă cînd începea în-

Fig. 18. Turnarea firișoarelor de aur în corn.

ghețul. Ei mai dispuneau și de mici proprietăți pastoral-agricole, la valo
rificarea cărora nu renunțau nici chiar atunci cînd se plătea bine aurul,
dată fiind marea nesiguranță a rezultatelor activităților. Uneori nu era
aur în prund, alteori era vremea rea, apele mari etc. Cînd se răcea vremea
condițiile de lucru se înrăutățeau și o miare parte din an ocupația nu se
putea practica.
Pînă pe la mijlocul secolului trecut spălătorii, alături de minerii ță
rani au avut un loc important în producția de aur a Transilvaniei. Ocupa
ția a fost părăsită în capitalism deoarece tineretul a preferat nesiguran
ței ei, salarul mizer oferit de marile exploatări din Munții Apuseni sau
din alte părți și chiar muncile sezoniere pentru bani sau în schimb de
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produse, în zonele agricole, la marile exploatări forestiere etc. După da
tele inspectoratului minier din Abrud în anul 1947 mai spălau aur doar
36 locuitori din Țara Abrudului, repartizați .astfel pe sate: Abrudsat 25,
Cărpiniș 3, Corna 3, Bucium 1, Roșia 4.

MINERITUL ȚĂRĂNESC

Mineritul a constituit ocupația principală pentru numeroase gospodă
rii din Munții Apuseni, în special in satele din Țara Abrudului, unde re
țeaua de filoane era mai bogată și aproape de suprafață. Obținerea unor
concesiuni de exploatare nu a constituit o problemă în timpul orânduirii
feudale și chiar în capitalism dat fiind interesul mare, permanent, pentru
sporirea producției de aur, a cărui predare era obligatorie, la prețuri ofi
ciale. Mici colectivități sătești, pe neamuri și vecinătăți, au continuat gale
rii părăsite, au deschis galerii laterale în lungul acestora și mine noi acolo
unde se bănuia că s-ar da de mineralizări în spre adîncimi. Datorită inten
selor și îndelungatelor activități ale minerilor țărani, culmile vulcanice
din întinsul hotar al celor șase sate care alcătuiesc comuna Bucium și
din jurul Roșiei Montane, au fost ciuruite cu sute de guri de băi, în con
tinuarea cărora e un labirint de galerii.
Exploatarea zăcămintelor dfe -către fisc, favoriții regali și târgoveții
îmbogățiți prin speculă și contrabandă cu aur în feudalism, de către stat
și societățile particulare în capitalism, necesita investiții. Datorită condi
țiilor de zăcământ, minele nu asigurau profituri convenabile și adeseori
nu se recuperau nici măcar sumele investite în deschiderea lor. Atunci
cînd sărăceau mineralizările, își sistau activitățile și aceasta așteptau mi
nerii țărani. Se întovărășeau, arendau minele și continuau lucrările în
speranța regăsirii filoaneîor. în numeroasele perioade de declin ale mine
ritului numai ei mai scormoneau prin adâncimile băilor, părăsite de fisc,
de tîrgoveți, de societăți.
Țăranii mineri din Bucium și Roșia Montană, unde au fost mai nume
roase micile exploatări, au lucrat în mine moștenite și mine arendate. Mi
nele moștenite erau în perimetrii obținuți de la fisc, pentru care plăteau
taxe, iar dreptul de exploatare se transmitea descendenților. în acestea
lucrau împreună, de obicei, rudenii mai apropiate sau mai îndepărtate,
prestând munci și primind minereuri după partea ce o aveau.
O parte lucrau în mine arendate de la asociații sau societățile capita
liste, care nu le mai exploatau. Acestea aveau de cele mai multe ori. zeci
de proprietari, fiind organizate pe cucse, părți inițiale divizibile, transmi
sibile și libere la vânzare. Asociația Rîzna de exemplu de la Roșia Mon
tană, înființată în anul 1856, a avut 30 de cucse. Asociația La Țigani, în
ființată în 1885, a avut 15 cucse. Asociația Glamul de jos-Calul, înfiin
țată în 1856, a avut 45 de cucse, din care 24 s-au păstrat întregi, iar 21
s-au divizat în 65 părți prin -moșteniri sau vânzări. De la o generație la
alta s-au fărâmițat cucsele și sutimile lor, consemnate în evidențele In
spectoratului minier din Abrud. Obișnuit arenda se plătea în bani. Pentru
fiecare membru din tovărășie se stabilea, după partea de arendă, numă
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r'ul de zile sau șuturi pe care trebuia să le presteze și cantitatea de mînereuri ce i se cuvenea. Arenda se plătea de cele mai multe ori săptămânal,
în funcție de conținutul aurifer al rocilor. Atunci cînd se săpau galerii de
explorare, în roce nemineralizate, era mai mică. Imediat ce apăreau mine
ralizări aurifere se majora. Atunci se intensificau speculațiile cu cucsele și
adeseori minele erau preluate de proprietari, care continuau lucrările.
Țăranii mineri au trecut de la o baie la alta speculați de proprietarii celor
sărace, alungați din cele a căror bogăție în aur se datora muncii lor neo
bosite pentru regăsirea filoanelor. Tîrgoveții proprietari de șteampuri
arendau uneori minele țăranilor pentru o cotă parte din minereurile ex
trase. Aceasta varia după conținutul aurifer al rocilor. Pe deschidere se
da cca. 20%, din piatră cu aur se da 30—40% din cantitatea extrasă. în
felul acesta obțineau gratuit minereurile pe care le prelucrau cu angajați
sezonieri, localnici sau din satele învecinate ca Mușca, Cărpiniș, Ciuruleasa etc.
Țăranii mineri aveau cunoștințe apreciabile asupra zăcămintelor și
un fond de termeni destul de bogat în legătură cu ele. Filoanele verticale
sau oblice, rezultate din umplerea sau mineralizarea fisurilor din apara
tele vulcanice terțiare și rocele înconjurătoare au fost numite de țăranii
mineri vine. După volumul și conținutul pe care îl avea ganga ei distin
geau: vine de fărinar pe care era un fel de măciniș, vine de beuță albă
în care predomina cvarțul numit beuță, vine de cristal cu compoziție
mixtă etc. Atunci cînd vîna nu conținea aur purta numele de coardă
stearpă. Cele orizontale se numeau scaune. Acolo unde se încrucișau cu
vinele, în așa numitele cruci, se găseau stufe de aur curat, depuneri bogate
de aur nativ. Uneori zăcămintele erau formate din numeroase filoane
subțiri, cu orientare diferită, care alcătuiau zone mineralizate în formă
de coloane, numite volburi. în acest caz se extrăgea toată masa de roce
așa încît în locul volburilor rămâneau goluri uriașe, numite de minerii
țărani corande, cum sînt Corandele Frasinului, Corandele Rodului, Corandele Cetății etc.
Rocele mai compacte, nefisurate și nemineralizate, se numeau întreg
tare, spre deosebire de cele fisurate și mai friabile numite întreg moale.
Sînt lipsite total de mineralizări andezitele din ultimele faze de erupțiuni
numite ciorăsc, probabil pentru culoarea lor neagră-cenușie. Culoarea a
sugerat și numele de țigănel pentru germaniu. Sînt și întreguri tari bune
cum este morărescul sau riolitele din Cetatea Roșiei, unde toată masa de
roce este mineralizată. în unele părți, pentru a ajunge la întregurile bune,
galeriile străbăteau diferite formațiuni sedimentare, numite vrîste de
băișaguri.
Galeriile minelor erau consolidate cu grinzi în formațiunile mai noi,
ca să nu se surpe. Unde era moale și vatra galeriei era consolidată pe
margini, iar lateral se puneau stîlpi verticali, unul lângă altul, dacă peri
colul de surpare era mai mare (fig. 19). Pe măsură ce se înainta se veri
fica conținutul aurifer al roeelor. Se luau bucăți din frontul de lucru
numit ort; se sfărmau și se spălau în trocul de cercat. Dacă aveau un
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conținut de peste 2 grame aur la tona de minereu se exploatau, obținându-<se așa numita piatră de șteamp.
In extragerea minereurilor descoperirea prafului de pușcă a marcat
o etapă importantă. Meșteșugul fabricării lui este vechi în Transilvania,
în veacul al XV-lea producția de praf de pușcă în orașele ardelene era
destul de mare84. Cu toate acestea în mineritul țărănesc a fost adoptat
tîrziu, fiind multă vreme scump și greu de procurat. A început să fie
folosit și de minerii țărani după ce s-a mai ieftinit, odată cu sporirea
producției. Tehnica utilizării lui, pînă în timpuri apropiate, evocă începu
turile mineritului cu praf de pușcă.

Fig. 20. Dălți pentru extragerea minereurilor cu conținut mai bogat, din colecțiile
Liceului din Abrud.

în mineritul țărănesc din Munții Apuseni se păstrau tehnici de extra
gere și prelucrare a minereurilor mult mai vechi, prin grija deosebită
față de cele cu conținut aurifer mai bogat. Acestea nu se pușcau, se extrăgeau cu dalta și ciocanul. în acest scop s-au folosit dălți scurte, de
25—30 cm, care se băteau cu un ciocan obișnuit de minerit numit vîn84 Șt. Pascu, Meșteșugurile in Transilvania pînă în secolul al XVI-lea. Bucu
rești, 1954, p. 179.
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tălău și ciocane cu două guri, șcraipițuri folosite și de cioplitorii în piatră
(fig. 20). Ca unelte anexe s-au folosit târnăcoape, baroase pentru spartul
blocurilor mai mari, sape și lopeți. Minereul extras cu dalta sau șcraipițul,
bucată cu bucată, se punea intr-o traistă sau un sac și se ducea acasă.
Se mărunțea cu ciocanul pentru a putea fi prelucrat ân continuare cu
rîșnița sau mojerul de fier, care a înlocuit piua de piatră folosită în anti
chitate.

Fig. 21. Rîșniță de la Bucium, pentru măcinarea minereurilor aurifere
cu conținut mai bogat.

Rîșnițele pentru măcinarea minereurilor se asemănau cu cele obiș
nuite, dar erau mai mari. Piatra superioară era mai grea și avea două
miniere pentru învârtit (fig. 21). Minereul se introducea treptat prin
gura de alimentare a pietrii superioare. Tot pe aici se turna apă. Aurul
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și alte firmituri mai grele rămâneau la fundul rîșniței, iar fărinile mai
ușoare, prinse în tulbureala apei, se scurgeau printr-un jgheab cioplit în
peretele lateral al pietrei inferioare. Măcinișul rămas în rîșniță se scotea,
se punea în șaitroc și se alegea aiurul. Cei care aveau mercur îl puneau în.
rîșniță și astfel legau firișoarele de aur, amalgamîndu-le.
Minereurile cu conținut bogat se măcinau uneori în mojere de fontă,
care au evoluat din pivele de piatră. Se mărunțeau, se puneau treptat în
mojer, se turna peste ele apă și apoi se sfărmau cu un pislug de fier. Apa
se elimina pe măsură ce se zdrobeau minereurile și se îngroșa cu făinile
ușoare de roce. La fund rămînea un concentrat de aur cu firmituri mai
grele. Acesta se punea în șaitroc și se alegea aurul. Cei care aveau mercur
îl puneau în mojer, amalgamînd firișoarele de aur.
Mai de mult, cînd nu se găsea praf de pușcă, și rocele cu mineralizări
mai sărace s-au extras cu dalta și ciocanul. In tradiția locală s-a păstrat
amintirea unui procedeu vechi de extragere a acestora. în frontul galeriei
se făcea un șir de găuri cu 'dalta și ciocanul, care se umpleau cu apă și
se lăsau pînă a doua zi. Apa pătrundea prin porii și fisurile rocilor slăbindu-le rezistența. Uneori în găuri se bateau cuie din lemn de frasin,,
care îmibibîndu-se cu apă își măreau volumul, slăbind rezistența rocelor,
lărgind fisurile acestora, ușurând tăierea lor cu dalta și ciocanul.
După ce s-a ieftinit praful de pușcă s-a mai ușurat deschiderea
galeriilor în sterp, prin vrîste de băișagurî, ori întreguri tari și explorările
pentru regăsirea filoanelor pierdute. Cu praf s-au dislocat și minereurile
cu conținut aurifer mai sărac. Găurile pentru pușcat se făceau de o parte
și de alta a filoanelor, în așa fel ca acestea să fie cît mai puțin afectate
de explozii, deoarece conținutul lor se verifica amănunțit atunci cînd. se
spărgeau și clasau pentru a fi scoase din mină.
Găurile pentru cartușele de praf, cu care se dislocau rocele din ort,,
să făceau cu o daltă mai lungă, de 40—60 cm, lată la gură de cca. 2 cm,
numită sfredel și un ciocan de cca. 2 kg, numit vîntălău. După fiecare
lovitură se schimba poziția sfredelului în așa fel oa să se obțină o gaură
rotundă, cu diametrul de cca. 2 cm. Pe măsură ce se săpa, firmiturile
de roce se scoteau afară cu un dîrg mic de fier și se puneau deoparte,
într-un șut se făceau, de obicei, 3 găuri de cca. 30 cm, în așa fel ca să dis
loce prin explozie o cantitate cît mai mare de roce (fig. 22).
După ce se făceau găurile, se pregăteau cu grijă pentru pușcat. Se
lua o bucată de hîrtie, se înfășură pe un 'lemn rotund numit fișegar, se
astupa la un capăt și apoi se scotea de pe el, obținîndu-se tocul cartușului
(fig. 23). Acesta se umplea cu praf, apoi se strângea și celălalt capăt,,
într-un cartuș cilindric, care se introducea în gaura pentru pușcat cu
ajutorul unui ac de fier, lung de 30—50 om., numit ac de baie85. Acul nu
85 în materialul cu titlul: Aurăritul, meșteșug străvechi ilustrat în Muzeul teh
nicii populare din Dumbrava Sibiului, publicat de Mihai Sofronie și Ștefan-Palada
este indicat greșit ca fuituitor (Cibinium, I, Sibiu, 1966, p. 109, fig. 8).
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Fig. 22. Unelte de minerit: 1. Baros pentru spart, 2. Vîntălău, 3. Sfredel,
4. Dîrg, 5. Toc de lemn cu luminare de ceară.

se scotea din cartuș pînă nu se astupa gaura, cu firimiturile de roce scoase
din ea sau alte firimituri. Acestea se îndesau în jurul acului cu o daltă
specială, de 50—60 cm., cu un mic jgheab la un capăt, numită juituitor.
După ce se astupa gaura se introducea fuituitorul prin urechea acului de
baie și se trăgea afară. în locul acestuia se introducea fitilul, prin inter
mediul căruia se aprindea praful din cartuș, declașîndu-se explozia (fig. 24).
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Fig. 23. Unelte de minerit: 1. Fișegar, 2. Toc de lemn pentru trestii, 3. Iască,
4. Trestie cu iască, 5. Trestie, 6. Fuituitor, 7. Ac de baie, 8. Ciocan pentru
săpat șteampul, 9. Tigăiță pentru săpat șteampul.
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Fitilul a fost multă vreme scump și mai greu de procurat decît
praful, de aceea în mineritul țărănesc s-a păstrat tehnica mai veche de
transmitere a focului la cartuș, prin așa numita trestie sau preslugă. în
multe părți s-au folosit în acest scop tulpinele uscate de trestie, după care
li s-a dat numele. în ținutul Abrudului fiind mai greu de procurat au
fost înlocuite cu tulpini de Gentiana asclepiadea, care au păstrat numele
plantei din care s-au confecționat inițial. Tulpinile se curățau de frunză și
coajă, se tăiau în bucăți «de 20—25 cm., se crăpau în două și se ascuțeau
la capete. Pentru a prinde și transmite mai bine focul se îmbibau cu
praf de pușcă. Se lua praf în palmă, se înmuia cu apă și se ungeau tres
tiile cu el. Se puneau apoi la uscat pe marginea sobei sau în cuptor. Ca
să nu se rupă sau umezească se păstrau într-un toc special de lemn.
înainte de a se introduce în gaura rămasă în locul acului, în capătul
trestiei se punea o buaata de iască de fag, tăiată în formă de limbă.
Aceasta se găurea cu briceagul la mijloc, se introducea în capătul tres
tiei, se aprindea și se lăsa să ardă puțin, apoi se stingea, ca astfel să
prindă mai repede focul atunci cînd se aprindeau pentru explozie. Astfel
se pregăteau pentru pușcat toate găurile făcute într-un șut. Minerii se
retrăgeau în locuri mai adăpostite, iar unul rămânea în urmă, aprindea
iasca din capătul trestiilor pentru explodarea cartușelor.
După explozie se duceau să vadă rezultatul, examinau sfărmăturile
rocelor și dacă nu găseau, mineralizări mai bogate părăseau galeria plină
de fum. Atunci cînd apăreau mineralizări mai bogate le alegeau și duceau
acasă pentru prelucrare. în timpul lucrului, pentru luminat, s-au folosit
luminări de ceară, care au fost preferate deoarece nu făceau fum mult,
precum și ștearțuri sau văpaițe. Lumânările se țineau într-un toc special
de lemn. în tipul mai vechi de văpaiță, deschis ca o tigăiță, s-a ars seu cu
feștilă de bumbac; în tipul mai nou numit ștearț, închis și prevăzut doar
cu orificii de alimentare și ardere, s-a folosit ulei de rapiță.
Diferite au fost și mijloacele folosite pentru scoaterea pietrei. Au
fost băi strîmte și întortochiate din care s-au scos cu sacul, pe șapte. Au
fost băi scunde din care s-a scos pe unele porțiuni, tîrîș, cu trocul legat
de un picior cu frînghii. Din .altele s-a scos cuiotargă, foarte veche ca mijloc
de transport, numită fotragă, ca o troacă de lemn groasă, cu fundul plat,
mai îngustă în față, unde se lega un ștreang, de care o trăgea un om în
lungul galeriilor. în multe mine s-au folosit vagoneți de lemn construiți
de meșterii locali, numiți rîzne. Chiar și atunci cînd minele arendate?
dispuneau de un utilaj mai modern acelsta nu era lăsat în folosința mine
rilor țărani pentru a inu se uza, deoarece atunci cînd se regăseau filoanele,
se îmbogățea conținutul aurifer al acestora, proprietarii reziliau contrac
tele și continuau ei lucrările, angajând mineri cu plată în acest scop.
La sfîrșitul fiecărei săptămâni, siîmbată, proprietarii, arendașii, împărțeau piatra de șteamp scoasă la gura băilor. Din grămadă se încărca
într-o targă, numită șiredie și fiecare primea cota ce-i revenea în baza
drepturilor moștenite sau a arenzii plătite și a muncilor prestate la
extragerea ei. De aici se transporta la șteampuri, în coșuri pe cai de la
unele mine, cu carul în ladă de la cele în apropierea cărora se găseau
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drumuri de acces. Pe un cal se puneau două corfe cu piatră, care consti
tuiau și unitate de măsură, un tar, cca. 200 kg. De obicei se foloseau
pentru transport 2 cai, legați imul de altul, pe care îi conduceau pe
cărările de pe pante, dintre mine și șteampuri, măietorii, copiii minerilor
sau angajați cu plată. Un transport cu doi cai se numea o cale. De la
unele mine, mai îndepărtate, se făcea numai o cale pe zi, la cele mai
apropiate se făceau mai multe. Pentru transportul cu carele sau căruțele
se folosea o ladă de scînduri, ca să nu se prade piatra. Pe un car se
punea cöa. 20 de șiredii, pe căruțe și la drum rău mai puțin. Piatra se
punea lingă șteampuri, adăpostită sulb streașină mai largă a acestora sau
sub șoproane alăturate și se pregătea pentru măcinat.
Ca instalații pentru măcinatul minereurilor, șteampurile de lemn au
fost foarte răspîndite în orânduirea feudală, dar au fost înlocuite de in
stalațiile industriale, în .primul rînld de șteampurile califomiene, cu care
s-au prelucrat în masă minereurile extrase de pe galerii. Șteampurile de
lemn au evoluat din pivele simple, cu pislugi acționați cu brațele. Preo
cupările pentru sporirea capacității ide prelucrare a acestora și de ușu
rare a muncii, ca și în cazul altor instalații, au dus la descoperirea angre
najelor simple de pene, cu care se puteau acționa pislugi mai grei, mai
eficace. In evoluția șteampurilor o primă etapă a constituit-o desigur
încadrarea unor pislugi mai grei într-un jug de susținere și aplicarea
unor pene de ridicare, prin angrenaj cu pene corespondente pe un fus
orizontal, acționat la început cu o manivelă, apoi cu roți de mînă. Astfel
de instalații s-au folosit, după cum s-a menționat încă din antichitate.
Șteampuri acționate cu roți de mînă s-au folosit în Munții Apuseni pînă
în timpurile noastre. Construcția lor era asemănătoare cu a celor cu roți
hidraulice dar erau mai mici, iar fusul se învîrtea cu brațele, de imul
sau doi bărbați. Astfel de instalații au folosit minerii săraci, care dispu
neau de cantități mai mici de piatră sau își încercau norocul măcinînd
piatra scoasă de prin cotloane părăsite, ori din rămnași sau halde, cum se
numeau grămezile de sterp din jos de gurile băilor. Unii măcinau cu ele
minereurile cu conținut mai bogat, iar alții piatra luată din băile în care
lucrau pentru plată puțină. De aceea au fost răspîndite nu numai în
Țara Abrudului, ci în tot cuprinsul Munților Metaliferi.
în evoluția instalațiilor pentru măcinarea minereurilor o etapă im
portantă a constituit-o înlocuirea roților de mînă cu roți de apă, care au
permis utilizarea unui număr mai mare de pislugi, numiți săgeți. Astfel
instalațiile constau într-un dispozitiv de zdrobire a pietrei format din
piuă, săgeți și jugurile de susținere a acestora, un dispozitiv de acționare
format din roata de apă și fusul cu penele de ridicare; în completarea
cărora erau iazuri și jgheaburi pentru conducerea apei la roată, în pivele
șteampului și la instalațiile pentru spălarea măcinișurilor.
La baza instalației era o talpă groasă în care erau fixați stâlpii ver
ticali dintre pive, care împreună cu jugurile orizontale susțineau săgețile,
între stîlpi, la fundul fiecărei piue, se puneau 3 bocuri de fag, cioplite
în patru fețe, legate cu raf de fier. Astfel fiecare săgeată avea un boc
pe care zdrobea piatra, iar atunci cînd se uzau, după o jumătate de an,
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Fig. 24. Pregătirea găurilor pentru pușcat.

un an, în funcție de tăria pietrelor, se schimbau bocurile de la fundul
pivelor. Pereții laterali ai acestora erau din scînduri groase, strîns înche
iate ca să nu se scurgă apa cu minereurile măcinate. In față, în spre
mijloc, fiecare piuă avea o mică deschidere, cu un ciur pe unde se elimina
treptat apa cu fârinile mai ușoare, în bătaia săgeților, într-un bazin de
decantare, numit pișioște, eu pereți din scânduri groase. în dosul insta
lației erau jgheaburi de lemn prin care se conducea apa din iaz la pive
și la instalațiile de spălare a măcinișurilor.
Săgețile, cîte trei în fiecare piuă, erau din lemn de fag, lungi de
2—2,5 m, groase de 12—14 cm. Greutatea lor varia între 80—150 kg în
6 - Anuarul Muzeului etnografic
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funcție de debitul apei și numărul lor în cadrul instalației. Șteampurile
țărănești obișnuite aveau 2 pive cu șase săgeți. Au funcționat destul de
numeroase instalații mai mari: cu 3 pive și 9 săgeți, cu 4 pive și 12 să
geți, cu care se măcina mai repede piatra, ceea ce conta foarte mult
atunci cînd aparțineau mai multor proprietari și în verile secetoase, cînd
Ii se asigura numai 2—3 zile pe săptămână apa necesară, din lacurile de
acumulare. între săgeți erau bucăți de scândură numite broaște, ca să nu
se frece între ele în bătaia lor succesivă. Capătul inferior al săgeților era
încălțat cu o bucată de cremene sau piatră de Criș, pe care o aduceau în
centrele miniere pietrarii din satele de pe Crișul Alb, cioplită în așa fel
ca să poată fi prinsă cu un cerc de fier. La multe șteampuri săgețile
erau încălțate cu bucăți de fier, renunțîndu-se la cremene. între stîlpii
verticali de susținere, de la margini și dintre pene, erau jugurile orizon
tale de legătură, unul în partea de sus și altul în partea de jos. Sub
acesta, în fiecare săgeată era o pană de ridicare, numită brîncă, ca și
mîna în graiul moților. Prin angrenajul de scurtă durată al brîncilor cu
penele de pe fusul roții de apă, numite bolchii, săgețile se ridicau și apoi
cădeau în pive, măcinând piatra.
Pentru acționarea instalațiilor s-au folosit roți de apă cu cupe, con
fecționate în mare parte la Abrudsat și Ciuruleasa. Dimensiunile lor
variau între 2—4 m diametru, după așa numitul scaun sau diferența de
nivel ce se putea amenaja pentru căderea apei. Fusul, confecționat dintr-un trunchi gros de brad ori molid, avea cepuri de fier în capete, iar
în dreptul săgeților penele de ridicare.
Instalația era adăpostită de un șopru pe 4 ori 6 stîlpi, acoperit cu
șindrili și mai rar de o construcție din bârne. Șteampurile situate mai
departe de gospodării aveau alături o mică construcție numită cramb,
unde se țineau unelte, vase etc.
în cele 6 sate buciumane șteampurile erau înșirate în lungul văilor,
unde erau și gospodăriile. Era apă mai multă decît la Roșia și Corna,
unde majoritatea șteampurilor erau înșirate în lungul iazurilor alimentate
cu apă din lacurile de acumulare. Pantele fiind pronunțate apa trecea
de la o roată la alta și de multe ori abia ajungea 2—3 zile pe săptămînă,
cînd se măcina, apoi se opreau pînă în săptămînă următoare (fig. 25).
Numai o mică parte din șteampuri erau pe ape libere sau pe broscariu,
care lucrau numai atunci cînd era apă pe vale.
Piatra adusă cu caii sau carul se depozita lîngă șteampuri. Femeile
bătrîne, copiii mai mărișori, atunci cînd bărbații lucrau în mine, o pre
găteau pentru măcinat, o pălăcreau: o zdrobeau cu un ciocan numit pălăcrău, ca să se sfarme mai ușor în pivele șteampurilor (fig. 26).
înainte de a începe măcinatul ise 'potrivea apa la roată și la pive,
în funcție de duritatea pietrii. La piatră tare se da apă mai multă la
roată și puțină la pive, la piatră moale se da apă puțină la roată și mai
multă la pive. Trebuia potrivită și apa care trecea prin pive în timp ce
se măcinau minereurile, deoarece dacă se da apă prea multă ieșeau și
firișoarele de aur, dacă era prea puțină se ciruia și iarăși ieșea aurul
afară în bazinul de decantare din fața șteampului. După ce se potrivea
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Fig. 25. Șteampuri la Roșia Montană. în 1930.

Fig. 26. Pălăcrău pentru sfărmatul minereurilor la șteamp.
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apa începea măcinatul. Pe măsură ce se măcina, se băga pe șteamp pia
tră, ca să bată în plin, operație pe care o făoeau de obicei femeile ori
bătrfnii. După bătaia zgomotoasă a săgeților știau dacă sînt bine potrivite,
cînd trebuia piatră etc.
în bătaia săgeților se măcina piatra și totodată se eliminau prin ciur
în pișoiște fărinile ușoare. Capacitatea de prelucrare varia în funcție de
debitul apei, tăria pietrii etc. Cînd era piatra tare și apă puțină 3 săgeți
măcinau în jur de 3—5 tari într-o zi. Cînd era mai moale măcinau 7—-10
tari și chiar mai mult, pînă la 2—3 tone. Un măciniș dura 24 ore, după
care se oprea și se săpa șteampul. Se ridicau isăgețile cu o capră și se
scotea concentratul de firmituri mai grele, de noce, minereuri și metale,
rămas pe fundul pivelor. în acest scop s-a folosit un docănaș special, cu
un capăt ascuțit, adus în spre o coadă scurtă, ca să scormonească mai
ușor fărinile grele îndesate la fundul pivelor, care se scoteau apoi cu o
tigăiță de fier, în forma unei linguri mari și se puneau într-un troc.
Măcinișul șteampurilor se prelucra în continuare cu ajutorul unor
instalații evoluate din scaunele 'pentru spălarea aluviunilor, puțin deo
sebite de acestea. Ele se 'asemănau cu cele folosite în feudalism la exploa
tările mai mari din Europa centrală și apuseană. Deosebirile ca și ase
mănările se evidențiază mai dar comparând tehnicile țărănești de
extragere și prelucrare a minereurilor, păstrate pînă nu de mult în Mun
ții Apuseni cu cele din Munții Erz, din secolul al XVI-lea, studiate cu
multă competență de Helmuth Wilsdorf, cunoscutul specialist în probleme
de minerit de la Dresda86.
Măcinișul scos din pivele șteampurilor se spăla pe valău, un plan
din scînduri strîns încheiate, lung de cca. 1 m, lat de 70—80 cm. Pe
trei laturi avea o gardină, înaltă de 18—20 cm, mai îngustă în lung, mai
groasă în partea de sus, deoarece în dunga ei era scobit un jgheab cu
crestături prin care se scurgea pe valău apa necesară pentru spălat. în
partea de jos avea două strînsori care dirijau apa dinspre margini spre
mijloc, spre un al doilea plan de spălare din continuarea lui, din scînduri,
înclinat, lung de 1—1,40 m, acoperit cu petece de pănură (fig. 27).
Se punea măcinișul în mijlocul valăului și începea spălatul. Cel mai
iscusit dintre spălători lua un dîrg de fier dreptunghiular, iar ajutorul,
care putea fi o femeie sau un copil mai isteț atunci cînd în gospodărie
nu erau doi bărbați, lua un al doilea dîrg de lemn. Măcinișul se purta
cu dîrgul de fier în așa fel ca fărinile mai grele să se aleagă în susul
valăului, iar cele mai ușoare în josul lui, de unde se trăgeau cu dîrgul
de lemn și se împingeau peste petecele celui de al doilea plan de spălat.
Astfel se obținea un concentrat metalic în valău și unul pe petecele de
pănură de pe planul înclinat. Concentratele se puneau într-un vas de
lemn și se duceau acasă sau în crambul din apropierea șteampurilor,
pentru alegerea firișoarelor de aur cu șaitrocul, ca și din concentratele
86 Helmuth Wilsdorf, Arbeit und Arbeitsgerät im Sächsischen Erzbergbau des
16 Jahrhunderts, in Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, v. 5, p. II, Berlin, 1959,
p. 255—300.
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Fig. 27. Spălatul măcinișurilor pe valău la Roșia Montană.

obținute din spălarea aluviunilor. în acest scop aveau un vas mare de
doage numit jomp, în oare se punea apă și deasupra lui se alegea aurul.
O parte din firișoarele de aur se duceau cu fărinile mai ușoare în
josul planului înclinat, unde era un mic bazin de decantare, numit hălăstău. Ele se mai spălau odată pe așa numita hurcă (fig. 28). Pe hurcă se
spălau și fărinile din bazinele de decantare din fața șteampurilor. Aceasta
se compunea dintr-o lădiță lungă de 60—80 cm, lată de 25—30 cm, înaltă
de 20 cm, deschisă la un capăt, în continuarea căruia avea un plan încli
nat lung de 1—1,20 m acoperit cu petece de pănură. Lădița avea deasupra
un ciur, o bucată de scîndură cu numeroase găuri, cu un diametru de
cca. 1 cm, ușor înclinat în susul lădiței, unde avea un locaș de
sprijin, mai jos decît suportul din partea de jos. Lădița se îngropa la
nivelul solului pentru ca spălătorii, de obicei femeile, copiii mai mări
șori ori bătrânii, să poată trage cât mai ușor cu dirgul măcinișul pentru
spălat. Acesta se amesteca cu apă, trecea prin găurile ciurului în hurcă,.
unde se depuneau o parte din firișoarele de aur și minereurile mai grele,
în acest scop se agitau pe fundul hurcii cu un bețigaș, jîrcuitor. în
partea de jos a acesteia erau reținute de o șipcă îngustă, crestată, ca să
permită scurgerea apei peste petecele de pănură de pe planul înclinat.
O parte din firmiturile mai grele, scăpate peste șipcă, erau reținute de
firișoarele petecelor de lînă. De aceea, după ce se spălau 3—5 roabe de
fărini, se scotea concentratul metalic rămas în hurcă, se luau și spălau
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într-un ciubăr petecele de pe planul înclinat. în josul acesteia era un
mic bazin die decantare a firmiturilor mai grele, pe care le spălau a doua
oară pe hurcă. Concentratul obținut după fiecare spălătură se numea hap.
Atunci cînd se lucra intens se obțineau mai multe hapuri într-o zi, care
conțineau mai multe minereuri decât aur. De aceea, înainte de a se turna
pe alte concentrate se spălau cu șaitrocul, eliminîndu-se din minereuri,
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obținându-se un hap scurt. Acesta se punea într-un vas, în care se strân
geau spălaturile din timpul săptămînii, atunci cînd bărbații lucrau în
mine și rămîneau în gospodării numai sîmbăta cînd alegeau aurul cu șaitrocul, din concentratele Obținute prin spălarea măcinișurilor cu valăul și
hurca. Unii alegeau zilnic aurul din concentrate. Rezultatele variau în
funcție de conținutul aurifer al minereurilor și de iscusința celor care le
prelucrau. Marea majoritate a exploatărilor țărănești produceau sub un
kg aur anual. Mai mult produceau târgoveții, care lucrau cu mai mulți
angajați, atunci cînd se plătea bine aurul. Situația exactă a producției
particulare de aur nu s-a cunoscut niciodată, deoarece nu se puteau con
trola activitățile micilor exploatări, înșirate în lungul văilor care străbat
Munții Metaliferi. O mare parte o acaparau gozarii, care o treceau clan
destin peste hotare și o speculau pe piețele internaționale. Numai o mică
parte din aurul extras se preda la stat, pe preț oficial, ceea ce constituia
o mare pierdere economică.

Fig. 29. Copil spălînd măcinișuri, în 1930.

în afară de aceasta micile exploatări făceau o mare risipă de metale,
de aceea se impunea mai demult sistarea lor. Din conținutul lor bogat
se extrăgea doar aurul și din acesta numai o parte. Astfel, cele peste 500
exploatări țărănești risipeau minereurile și aurul extras. Nici marile
exploatări capitaliste, -care au restrîns activitățile acestora, nu dispuneau
de mijloace tehnice corespunzătoare pentru prelucrarea minereurilor, de
aceea pierderile în mineritul practicat în Munții Apuseni au fost
foarte mari.
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Naționalizarea bogățiilor subsolului a curmat risipa de .metale din
Munții Apuseni. După naționalizare, exploatările miniere rămase în func
țiune au fost înzestrate cu mijloace tehnice necesare exploatării sistema
tice a zăcămintelor. S-au făcut lucrări de explorare și s-au descoperit
zăcăminte importante. S-au construit instalații moderne pentru prelucra
rea minereului și extragerea metalelor. A început să se evidențieze" în
peisajul cultural și în traiul oamenilor o tot mai bună stare economică
(fig. 30). Se înnoiesc satele minerilor, iar în centrele industriale s-au con
struit cartiere noi, deoarece abia acum aurul contribuie din plin la înflo
rirea economică a zonei aurifere a Munților Metaliferi și a patriei.

Fig. 30. Gospodărie din Bucium Poieni.

Am reluat problema aurăritului în Munții Apuseni deoarece dispar
ultimele lui vestigii și lipsesc datele etnografice mai amănunțite asupra
ocupației, cu tradiții milenare. Acestea prezintă un deosebit interes, deoa
rece atît spălarea aurului din aluviuni, cit și mineritul țărănesc dezvăluie
aspecte deosebit de semnificative asupra tehnicilor de extragere a unuia
din cele mai căutate metale, nu numai la noi ci și în alte regiuni auriferede pe glob.
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Am schițat trecutul aurăritului, oa meșteșug specializat de extragere
a metalului din zăcămintele primare și secundare, deoarece unii cercetă
tori au minimalizat aportul populației autohtone în exploatarea lor, deși
aceasta le-a asigurat continuitatea, nu tîrgoveții și coloniștii, care în: de
sele perioade de declin economic și nesiguranță politică au sistat 'lucră
rile, iar atunci cînd s-au prelungit au plecat spre alte regiuni, la exploa
tări mai constante, spre vaduri comerciale mai bune.
Aurăritul pune în lumină nu numai tradițiile bogate ale mineritului
pe teritoriul patriei noastre, ci și vechimea lui între ocupațiile poporului
român. De altfel descoperirile arheologice din ultimele decenii atestă o
largă răspândire a metalurgiei fierului în feudalismul timpuriu, chiar și
în regiuni unde nu se cunosc zăcăminte exploatabile de minereuri. Extra
gerea și prelucrarea fierului ridica probleme mult mai dificile decât aurul,
atît de căutat de cuceritori și exploatatori. Continuitatea valorificării
zăcămintelor de aur, în deosebi a celor secundare, se leagă nu numai de
permanența solicitărilor, ci și de valoarea de schimb a metalului.
Aurul și sarea au constituit din vechime -cele mai importante bogății
ale Transilvaniei. De aceea, între primele preocupări ale oeupanților au
fost și acelea de a intensifica exploatarea lor. în acest scop romanii, mai
tîrziu ungurii, au adus coloniști din regiuni mai avansate, care nu au
neglijat, desigur, cunoștințele acumulate de localnici asupra zăcămintelor
și experiența acestora în exploatarea lor.
Exploatarea zăcămintelor primare impunea cunoștințe asupra rocelor
și mineralizărilor pe care localnicii le-au intuit scormonind cu dalta și
ciocanul prin adîncimile reci și umede ale băilor. Fără aceste cunoștințe
mineritul aurifer era trudă zadarnică, desfășurată în condiții incompara
bile cu alte ocupații; de aceea nu pentru mulți a constituit o tentație,
chiar și atunci cînd se plătea bine -aurul. Atunci se plăteau bine și buca
tele agricultorilor și animalele păstorilor. La cunoștințele în legătură
cu exploatarea zăcămintelor se adăugau cele de extragere a metalului.
E adevărat că uneltele folosite în acest scop erau simple, dar tocmai de
aceea .necesitau, o iscusință deosebită, care se cultiva din copilărie, ca și
atașamentul față de -ocupație, deși se situa între cele mai grele și nesi
gure. Copiii se deprindeau de mici cu muncile la șteampuri și apoi în
mine, așa cum cei .ai agricultorilor învățau să cultive pământul, să îngri
jească animalele.
Valeriu Butură

GOLDSEIFEN UND BÄUERLICHER BERGBAU IN DEN
WESTKARPATEN
Die Westkarpaten im Westen Siebenbürgens sind ein altes, reiches
und unerschöpfliches Goldgebiet. Die Goldgewinnung aus den Sandabla
genungen in den Seifen und auch in Goldgruben, wo viele Generationen
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von Bergleuten ihre Stollen angelegt haben, liefert uns wertvolles Stu
dienmaterial über die technische Entwicklung der Metallausbeutung.
Aus den infolge heftiger Erosionen besonders im Südteil der West
karpaten, im sog. Erzgebirge entstandenen zahlreichen Goldadern gelangte
das Gold durch die Gewässer auch in die Seifen 'der Täler. Ausserdem
wird auch im über-Tag-Bau aus den Mineralisierungen Gold gewonnen.
Goldseifen — einträgliche und auch weniger einträgliche-gibt es fast,
überall in den Westkarpaten.
Die Häufigkeit der Goldkörner in bestimmten Abschnitten der Fluss
läufe erleichterte schon früh das Auffinden und die Ausbeutung der
feinhaltigen Ablagerungen und auch das Auffinden der Goldadern, denn
am Oberlauf der Flüsse ist der Feingehalt wie auch die Goldkörner
grösser. Es fiel den Goldsuchern nicht schwer, die Hauptadern zu finden.
Das Gestein enthielt oft komplexe Mineralisierungen, welche durch Spu
ren an den Hängen und in den Flusstälem angedeutet wurden. Die Adern
mit gediegenem Gold und anderen Mineralen sind dicht unter der Erd
oberfläche.
Im Unterschied zu anderen Metallen wurde das Gold in den West
karpaten mit einfachen Geräten und in beträchtlichen Mengen gewonnen.
Es stellte eine wichtige Einnahmequelle für die einander ablösenden
Beherrscher Siebenbürgens dar und wirkte anziehend auf die Eroberer
und die herrschenden Klassen.
Das Gold gehörte zu den wichtigsten Bodenschätzen Daziens. In der
Dakerzeit wurden die Seifen ausgebeutet sowie Goldadern, die dicht un
ter der Erdoberfläche waren. Der Zugangsstollen zu der Goldgrube auf
dem Frasin neben Bucium Sasa stammt von den Dakern und wurde spä
ter von römischen Bergleuten kunstvoll ausgebaut.
Während der römischen Besetzung Daziens wurde in Gruben und
Seifen viel Gold gewonnen. Die Seifner durchwühlten sämtliche Abla
gerungen in den grossem Tälern. An ihren Spuren lässt sich nachweisen,
dass sie viele Arbeitskräfte für (die Goldgewinnung beansprucht haben.
Die Besatzungsmacht fand billige Arbeitskräfte vor bei den unterdrückten
Einheimischen, welche auch alte Erfahrungen als Seifner mitbrachten.
Aber auch in Goldgruben wurde über Tag und unter Tag ausgebeu
tet. Das Vorhandensein eines Goldgrubenvorstehers in Ampelum, dem
heutigen Zlatna, dem Grubenzentrum im Süden der Westkarpaten,
spricht dafür, dass -das Goldvorkommen wohl bekannt war. Auch die
Spuren einer römischen über-Tag-Ausbeutung sind beachtlich. In -den
meisten Bergbauzentren fand man schnurgerade angelegte, gründlich aus
gebaute römische Stollen.
Archäologische Funde, besonders solche aus den letzten 15 Jahren,
bestätigen die Kontinuität der siebenbürgischen Bevölkerung auch für
dieses reiche und geschützte Gebiet des Karpatenraums. Die urkundlichen
Quellen beschränken sich auf beiläufige, einander oft widersprechende
Erwähnungen der hier durchgezogenen Völkerschaften, die das verfal
lende Römische Reich beidroht haben. Das -gewonnene Gold diente der
einheimischen Bevölkerung nicht allein als Tauschware, es stellte gleich
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zeitig ihre Abgabe dar, die sie den Anführern der durchwandernden
Völker, leisten mussten. Gerade das Gold, sagt Toth Zoltän, verlieh dem
Siebenbürgen jener Zeit solche Anziehungskraft für die wandernden Völ
kerschaften. In den ältesten Urkunden über Siebenbürgen, wie der unga
rischen Chronik des anonymen Notars König Belas des III. wird nicht
bloss .die autochthone rumänisch-slawische Bevölkerung erwähnt, son
dern auch das viele Gold in den zahlreichen Seifen und der hohe Fein
gehalt dieses Metalls.
Eine neue Etape für den siebenbürgischen Bergbau beginnt nach der
Ansiedlung deutscher Grubenarbeiter in den wichtigsten Zentren. Diese
brachten neue technische Lösungen mit. Gleichzeitig wurde aber in den
alten .Seifen und Goldgruben der Einheimischen die Ausbeutung fort
gesetzt. In der kapitalistischen Epoche verfielen die kleinen feudalen
Ablagen für Goldgewinnung, die übrigbleibenden dienten zur Ausbeu
tung goldarmer oder aufgegebener Gruben. Hier wurde viel wertvolles
Erz verschwendet.
Die Urkunden, die von den Seifnern aus den Westkarpaten und den
bäuerlichen Goldgräbern aus dem Abruder Land berichten, sind für die
Geschichte des Bergbaus überaus wichtig.
Die Technik der Goldgewinnung in Seifen erfuhr keine besonderen
Fortschrittte in den Westkarpaten. Eingeführt wurden die Seifenbank,
ein Holzgefäss zum Wassemachgieissen, ein Trog zum Auslesen der Gold
körner rum. șaitroc (’Scheidetrog’?) genannt, eine Hacke und eine Schau
fel sowie ein weiterer Trog der gewöhnlichen Art. In Siebenbürgen ver
wendete man auch Seifenbänke, die mit Tuchflicken versehen waren,
solche mit abmontierbarem Schrägen oder mit Querschienen, -die das
Gold zurückhielten. Einige Seifner verwendeten auch Rinnen sog. hurci.
Die Goldgewinnung setzte demnach weder Investitionen noch körperliche
Anstrengung voraus, sondern bloss eine gewisse Gewandtheit, die den
Seifnern aus ältesten Zeiten eigen war und vom Vater auf den Sohn
überging.
Solange sich sie technischen Mittel für die Goldgewinnung in Sie
benbürgen und in den Westkarpaten auf ein Minimum beschränkten,
betätigte sich die arme Bevölkerung vorwiegend in den Seifen. Im Tal
des Aries gab es .die wichtigen Seifen Sălciua, Baia de Aries, Lupșa,
Bistra, Cărpiniș, Bucium, Vidra u.a. Ausserdem gab es Seifen in den
Flusstälem des Ampoi, des Crișul Alb und Crișul Negru, des Mureș u.a.
Die Beschäftigung in den Seifen wurde aber schliesslich im Kapitalismus
zugunsten der Lohnarbeit in .grossen Bergwerken aufgegeben.
Der bäuerliche Bergbau, wie er im Feudalismus blühte und noch
im kapitalistischen Zeitalter im Gebiet Abrud .beibehalten wurde, stützte
sich auf die jahrhundertealte Erfahrung der autochthonen Bevölkerung im
Nachspüren der Goldadern, der Erzgewinnung und -Zerkleinerung mit
primitiven Mitteln. Diese Art des Bergbaus ist eine wichtige Stufe in der
Geschichte des Grubenwesens.
Vor der Einführung des Sprengpulvers wurden die goldhaltigen
Gesteine mit Hammer und Meissel bearbeitet. Die bäuerlichen Bergleute
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behielten diese Arbeitsweise bei, wenn sie auf reiche Goldadern stiessen,,
um zu vermeiden, dass das Gold durch die Sprengung im Gestein, ver
streut werde.
Für den Sprengstoff machte man Pulverlöcher und verwendete
hierzu einen langen Meissel sfredel (eingentlich ’Bohrer’) und einen
Hammer. Die Sprengladung wurde zylindrisch in Papier verpackt. Diese
Kapsel wurde mit Hilfe einer Nadel (rum. ac de baie) eingeführt. Die
Nadel zog man heraus, nachdem das Pulverloch gut zugestopft worden
war und führte die Sprengschnur ein. Weil eine richtige Sprengschnur
aber sehr teuer kam, verwendete man die Wurzel der Gentiana asclapiadia, nachdem man sie ins Sprengpulver getaucht unld gut getrocknet
hatte. An das andere Ende gehörte ein Stück Zunder, der die Spätzün
dung besorgte, während der Bergmann sich an einer geschützten Stelle
verbarg.
Das Erz mit grossem Feingehalt zerkleinerte man in eisernen Poch
werken, für minderwertiges Erz verwendete man hölzerne Anlagen. Das
zerkleinerte Erz gelangte auf zwei schiefe Ebenen, die sich aus dem
Seifenstuhl entwickelt hatten. Die erste schiefe Ebene hatte eine geringe
Neigung, die zweite war mit einem Wollfetzen überzogen. Darauf folgte
eine kleine Kläranlage. Die Rückstände auf dem Wollfetzen oder in der
Kläranlage wurden ein weiteres Mal mit Wasser übergossen u.zw. mit
Hilfe einer Rinne rum. hurcă. Diese war rechteckig und mit einem Aus
guss versehen. Das so auf bereitete Metallkonzentrat gelangte schliesslich
in den sog. șaitroc.
Dieser bäuerliche Berbau mit seinen primitiven Arbeitsmethoden
war sehr verschwenderisch. Auch der kapitalistischen Goldgewinnung
fehlte die entsprechende Ausrüstung, sodass der Goldverlust bei der Aus
beutung in den Westkarpaten bis zur Verstaatlichung der Gruben be
trächtlich war.
Heute trägt das Gold aus den Westkarpaten wie auch andere Boden
schätze bei zur Hebung des Lebensstandards der werktätigen Massen und
zum Aufschwung der Wirtschaft Rumäniens.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
1. Bergmannsstatue aus Baia de Criș im Geschichtsmuseum zu Deva (nach Sargetia,.
IV, 1966).
2. Alte Seifen der römischen Besatzungszeit in Lupșa, Kreis Alba.
3. Alte Seifen aus der römischen Besatzungszeit in Sălciua, Kreis Alba.
4. Alte Goldgrube über Tag und frühe Form eines Goldbergwerks in Cetatea
Roșiei.
5. Römischer Über-Tag-Bau in Cetatea Roșiei.
6. Römische Stollenöffnung in Cetatea Roșiei.
7. Ieruga Corăbiei — römischer Über-Tag-Bau in Bucium, Kreis Alba.
8. Goldstampfe aus Bucium.
9. Pochwerk mit Handkurbel aus der Sammlung des Devaer Museums.
10. Radnabe, die in einer römischen Goldgrube in den Westkarpaten gefunden
wurde und im Museum zu Deva aufbewahrt wird.
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11. Radteile, die in einer römischen Goldgrube in den Westkarpaten gefunden wur
den und im Museum zu Alba Iulia aufbewahrt werden.
12. Seifenbank aus Bucium.
13. Seifner aus Sälciua im Jahre 1930.
14. Zigeuner als Seifner nach einem Aquarell aus dem Jahr 1816, nach Apulum,
V, 1965.
15. Seifen aus Lupșa, Kreis Alba (Foto T. Morariu, 1932, Bildsammlung des Siebenbürgischen Volkskundemuseums).
16. Tröge (rum. șaitroc und troc de cercat) aus den Sammlungen des Siebenbürgisehen Volkskundemuseums.
17. Goldlese aus dem șaitroc in Lupșa.
18. Goldkörner werden in einem Horn aufbewahrt.
19. Stollenöffnung in Cetatea Roșiei.
20. Meissel für feinhaltiges Erz, Sammlung des Lyzeums Abrud.
21. Pochwerk aus Bucium zum Zerkleinern feinhaltigen Erzes.
22. Bergmannswerkzeuge: 1. Baros, 2. Vintălău, 3. Sfredel, 4. Dîrg, 5. Grubenlicht.
23. Bergmannswerkzeuge: 1. Fișegar, 2. Holzgriff für das Rohr, 3. Zunder, 4. Rohr
mit Zunder, 5. Rohr, 6. Versetzer, 7. Nadel, 8. Hammer, 9. Tigăiță.
24. Vorbereiten der Pulverlöcher.
25. Pochwerk aus Roșia Montana.
26. Pălăcrău zum Zerkleinern des Erzes.
27. Waschen des zerkleinerten Erzes in Roșia Montană.
28. Rinnen zum Waschen des zerkleinerten Erzes in Roșia Montana.
29. Kind bei der Arbeit, 1930.
.30. Gehöft aus Bucium Poieni.
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Silviu Dragomir și Sabin Belu

PĂSTORITUL LA ROMÂNII DIN MUNȚII APUSENI
ÎN EVUL MEDIU

Românii din Munții Apuseni apar în izvoarele evului mediu ca iobagi
așezați pe posesiunile feudalilor laici și ecleziastici. Ocupația 1er, legată
de loturile iobăgești, era plugăritul, dar populația românească se mai în
deletnicea și cu creșterea vitelor, mai ales a oilor. Ungurii cînd au intrat
în Transilvania i-au aflat cu aceste ocupații și i-au lăsat să-și continue
nestingheriți felul lor de viață.
Cucerirea definitivă a Transilvaniei nu poate fi socotită consolidată
decît în jumătatea a doua a sec. al XIVUea. Și materialul documentar
din această epocă proiectează lumină suficientă pentru cunoașterea con
dițiilor economice și sociale în care trăia populația românească. Organi
zațiile locale străvechi, în frunte cu voievozi, crainici, juzi și cnezi apar
țineau, evident, unei populații sedentare, care a păstrat, pînă tîrziu,
instituțiile născute în formațiuni politice prefeudale. Voievozii și cnezii
români, amintiți atît de des, nu erau acum, cînd orînduirea feudală avea
contururi bine precizate, doar niște „vătafi“. Rostul lor era cel al unor
conducători ai băștinașilor; ei organizau munca și stabileau prestațiile
iobagilor și tot ei strîngeau dările datorate feudalilor și regelui, în na
tură și în bani.
în ce privește prestațiile în natură și în bani, sau cele în natură
convertite în bani se luau din produsele agricole și din oi. Și feudalii
erau foarte avizați la aceste venituri, mai ales la început, cînd majorita
tea lor nu aveau „alodii“ pe care să le gospodărească sub directa lor
supraveghere1. Faptul că regele statului feudal maghiar hotărăște ca
populația românească să plătească o idare în natură, numită cincizecime,
după oile pe care Ie avea nu poate fi interpretată că românii aveau ca
ocupație principală creșterea oilor, ci doar că românii pe lingă agricultură
se ocupau destul de intens și cu creșterea oilor. în ce privește păstoritul
la românii din Transilvania, ne-o dovedesc documentele că avea un ca
racter local, în cele mai multe sate de la munte și de la cîmpie și trans
humant sau pendulaitor doar în cîteva regiuni. Păstorit nomad sau semi’ Szabo I., Tanulmănyok a magyar parasztsâg tôrtênetébôl (Studii din istoria
țărănimii maghiare), Budapesta, 1948, p. 167 și urm.
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nomad nu s-a întîlnit nici în Munții Apuseni, nici în alte regiuni din
Transilvania. Și apoi iobagii români creșteau și alte animale în afară de
oi, cum arată cazul cnezilor din Fileșd (1326), care se dovedesc a fi în
stare să dea despăgubire unui castelan maltratat de ei un cal bun în
valoare de 5 mărci, sau cum reiese din cearta iscată între românii din
jurul cetății Piatra Șoimului (Bihor) și cornițele de M-oftin, din regiunea
Satu Mare, care le-a luat două mii de porci pe care aceștia îi dusese la
pășunat pe malurile Ecedului (15 noiembrie 1357)2. Mențiunea din docu
mentul din 16 mai 1366 prin care regele Ludovic dăruiește lui Șorban
(jidelis noster olahus) proprietatea de la Aciuța, în Zarand, pomenește de
obligația acestuia de a da și pe mai departe, pe lingă cincizecimea din
oi, și dijma din porci3. Iar românii din Hășmaș (Turda) își duceau, vara,
caii să pășuneze la munte (1381)4 etc.
O treaptă mai înaintată a economiei agrare, ne dezvăluie documen
tele, se constată la românii din împrejurimile orașului Beiuș (Bihor),
bunăoară, care se îndeletniceau chiar și cu facerea berii, pe care o vin
deau pe piață pînă prin anul 1491, cînd stăpînul feudal, episcopul de
Oradea, i-a oprit să mai intre în oraș5. Apoi românii din regiunea Șiriei
sînt menționați ca viticultori, la începutul secolului al XVI-lea6. Iar cearta
iscată între proprietarii de vii -din podgoria Albei-Iulii și între „schisma
ticii valahi“, avînd drept obiect dealul Tibrului (1352), arată că și unii și
ceilalți cultivau și aici vița de vie și că nobilii căutau să le ia locurile
cunoscute din timpuri străvechi ca prielnice acestei culturi. Averea (bu
nurile) satului cu numele Hida, nu departe de Cluj7, se cunoaște din anul
1365, cînd a fost prădat de voievozii și cnezii românilor din Sînmihai (pe
valea Nadășului), care au luat de acolo 250 de boi, 200 de vaci, 33 de cai,
70 de porci și 1500 de oi. Hida era un sat mare cu locuitori români și
maghiari. Și cu greu s-ar putea susține că numai oile ar fi fost ale româ
nilor. Jaful pus la cale de stăpînul voievozilor și cnezilor a prejudiciat
deopotrivă și pe iobagii români și pe unguri.
Raportul dintre vitele mari și oi aflate în posesia românilor din
Munții Apuseni, a fost fără îndoială, în secolul al XIV-lea, însă și în
secolele următoare, mai favorabil oieritului. Este ceva asemănător cu
situația secuilor care dădeau „darea boilor“, din animalele crescute cu
predilecție de către aceștia. Darea pe care o dădeau românii din oi era
numita „cincizecimea“ și se dădea după numărul oilor, constituind un
venit regal, pe care îl încasau de cele mai multe ori nobilii. Cea mai
2 Lukinich E., Documenta Valachorum in Hungariam illustrantia usque ad
annum 1440 p. Chr., Budapesta, 1941, p. 135; Nagy Imre, Anjoukori okmănytăr
(Colecții de documente din vremea Angevinilor), VI, Budapesta, 1891, p. 620—623.
3 Documenta Valachorum, p. 189.
4 Ibidem, p. 294.
5 Jakô S., Biharmegye a török pusztitâs elött (Comitatul Bihor înainte de
pustiirea turcească), Budapesta, 1940, p. 170.
6 D. Prodan, Domeniul cetății Șiria, în Anuarul Institutului de istorie din
Cluj, III, I960, p. 41.
7 Documenta Valachorum, p. 181.
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veche știre despre felul în care se încasa cincizecimea o avem din anul
1446; în regiunea Șieului (Sarpotoc) se lua o oaie din cincizeci și un miel
(„de quinquaginta vero ovibus unam ovem cum uno agnello solvere dederunt“^. Dar și în statutele capitlului din Oradea (1374) se araită că româ
nii, trăind după obiceiurile lor străvechi (qui ritu adhuc gentilitatis vi
vantes) plătesc dările altfel decît iobagii unguri. Ei dau în fiecare an, pe
la Rusalii, cincizecimea. Tot cincizecimea o dădeau și iobagii români de
pe moșiile episcopiei. Românii de pe „pământul crăiesc“ nu plăteau cinci
zecimea, nu erau iobagi. Aceștia erau obligați a contribui cu o anumită
parte la „censul sf. Martin“, darea pe care o plăteau sașii.
.Çincizecimea plătită de români, în fiecare an, între Paști și Rusalii,
constituia un venit important pentru cămara regească, atingînd suma de
aproximativ 20 de mii de florini. In secolul al XVI-let» această obligație
se agravează. Dieta ținută la Turda în anul 1548 hotărăște să se ia în
viitor, din 25 de oi o oaie cu miel; din 50 de oi o oaie cu miel și o mioară;
din 75 de oi 2 oi cu miel și o mioară, iar din 100 să se ia 2 oi cu miel
Și o mioară. Cine nu avea 25 de oi era obligat să răscumpere fiecare oaie
cu cîte 2 dinari, de asemenea și în cazul cînd numărul oilor întrecea cu
ceva cifra de 25, 50, 75 sau 100. Dacă oile nu au fost tunse se luau cu
lîna pe ele, iar dacă erau tunse se răscumpăra fiecare lină cu cîte doi
dinari. Tot așa, dacă iobagul nu da «molul datorat trebuia să-l răscum
pere cu 8 dinari. Banii de răscumpărare8
9 erau numiți în latinește „pecu
niae redeptionales“. Această hotărâre a dietei face mai oneroasă prestația
prin faptul că se aplică începând de la 25 de oi, iar la următoarele 25 se
mai adaogă și cîte o mioară. Sistemul acesta de impunere s-a aplicat de
către fisc și înainte de hotărârile dietei de la Turda. Astfel, în comitatul
Turda, care trecea drept comitat cu venituri mijlocii, s-au strâns din
cincizecime, în anul 1537, în total 1008 oi cu mieii lor și 585 de mioare,
iar din răscumpărări s-au încasat 677 de florini și 51 de dinari. Și tre
buie subliniat că iobagii n-au dat decît aproximativ 60'Vo din mioarele
datorate, preferind isă le răscumpere cu bani.
Mai este o evidență cu mult mai timpurie, din anul 1331 privind
cincizecimea plătită de românii de pe moșiile capitlului catolic din Alba
Iuliafla. Colectorul a reușit să stringă de la cnezii satelor, în bani, nouă
mărci și un fertun de argint bun, observînd că a scutit pe cnezul din
Poiana Aiudului de plata a trei fertuni de argint bun. împreună cu
această sumă care în alți ani era plătită, se luau în contul cincizecimii zece
mărci de argint. S-ar putea crede că cnezii satelor care strângeau cinci
zecimea, se îngrijeau — în cazul de față sigur — să transforme obligația
în bani. Capitlul din Alba Iulia primise ca donație din partea regelui
8 Al. Doboși, Datul oilor, București, 1937, p. 23, după Bănffy csalâd tôrténete.
Oklevéltàr (Istoria familiei Banffy, Documente), I, Budapesta, 1908, p. 653.
ü Hurmuzaki, Documente, II/5, p. 2 (1552). Cf. Ibidem, II. 4, p. 734 și Doboși,
o. c., p. 23—24.
Documenta Valachorum, p. 70—71; Documente privind istoria României,
veac XIVIIII (1331—1340), București, 1954, p. 16—23.
7 — Anuarul Muzeului etnografic
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dreptul de a lua pentru sine cincizecimea. Nu odată cedează regele acest
drept feudalilor săi. Pentru întîia dată se constată faptul în anul 1256
cînd regele dăruiește arhiepiscopului de Strigoniu „a zecea parte din veni
turile ce le-iar lua regii din vitele secuilor și a românilor“ (similiter in
decimis percipiendis regalium proventuum ex parte siculorum et olahorum in pecudibus, pecoribus, animalibus quibuslibet). Dania regelui a fost
înnoită în anul 1262 (item similiter de pecudibus et pecoribus exigendis
ab olachis et siculis idem archiepiscopus percipiet decimam partem)10.
Unii învățați străini au susținut că această dare își are originea, ca
și .poporul român, în Peninsula Balcanică. Ei își întemeiază părerea pe
hrisoave sîrbești în care se precizează, în „legea vlahilor“, obligațiile unor
supuși feudali de a plăti cincizecimea („să dea în fiecare an din cincizeci
o oaie cu un miel, iar a doua stearpă“) (sec. XIV, mănăstirea de la Bania)11. Dar dacă impunerea cincizecimii ar fi fost adusă din sudul Dunării,
ea ar fi trebuit să existe și în țările românești de la miază-zi și răsărit
de munții Carpați, unde însă nu-i menționată niciodată. De aceea pare
mult mai probabil că cincizecimea își are originea într-un obicei vechi
generalizat la românii din Transilvania încă înainte de venirea unguri
lor. Asemănarea cu darea supușilor vlahi din Serbia dovedește doar că
anumite împrejurări, identice, pot duce la aceleași rezolvări. Le era mai
ușor proprietarilor de oi și aici să plătească în natură decît în bani unele
obligații. Cele avansate de noi se verifică și la românii din Transilvania.
Spre pildă, cînd românii din Cugir, Romoșel și Sibișel (de pe pămînt
crăiesc), declară la 1493, că plătesc mai bucuros cincizecimea, în locul
dării săsești, sau cînd românii din Rășinari, de lîngă Sibiu, anexați mai
tîrziu pămîntului crăiesc, continuă să plătească „datul oilor“ iar nu censul
sf. Martin12.
Informații foarte prețioase cuprinde un registru, privind cincizecimea,
întocmit în anul 1461, pe vremea voievozilor ardeleni Sebastian Rozgonyi
și Ladislau de Kanizsa13. Colectorul, pe nume Kereszthes, însărcinat să
strîngă cincizecimea a înscris în registrul său 187 de sate românești, înși
rate cu numele, și altele, aproximativ 70, aparținînd la aceiași stăpîni
feudali, dar nenumite, situate în șase comitate: Alba de jos și de sus,
Tîmava, Turda, Cluj, Dobîca și Solnocul Interior. Teritoriul Munților
Apuseni e reprezentat prin 87 de așezări. Lipsesc doar: domeniul Gilăului.
10 Doboși, O.C., p. 8, Doc. Val., p. 25, 27.
** S. Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în evul mediu. Bucu
rești, 1959, p. 22.
12 Doboși, o.c., p. 73—74.
13 Z. Pîclișan, Vn registru al quinquagesimei din 1461, în Fraților Al. și I. I.Lapedatu (omagiu), București, 1936, p. 595—603 și Csănki D., Măramarosmegye és az
olăhsăg a XV. szăzadban (Comitatul Maramureș și românii în sec. XV) în Szăzadok,
1889, p. 42—43.
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valea superioară a Arieșului și regiunea Zlatnei și Abrudului. Comitatul
Hunedoarei și Țara Făgărașului n-au fost recenzate, dar au fost omise
și alte sate, chiar din teritoriul recenzat, ceea ce confirmă părerea isto
ricului Csănki că nu poate fi vorba de o conscripție a satelor românești
din toată Transilvania.
Din felul cum sînt înregistrate așezările impuse este evident că numă
rul oilor rezultate din impunere era înscris, împreună cu răscumpărările
făcute și cu alte date, într-un formular, prealabil întocmit. Colectorul
însuși, după ce a întocmit lista preliminară a cincizecimii (super censu
quinquagesimali), continuă să țină și o evidență a sumelor încasate efec
tiv (super solucione quinquagesimatorum), de către strîngătorii de quinquagesimă. Din această evidență nu is-a păstrat însă decît începutul, care
cuprinde doar șapte sate. Procedînd la verificarea datelor și la încasarea
dării colectorul notează că satul Egreg (azi Românaș), din comitatul Dobîca
a dat în anul trecut (1460) 60 de oi și a plătit 6000 de dinari, în anul
curent însă, din cauza că și satele au fost distruse, a scăzut numărul
oilor (propter carencias ovium et propter desolacionem villarum), i s-a
redus obligația de plată la 40 de oi și la 4000 de dinari, dar i s-au cerut
în plus 15 florini de aur. Satul Beșinău (lingă Iernuit) avea să plătească
2 florini de aur, drept răscumpărare a cincizecimii dar colectorul constată
însă că românii au plecat din sat (sed, nune caret walachys). Tot așa s-a
întâmplat și în Moișa (comitatul Turda), un sat de pe Cîmpie (sed pre
sent! anno caret walachys). In alte trei așezări (Feleacul Săsesc, Băgaciu
și Kelesmezeu, acesta din urmă dispărut) s-a convenit (ex pacto) cu
iobagii să răscumpere cincizecimea cu bani. Caracterul preliminar al regis
trului reiese și din terminologia latină: tenetur servire înseamnă „obligat
a da“, iar per medium, „în medie“. în registrul încasărilor se întrebuin
țează termenul servit, adică „a plăti“.
Cifra ce urmează în rubrica de după numărul oilor ce trebuiau date,,
reprezintă răscumpărarea în bani dată de cei care nu aveau sau care
depășeau numărul de cincizeci de oi, a mieilor răscumpărați, precum și
a lînei tunse înaintea termenului de predare. Ea se baza pe o evaluare
globală și cum se va dovedi mai jos era impusă. Observăm că în cazul
de la Românaș (Egreg) s-a redus numărul oilor de dat de la 60 la 40,
dar oamenii au fost impuși, totuși, cu plata a 15 florini de aur, sumă care
corespundea la un număr de 47 de oi. Fiscul feudal s-a despăgubit deci
luuid de la țărani mai mult ca îndoitul sumei cedate. Exemplul acesta
ne îndreptățește să considerăm excesive toate valorile în bani ale „răs
cumpărătorilor“.
Pe lingă aceste obligații în natură și în bani unele sate mai trebuiau
să dea și un număr, de altfel destul de redus, de batali (berbeci castrați).
Și se mai plătea și o impunere numită cu termenul maghiar löbirka
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(lô = cal, birka — oaie) care rămîne deocamdată obscur14. In sfîrșit, din
cercetarea registrului se mai constată că multe așezări erau obligate, cu
această ocazie, să dea preotului catolic cîte o junincă sau două. Această
obligație era impusă de nobilii stăpâni de moșii care luau parte activă la
întocmirea preliminarului și la încasarea cincizecimii, din care cauză
impunerea se va numi mai tîrziu și „cincizecimea nobililor“. Tendința
de mărire a obligațiilor se concretizează, către sfârșitul secolului al XV-lea,
prin adăugirea de a se plăti după 50 de oi nu numai o oaie și un miel,
ci și o mioară. Măsura aceasta va fi legiferată însă doar prin articolul
al VIII-lea al dietei din Turda, ținută în anul 1548.
Avînd la îndemînă un izvor atît de prețios, ca registrul din 1461, în
baza căruia se poate stabili numărul oilor aflate în posesia iobagilor
români, din secolul al XV-lea, în peste 250 de așezări din Transilvania,
regretăm totuși că nu există nici o indicație documentară pentru a evalua
și cifra oilor răscumpărate în bani. în această privință registrul este laco
nic, nu specifică niciodată felul cum s-au socotit răscumpărările. De aceea,
pentru a stabili numărul oilor, care să ne lămurească asupra oieritulul
din această epocă, sintern obligați să apelăm la ajutorul calculelor șl a
raționamentelor matematice15.
Am pornit de la următoarele constatări foarte probabile:
1. Suma de bani ce urmează după numărul oilor date în natură nu
reprezintă valoarea acestora deoarece la același număr de oi, în sate dife
rite, corespund sume diferite de bani. Aceste sume de 'bani fac parte inte
grantă din impunere și reprezintă „răscumpărările“ menționate în legă
tură cu cincizecimea. Dacă iar fi un surplus de impunere, ar trebui să fie
proporțional, de la așezare la așezare, cu numărul oilor, ceea ce însă nu
este cazul. Deci sumele respective reprezintă o parte din impunerea în
natură plătită în numerar.
2. Sumele de bani trebuie să fi fost fixate de fisc și erau obligatorii,
deci nu puteau să fie înlocuite prin predarea în natură, a unui număr
corespunzător de oi. Aceasta pentru următoarele motive, a) Statul avînd
nevoie de bani vindea în mod obișnuit oile primite. Ca să le valorifice
mai avantajos, le preschimba uneori în boi, care se vindeau mai bine16,
b) O așezare cu foarte multe oi (de ex. Unguraș — Tabela II, nr. 23) ar
fi dat mai ușor 200 de oi decît o sumă de 7000 de dinari, c) Față de
numărul oilor sînt fixate sume foarte diferite. Aceasta înseamnă că s-a
14 Noi traducem acest termen prin: „oaie dată pentru cai“, „oaie pentru cai“.
Profesorul Jako Sigismund este de părere că sub acest termen s-ar putea înțelege
oaia dată în plus, la impunere, după caii pe care-i aveau ciobanii, necesari pentru
a purta poverile. Acad. D. Prodan tinde să creadă că sub acest termen s-ar putea
înțelege oaia ce se da strîngătorului de quinquagesimă, pentru întreținerea sa și a
calului, pe timpul cît stătea la stînă, cu ocazia luării cincizecimii. Și ar fi avut
rostul să se înoeroe o restrângere a abuzurilor slujbașilor însărcinați cu perceperea
acestei dări.
15 Mulțumim prof. N. Chircoiaș de la Institutul Politehnic din Cluj pentru
sugestiile deosebit de prețioase pe care ni le-a dat și pentru calculele făcute.
16 Doboși, o.c„ p. 45: „Ceilalți bani și boii care au fost preschimbați din oile
provenite din quinquagesimă (1494)“.
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ținut seama de experiența din trecut și de posibilitatea dé plată în nume
rar. Astfel satele cu oi puține plătesc oea mai mare .parte în numerar:
economia lor se baza deci pe alte produse (agricole) mai ușor de trans
format în bani.
3. în ce privește modul de fixare a sumelor de bani este aproape
sigur că s-a procedat în felul următor: S-a socotit mai întîi cite oi (îm
preună cu mieii lor) trebuiau date. S-a fixat apoi un preț de răscumpă
rare pentru o oaie (cu mielul ei) și is-a calculat cota corespunzătoare în
bani a unei părți din oi, obținîndu-se astfel sumele respective de bani.
Numărul oilor care trebuiau răscumpărate s-au calculat astfel ca sumele
rezultate să fie cifre întregi. Nu-i probabil ca suma odată fixată, iobagul
să fi avut putința de a da oile în natură și să răscumpere numai mieii
sau lîna oilor, aceasta fiindcă se poate dovedi ușor că fiscul ar fi ieșit,
din punctul lui de vedere, în pagubă.
4. Dar care era prețul fixat de fisc pentru răscumpărarea unei oi?
în documentele din a doua jumătate a secolului XV nu am găsit indicat,
pentru Transilvania, prețul cu care se vindea o oaie. Raportând înlsă prețul
probabil la prețul unui batal sau al unui miel, costul unei oi, împreună
cu mielul, se poate stabili -între 40 și 60 de dinari17. însă sumele aflate
în registru sînt sute întregi de dinari, ceea ce înseamnă că suta de dinari
trebuie să se împartă exact cu prețul de răscumpărare al oii. Aceasta nu
poate fi decît 25 sau 50 de dinari. înclinăm pentru cifra a doua, deoa
rece este mai avantajoasă pentru fisc, odată ce suma fixată nu putea fi
înlocuită cu plata în natură. Pentru aceeași cifră pledează, de asemenea,
și prețul de mai sus de 40 de dinari, mai apropiat de 50 decît de 25 (40 de
dinari nu putea fi prețul unei oi, căci ar însemna ca numărul sutelor din
sumele fixate să fie par, ceea ce nu este cazul).
5. Alături de sumele în dinari figurează și florini de aur și mărci
de argint cu subunitatea lor, fertunul, monede ce circulau simultan pe
acea vreme. La baza impunerii stăteau însă dinarii (1 fl. = 100 dinari),
în cantități incomparabil mai mari. Echivalentul florinului de aur se știe
că era de 150 de dinari. De asemenea se știe că marca de argint valora
peste 300 de dinari și că valoarea ei a crescut treptat, în deceniile urmă17 Al. Doboși nu informează decît despre prețul oilor din sec. XVI și XVII
(o. c., p. 46). Prețul oilor din sec. XV nu l-am găsit nici în Quellen zur Geschichte
Siebenbürgens aus sächsischen Archiven, Sibiu, 1880, nici în Magyarorszâg vârosok
szämadäskönyvei (Socotelile orașelor din Ungaria) de Fehérpataky L., Budapesta,
1885. Smt însă informații la Kovăts F., Nyugatmagyarorszăg ăruforgalma a XV.
szâzadban (Circulația prețurilor din Ungaria apuseană in sec. XV), p. 190: se soco
tea cu 0.71 florini aur la export ceea ce credem că pentru împrejurările din Tran
silvania reprezintă un preț mult mai ridicat. Aici prețul unui batal, la sfîrșitul
aceluiași secol, varia între 25—28 dinari, iar prețul unui miel (la începutul seco
lului) între 20—30 dinari. Deci socotind după Kovăts prețul unei oi egal cu doi
miei se poate evalua prețul unei oi între 40 și 50 de dinari. (După Kovăts, pe la
mijlocul secolului al XV-lea: 1 cal = 2 boi = 8 oi = 16 miei = 5,67 florini aur).
De aceea socotind cu 50 de dinari prețul unei oi credem că ne apropiem de calculele
făcute în realitate.
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toane, prin devalorizarea monedei18. Din impuneri se vede că marca de
argint era însoțită cu regularitate și de un fertun. Aceasta înseamnă că
o marcă și un fertun valora un număr întreg de sute, în speță foarte
probabil 400, deci echivalentul mărcii trebuie să fi fost 320, sumă care nu
se divide cu 50 (prețul unei oi) de aceea i se adăuga un fertun (circa
80 de dinari). Așa de mult s-au obișnuit stringătorii cincizecimii cu acest
calcul încît la un moment dat ei înscriau în registru 4 mărci plus 4 fertuni
în loc de 5 mărci.
6. Pe baza considerentelor de mai sus au fost făcute calculele din
tabelele I și II ținîndu-se seama de următoarele echivalente:
, 1 florin — 100 dinari
1 florin aur =150 de dinari
1 marcă de argint = 320 de dinari
prețul de răscumpărare a unei oi cu miel = 50 de dinari.
în tabela I sînt cuprinse datele aflate în registrul din 1461 pentru
28 de așezări din regiunea Munților Apuseni și pentru posesiunile apar
ținătoare unor moșii feudale tot de acolo. Numărul total al așezărilor la
care se referă datele din tabela I este de 87.
Tabela II cuprinde 121 de așezări, precum și alte cîteva posesiuni
feudale din cele 6 comitate recenzate. După numele fiecărui sat se mențio
nează numărul oilor date și o sumă de bani în dinari, florini de aur,
mârcl de argint și fertuni (1/4 dintr-o marcă). Aceste date sînt trecute
în tabele în coloanele: 3, 4, 5 și 6. în coloana a 7-a s-a calculat în dinari
totalul sumelor ce reprezintă răscumpărările, iar în coloana a 8-a numă
rul oilor ce trebuesc răscumpărate. în coloana următoare (a 9-a) este
trecut totalul oilor ce reprezintă cincizecimea, iar în ultima (a 10-ă) numă
rul total al oilor (deci cifrele din coloana a noua înmulțite cu 50).
Am constatat astfel că în satele din Tabela I au fost 158.800 de oi,
din care s-au luat în cincizecime 3176 de oi; din Tabela II am constatat
că au fost 480.800 de oi din care s-au luat în cincizecime 961’6 oi. în
total 639.600 de oi din care au fost luate în cincizecime 12.792 de oi,
care valorau pentru fisc 639.600 de dinari.
7. în cazul cînd prețul de răscumpărare al unei oi ar fi fost de 25 de
dinari, în Tabela I echivalentul de oi (col. 8) ar fi fost de 2858 de oi,
deci totalul de oi-impunere, 4605 la un total de 230.250 de oi, iar în
Tabela II echivalentul de oi (col. 8) ar fi fost de 8658 de oi, deci, totalul
de oi-impunere 13.945 de toi la un total de 697.250 de oi. în această ipoteză
18 în ce privește valoarea de circulație a monedelor ne-am orientat după
Thallöczy L., A kamara haszna (Venitul cămării), Budapesta, 1879, p. 195; 1 flo
rin = 100 dinari (1477); p. 80—81: 1 florin aur — 150 dinari (în 1462 = 300 dinari
devalorizați), p. 92: o marcă de argint, pe timpul regelui Matia = 375 dinari; p. 92,
dar de obicei = 336 dinari (Șt. Pascu, Bobîlna, 1957, p. 37). Cf. și Doboși, o. c.,
p. 45. După Paulini O., Magyarorszăg aranytermelése a XV. szăzad végén (Pro
ducția de aur a Ungariei la sfîrșitul secolului al XV-lea), p. 50, marca din Tran
silvania avea valoare mai mică decît cea ungurească. Luînd în considerare aceasta
socotim că bine am admis pentru evaluarea oilor din cincizecime un schimb ceva
mai redus.
....
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așezările menționate în ambele tabele ar fi avut 927.500 de oi după care
ar fi dat 18.550 de oi.
Socotim că prețul de răscumpărare de 100 de dinari, pentru o oaie
cu un miel ar fi fost, pe de o parte excesiv de urcat, pe de altă parte
ar fi redus simțitor numărul oilor aflate în proprietatea iobagilor români.
După aceste observații, dăm mai jos cele două tabele cuprinzînd toate
localitățile care figurează în registrul de la 1461 a colectorului Keresztes.
Despre textul registrului folosit de noi trebuie să observăm că în
anul 1936 a fost publicat cu multe greșeli. în studiul de față am căutat
să restabilim cifrele corecte19.
Tabelele (I—II) scot la iveală un fenomen interesant și anume că
evaluarea răscumpărărilor în mărci de argint nu o întâlnim decît în zona
Munților Apuseni, unde comerțul direct cu producătorii de aur făcea
posibil asemenea fel de calcul. Schimbul în florini de aur precumpănește
în satele de pe cîmpie unde populația se ocupa mai intens și cu agricul
tura. Explicația aceasta se poate referi și la cele patru sate din zona
Munților Apuseni care au plătit în florini de aur oile nepredate. în afară
de zona munților s-au răscumpărat astfel 18 sate între care trei „s-au
înțeles“ (ex pacto) cu colectorii. Celelalte au fost desigur constrînse să
se supună impunerii, oneroase, fără îndoială.
în cele ce urmează încercăm să analizăm datele cuprinse în registru
cu privire ia 87 de așezări din zona Munților Apuseni. Textul latin,
corectat după originalul aflător în Arhivele R. P. Ungare (Budapesta), îl
reproducem doar în cîteva cazuri, ca exemplificare sau cu scopul de a
îndrepta lectura greșită din textul tipărit:
1. Galda Ungurească, posesiune nobiliară, e obligată să dea, în medie,
13 oi, dinari 11 sute plebanului o junincă (Magyargald nobilium tenetur
servire oves p(er) med(ium). XIII p(ro) den. fl, XI e juv(encam) p(lebano) 1). Aici e vorba de Galda de Jos, care a plătit cincizecimea după
aproximativ 1750 de oi, dînd în natură, 13 oi, și plătind 1100 de dinari
drept răscumpărare pentru alte 22 de oi.
2. Beld, posesiune nobiliară obligată a da dinari 4 sute (Beld nobi
lium tenetur servire pro den. fl. IUI c). Satul așezat în apropiere de
Mureș (comitatul Alba) se numește astăzi Beldiu. Plătind răscumpărare
pentru 8 oi, totalul oilor de aici se cifra la numai 400 capete.
3. Sînmiclăuș (Zentmiklos), posesiune nobiliară, obligată a da denari
3 sute. Sat dispărut, între timp, situat probabil tot de-a dreapta Mure
șului, ■ plătește răscumpărare pentru 6 oi. Avea deci în total 300 de oi.
4. Stremț (Dyod), cu posesiunile ce-i aparțin, e obligat a da în
medie o sută de oi, denari 40 de sute, plebanului o junincă (Dyod cum.
suis pertinenciis tenetur servire oves per medium 1 c pro den. fl. XI c
juvencam plebano 1 ). „Diod“ era o cetate regală, lingă Stremțul de astăzi,
avînd în total 24 de posesiuni, dintre care doar Geoagiul, Geoagiul de sus,
Geomaliil, Mirăslăul, Gîrbova, Teiușul și Mesentea erau situate în dreapta
19 Registrul de quinquagesimă din 1461 urmează să fie publicat din nou, după
colaționarea cu originalul din arhivă (fotocopie la Institutul de istorie și arheologie
din Cluj) de Aurel Răduțiu.
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Mureșului. Unele îi aparțineau numai în parte. Românii din aceste sate
au dat în natură 100 de oi și au plătit răscumpărare pentru alte 22 de
oi. Aveau deci în total 6100 de oi, repartizate în 12 sate.
: 5. Cetea (Chaklya), e obligată a da în medie 53 de oi, denari 20 de
sute, plebanului o junincă. A dat în natură 53 de oi și a plătit răscum
părare pentru alte 40 de oi. Avea deci 4650 de oi.
6. Acmar, Ampoi, Măgina, Silivaș, Geomal, împreună cu satele apar
ținătoare capitlului din Alba Iulia sînt obligate să dea 10 mărci de argint,
200 de oi în medie, denari 20 ide sute, 4 „oi pentru cai“, plebanului
2 juninci (Otmar, Ompay, Musnahaza, Sylvas, Dyomal cum pertinenciis
Capituli Albensis tenetur servire Marcas argenti X, oves per medium
II e pro den. fl. XX c lôbirka IIII juvencas plebano II). Capitlul mai avea
în afară de cele 5 sate numite mai sus posesiuni și în Poiana Aiudului,
AiUd, Aiudul de sus, Bucerdea, Fileșd, Micești, Meteș și Gîrbova de jos.
Toate împreună au dat în natură 200 de oi și au plătit răscumpărare pen
tru alte 144 de oi. Aveau deci în total 17.200 de oi. Observăm că în 1331
aceleași sate, ale capitlului, au plătit în răscumpărarea cincizecimii tot 10
mărci de argint, oare reprezintă astfel o parte a cincizecimii.
7. Hidișul Secuilor, împreună cu satele ce-i aparțin, e obligat a da
în medie 184 de oi, denari 53 de sute, o oaie pentru cai, plebanului o
junincă, 1 marcă de argint, 1 fertun. Hidișul Se numește atzi Podeni și
aparținea scaunului secuiesc al Arieșului, împreună cu Măhaciul și Ormenișul. Erau, evident, sate românești, care se ocupau foarte intensiv cu
oieritul. Au dat în natură 184 de oi și au plătit răscumpărare pentru alte
144 de oi. Aveau deci 14.900 de oi.
8. Trăscăul, posesiunea nobililor de Trăsoău, împreună cu satele ce-î
aparțin, e obligat a da în medie 112 oi, denari 35 de sute, 2 „oi pentru
cai“, plebanului 2 juninci. Trăscăul, azi Coltești, avea mai multe sate de
iobagi români, între care Bedeleul (Izvoarele), și Vălișoara și cele situate
în valea Arieșului: Salciua de jos și de sus, Poșaga, Lunca, Vidolm și
Buru. Dînd în natură 112 oi și plătind 3500 de denari răscumpărare pentru
70 de oi, numărul total al oilor din toate aceste sate era de 9100.
9. Ambele Ciuguduri (de sus și de jos): partea nobililor de Grind
e obligată a da 1 marcă de argint, și 1 fertun; partea lui Paul Zeles 8 flo
rini de aur. Deci au dat 16 sute de 'dinari, răspumpărînd 32 de oi, cuve
nite după 1600 de oi.

10. Ambele Petriduri (Petreștii de sus și de jos), ale nobililor de
acolo, sînt obligate a da în medie 42 de oi, denari de florini 24 de sute,
una 'marcă de argint, un fertun, o „oaie pentru cai“. Deci dădeau în
natură 42 de oi și plăteau 2800 denari răscumpărare pentru 56 oi. Numă
rul total al oilor se uroa la 4900.
11. Sîncrai, posesiune a nobililor de Pata, e obligat a da în medie
8 oi, denari 8 sute, fertuni de argint: o jumătate. Acest sat s-a numit
Ghiriș-Sîncrai (azi Cîmpia Turzii), pomenit mai întîi în 1310, iar în 1430
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ca „possessio nostra volahalis Zenthkyral“. Numărul oilor date în natură
era de 8, răscumpărările în preț de 800 denari pentru 16 oi. Numărul total
al oilor era deci de 1200.
12. Băișoara (Iarabânya), cu posesiile ce-i aparțin, e obligată a da
2 mărci de argint, fertuni 2, oi în medie 148, denari de florini 60 de sute,
„oi pentru cai“ 2, plebanului 2 juninci (Iarabanya cum suis pertinenciis
tenetur servire Marcas argenti II fertones II oves per medium 1 c XLVIII
pro den. fl. LX c lôbirka II juvencas plebano II). La cetatea Ierii apar
țineau 8 sate: lara de sus, Iara de jos, Surduc, Remetea, Berchiș (azi Borzești), Sind, Boldoți și Băișoara. Numărul oilor date în natură: 148. Răs
cumpărările în preț de 6000 denari pentru 120 de oi. Numărul total al
oilor era deci de 13.400.
13. Lita, cu posesiunile ce-i aparțin, e obligată a da 4 mărci de
argint, fertuni 4, oi în medie 280, denari 80 sute, „oi pentru cai“ 7, ple
banului 3 juninci. Cetatea Litei avea în această epocă 15 sate de iobagi
români, menționate și mai sus: Lita, Săvădisla, Feneșul Săsesc (Florești),
Hășdate, Bărbat, Săcel, Filea de sus, Filea de jos, Agriș, Plaiuri (Hășmașe), Kékbik (dispărut), Sîncrai (Crăiești), Pădureni, Sutu și Vălișoara.
Numărul oilor date în natură: 280. Răscumpărările în preț de 8000 dinari
pentru 160 de oi. Numărul total al oilor era deci de 22.000.
14. Micuș (Mikes, azi Micești), partea nobililor de Bogata, cu pose
siunile ce-i aparțin, e obligat a da în medie 130 de oi, denari 62 sute,
batali 12, „oi pentru cai“ 1, plebanului 1 junincă. Posesiunile ce-i apar
țineau nu se menționează nicăieri. E vorba poate de alte proprietăți ale
nobililor din Bogata, situate în apropiere imediată. Numărul oilor date:
130. Răscumpărări în preț de 6200 denari pentru 124 de oi. Avea deci cu
totul 12.700 oi.
15. Banabic (Banabiky), partea nobililor de Grind, e obligat a aa
ol în medie 100, denari 54 de sute. Avînld deci 100 de oi date și 108 răs
cumpărate cu 5400 denari, numărul total al oilor era 10.400.
16. Silvas (Zylwas, M. Szilvâs, azi Pruniș), partea nobililor de Silvaș,
cu posesiunile ce-i aparțin, e obligat a da în medie 38 de oi, dinari 18
sute, batali 12, „oi pentru cai“ 1. Nu cunoaștem satele ce-i aparțineau.
Numărul oilor date: 38. Răscumpărări în preț de 1800 dinari, pentru
36 de oi. Deci numărul total de oi 3700.
17. Rediu și Boj, partea nobililor de acolo, sînt obligate a da în
medie oi 48, dinari 13 sute. Deci 48 de oi date și 26 răscumpărate la un
total de 3700 oi.
18. Pata (Patha), partea nobililor de Pata, e obligată a da în medie
24 de oi, denari 8 sute. Deci 24 oi date si 16 răscumpărate la un total de
2000 oi.
19. Desmir (Olahdezmer), partea fiilor lui Micula, e obligat a da în
medie 25 de oi, denari 8, „oi pentru cai“ 1. Deci 25 de oi date și 24
răscumpărate (cu 1200 denari) la un total de 2450 oi.
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20. Gereoșorhei (Gerewasarhel, azi Dumbrava), cu posesiunile Căpuș,
Păniceni, Bedeci și Sîncrai sînt obligate a da în medie 32 de oi, denari 25
de sute, o marcă de argint, fertun 1, „oi pentru cai“ 1, plebanului 1 junincă (Gerewasarhel cum pertinenciis Kapws, Panik, Bedecz et Zenthkyral tenetur servire oves per medium XXXII pro den. fl. XXV c, Mar
cam argenti 1, jertonem 1, lôbirka 1, juvencam plebano 1). Au dat deci
32 oi în natură și au răscumpărat alte 58, la un total de 4500 oi.
21. Mănăstireni (Gerewmonositora), cu satele Bedeci și Bica (1), sînt
obligate a da în medie 22 de oi, denari 12 sute, o marcă de argint, 1 fer
tun, „oi pentru cai“ 1. Bedeciu, impus și împreună cu Dumbrava (aveau
doi nobili stăpîni de moșie, Gyeröfi și Kalos), precum și Bica sînt sate
curat românești, care au dat 22 de oi în nlatură și au răscumpărat alte 32
cu 1600 denari. Aveau deci in total 2700 oi.
22. Călățele, partea lui Benedict Weres, este obligată a da în medie
oi 26, denari 12 sute, 1 junincă plebanului (pentru ambele părți), iar
partea lui Ioan Valkö e obligată a da în medie 10 oi, denari 9 sute. Satul
acesta se numește în registru Kyskalatha, iar în 1446 Kelechel. A dat
în natură 36 de oi și a răscumpărat alte 42 cu 2100 denari. Avea deci
3900 de oi.
23. Incel (azi Ciuleni) al voievodului Ilie, e obligat a da în medie 20
de oi, dinari 10 sute. în afară de cele 20 de oi date în natură, a răscum
părat în bani cu o mie de dinari alte 20 de oi. Avea deci în total 2000 oi.
24. Mărgău (Meregyo) al lui loan Botoș, e obligat a da în medie
22 de oi, denari 11 sute. Deci a dat în natură 22 de oi, a răscumpărat 22
(cu 1100 denari) avînd în total 2200 oi.
25. Corpadea (Corpad), partea nobililor de Corpadea, situat la est
de Cluj, e obligat a da în medie 24 de oi, denari 8 sute, „oi pentru cai“ 1.
A dat în natură 24 de oi și a răscumpărat 16 cu 800 denari. Avea deci
2000 de oi.
26. Feleac, era al orașului Cluj; e obligat a da în medie 60 de oi,
denari aur 20, batali 12, „oi pentru cai“ 1, plebanului una junincă. A dat
în natură 60 de oi și a răscumpărat 60 cu 3 mii de dinari. Avea în total
6000 de oi.
27. Sinmiclăușul, cel de către Turda, al voievodului decedat Desew,
a dat un florin. Satul acesta l-a introdus colectorul ulterior în registrul
prestațiilor îndeplinite. E identic cu așezarea de lingă Turda, unde a exis
tat odinioară o cetate, contopită mai pe urmă cu orașul. Duipă răscum
părarea achitată de numai un florin, numărul oilor era de 100. în 1441
avea după Csànki (V. p. 739) 25 sesii pentru iobagi. (Zenth Miklos quon
dam Desew waywode versus Thordam servit florenum 1 ).
28. Trei Filduri (Trejfild, Fildul de sus, de jos și de mijloc), partea
lui Benedict Weres, e obligată a da în medie 22 de oi, denari 12 sute;
partea lui Andreas era de 1 florin de aur, iar partea lui Toma și Emeric,
fiii lui Ilie, era obligată în medie la 4 oi și denari 3 sute. Prin urmare toate
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tret au dat în natură 26 oi și au răscumpărat cu 1650 dinari alte 33.
Aveau deci în total 2950 de oi.

Informațiile privind aceste 87 de așezări permit să se poată reconstitui
tabloul vieții pastorale din zonla Munților Apuseni, în evul mediu, .până
la principat. Cifrele sînt mari pentru unele sate și fără îndoială că, în
general, ele dovedesc un păstorit interns. Cele mai multe oi se constată
în satele românești situate la miazăzi de Cluj, la Feleac, Banabic, Micuș
(Micești) și Silvaș, dar multe sînt și în Rediu, Boj, Pata și Dezmir. Satele
așezate la apus de Cluj se ocupă de asemenea cu creșterea oilor dar un
număr mai mare nu s-a înregistrat decît la Călățele. In satele ce țineau
de cetățile Lita, Iara și Trăscău și în cele din fostul comitat al Albei
numărul oilor nu este prea mare. Uneori, cînd cifrele par mari, trebuie
să se țină seama că, împărțite pe mai multe așezări, ele nu depășesc o
medie normală. Excepție fac și aici satele Hidiș (împreună cu Măhăceniî
și Ormeniș) și Cetea, unde păstoritul foarte intens s-ar putea explica prin
apropierea unor locuri bune de pășunat în munții învecinați. Și în Cîmpia
Transilvaniei se constată unele sate cu mari turme de oi. Aici în Çîmpie
satele erau destul de departe unele de altele și aproape toate aveau hotare
întinse. Iclodul și Pănedele, Bia, Turdașul, Gheja și Găbudul, Cistelec
și Balda, Ciuguzelul și Asinip, Petrilaca și Sălcudul, Ațintișul, Bobohalma și Tiucișul, Petea, Iclandul, Grebenișul, Pogăceaua, Săulea, Rîciul,
Nima, Nilășel, Sînmărtinul de Cîmipie, Șopter, Frata, Sîniacob, Zau, Luna,
Urca, Vaidasig și Țicud, precum și Tritul Român, toate aproape au plătit
cincizecimea după mai mult de două mii de oi. Unele aveau chiar 4-5-6-7
sau 10 mii. Faptul nu se explică cîtuși de puțin prin numărul mare
de locuitori. Satele din această epocă arareori dacă aveau mai mult de
25—50 de gospodării20. Cele de pe Cîmipie aveau însă pășuni cu iarbă
bună, presărate prin păduri, avînd acces ușor și spre munții din răsărit
și de la apus. întinderea locurilor arabile apoi, era pe atunci mult mai
redusă, iar feudalii, stăpîni de moșii, nu vor transforma în alodii pământul
țăranilor decît mai tîrziu. Dacă luăm în considerare și tehnica rudimen
tară din agricultură, cu miriști pășunate și gunoite de oi, avem în oare
care măsură explicația oieritului intens ce apare și din registrul înfățișat.
Cincizecimea înlocuia impunerea în bani datorată vistieriei regale de
toți iobagii. Iobagii maghiari au fost impuși de regele Carol Robert (1336)
să plătească vistieriei regale de fiecare „poartă“, adică de gospodărie cite
3 groși (18 dinari), sumă pe care Sigismund a urcat-o în 1411 la 30 de
dinari. O oaie plătită în cincizecime corespunde deci cu aproximație cifrei
de dare ce se lua după o sesie iobăgească. Dar în timp ce darea „dună
poartă“ rămânea fixă, indiferent de starea iobagului ce o plătea, cinci
zecimea la care se lua ca bază de evaluare numărul de oi și prin aceasta
20 Din istoria Transilvaniei, I, București, 1960, p. 109—110. Prof. Șt. Pascu
socotește că un sat în medie avea 200 de locuitori, deci 50 de gospodării. Csanki
însă dă jumătate din această cifră (Magyarorszăg tôrténelmi földrajza a Hunyadiak
korăban (Geografia istorică a Ungariei în epoca Huniadeștilor), V, Budapesta, 1913,
p. 739.
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variind, ajungea să fie o contribuție grea. Și pe măsură ce contururile
feudalismului se accentuează și prestațiile feudale devin tot mai grele
Dentru ioibagi, cincizecimea nu mai putea fi plătită cu ușurință de către
iobagii români. Apoi mai erau și abuzurile ce se făceau cu evaluările
excesiv de urcate ale „răscumpărărilor“ în bani, și care îi vor determina
în mod firesc pe unii dintre iobagi să se opună. Plecarea din două sate a
locuitorilor români, menționată în registrul de la 1461 are desigur această
explicație.
Despre felul păstoritului la români în veacurile îndepărtate ale evu
lui mediu nu avem decît foarte puține informații. De două ori se men
ționează doar că unele sate lîși duc vara animalele la munte. Astfel cei
din Hășmaș (Hagymasmezew), la nord-est de Turda își duceau la munte
caii prin 1381, și foarte probabil și oile21. Petreștii (din aceeași regiune) își
aveau muntele propriu22, numit al Hășdatelor (in alpina Gosdath vocata),
amintit în anul 1417. Nici nu se poate închipui, de altfel, un păstorit atît
de intens, fără pășuni de munte, folosite periodic. De aceea unii munți
poartă până astăzi numele după satele care-i aveau în proprietate sau
care-i foloseau pentru pășunat: Muntele Filii, Muntele Săcalului, Muntele
Agrișului, Muntele Cacovei, Muntele Băișoarei, Măgura Călățelei, Măgura
Fericii (în Bihor). Dar și iernarea oilor trebuia asigurată. Pe Cîmpie
problema se rezolva ușor dată fiind bogăția de iarbă, uscată și adunată
iama în stoguri de fîn. Mai greu era pentru oierii de la poalele Munților
Apuseni să-și cîștige pășuni de ilamă. Nu încape îndoială însă că și
aceștia se. îngrijeau de pășuni, cum s-a înitîmplat în anul 1367, cînd
românii din Samara (de la apus de Cluj), și-au dus cu sila oile în hotarul
Baciului și întîmpinînd probabil resisitența localnicilor s-au dedat la vio
lențe luând la plecare, cu ei, opt <cai și doi boi. Baciul era pe atunci pro
prietatea mănăstirii de la Cluj — Mănăștur, care s-a plîns vicevoievodului,' cerând despăgubiri. în vederea procesului stăpînul iobagilor români
(olahi) a dat mănăstirii ca zălog 300 de oi2324
. Obiceiul de a coborî iarna
oile la cîmpie exista și în Bihor și este atestat de două ori în această
epocă: la 1357 și 1444. Oierii bihoreni coborau pînă în regiunea mlăști
noasă a Ecedului. Aici iarba locurilor apătoase se putea paște și iama,
deoarece zăpada se topea repede pe pământul încălzit de aburii plantelor
în putrefacție. Oile găseau aici hrană din belșug și în anotimpul iernii. In
listele de dijmă luate din miei și purcei în sec. al XVI-lea, se întîlnesc
adesea nume românești în sate curat ungurești. S. Jako presupune, cu
drept cuvînt, că este vorba de urmași ai oierilor români, care obișnuiau
să-și ierneze oile în Câmpia Ungurească.
Pentru forma păstoritului transhumant sau pendulator vorbește și
obiceiul de a se lua oile, date în cincizecime, în timpul primăverii, între
Paști și Rusalii, cînd erau mieii mărișori, iar turmele gata să plece la
munte urmau să fie tunse.
21
22
23
24

Documenta Valachorum, p. 294.
Csânki D., o.c., p. 726.
Ibidem., p. 210—211.
Jakô S., Biharmegye a török pusztităs elôtt, p. 13, nr. 48 și p. 183.

8 — Anuarul Muzeului etnografic
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Silviu Dragomir — S. Belu
DIE SCHAFZUCHT BEI DEN RUMÄNEN AUS DEN WESTKARPATEN

(Zusammenfassung)
Die Autoren bestimmen im ersten Teil des Artikels, wie man die
Viehzucht bei den Rumänen und vor allem die Schafzucht bei den
Rumänen aus Siebenbürgen verstehen muss.
Weiterhin erörtern sie das Problem des Quinquazecima, die Abgabe
des fünfzigsten Teiles — eine Abgabe, die die Rumänien in Schafen
bezahlen mussten. Dieses Problem ist in seiner Entwicklung betrachtet,
und die Schlussfolgerungen sind an zahlreichen Beispielen erläutert. Die
Betonung wird hauptsächlich auf eine wertvolle Quelle aus aus dem
15. Jahrhundert — ein Register aus dem Jahre 1461, in das die Schaf
besitzer von über 250 Dörfern aus ganz Siebenbürgen aufgeschrieben
sind, gelegt.
Die Analyse des Registers bietet den Autoren die Möglichkeit, die
Probleme aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten als die Forscher,
die sich mit dem Problem der Schafzucht bei uns befasst haben. Genauer
gesagt, die Verfasser vermuten mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass die
Geldsummen, die im Register neben der Zahl der Schafe, die abzugeben
waren, vorkommen, Bestandteile aus den Abgaben sind, die obligatorisch
waren. Sie haben sich ebenfalls über die Verfahren, die bei den Abgaben
benützt warem, ausgeprägt.
Der Artikel verfolgt in der Auffassung der Autoren, dass durch Che
aufgestellten Hypothesen der Weg zur Erklärung des Quinquazecima —
Problems geöffnet wird.
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PĂSTORITUL DE PENDULARE DUBLĂ
PE TERITORIUL ROMÂNIEI
Alături de agricultură, pădurărit, meșteșuguri populare etc., o altă
sursă tradițională de trai, odinioară valorificată de toate gospodăriile
țărănești de pe teritoriul României, a fost și ocupația pastorală (crește
rea vitelor și păstoritul).
Mediul pastoral al subtipului de pendulare dublă. In funcție de forma
și conținutul vieții pastorale practicată de o comunitate umană sau alta,
adică în funcție de extensiunea mișcării pastorale în spațiu și de mărimea
și structura colectivului uman care însoțește turmele în deplasarea lor,
pe teritoriul României s-au diferențiat și dezvoltat patru tipuri tradițio
nale de ocupație pastorală1: I. creșterea vitelor în grajd, II. păstoritul
local (agricol), III. păstoritul pendulator, IV. păstoritul transhumant.
Creșterea vitelor în grajd, pe lângă casa omului, constituie o formă
de ocupație pastorală sedentară, cu cea mai mare răspândire și frecvență
pe teritoriul României. Aceasta se deosebește radical de toate celelalte
forme de ocupație pastorală, care implică deplasarea turmelor la o dis
tanță mai mare sau mai mică de sat.
După cum este îndeobște cunoscut, pe teritoriul României, în țările
vecine etc., domesticirea animalelor în scop economie a fost nu numai
necesară dar și posibilă, după apariția agriculturii primitive (cu sapa). De
atunci, în afară de creșterea lor în turme purtate la pășune dincolo de
vatra satului, — creșterea vitelor pe lîngă casa omului a fost nedespăr
țită de economia complexă agricolă, nelipsită din ansamblul ocupației
pastorale tradiționale. Prezența creșterii vitelor pe lîngă casa omului în
toate zonele etnografice de pe teritoriul României, inclusiv în cele în care,
pentru perioade determinate în trecutul lor, economia pastorală a con
stituit o resursă economică predominantă, are o deosebită semnificație
istorico-etnografică pentru poporul nostru. Această împrejurare a consti
tuit încă uni factor economic care a contribuit la determinarea carac
terului durabil, stabil al vechilor așezări omenești înjghebate și dezvoltate
de populația autohtonă de pe meleagurile patriei noastre.
1 N. Dunăre, Problema cercetării etnografice a păstoritului, în Studii și cer
cetări de istorie, Cluj, 1956; id., Recherches ethnographiques roumaines sur l’agri
culture et la vie pastorale, în Acta Ethnographica, Budapesta, 1963, tom. XII, fase.
1—2; id., A juhtartâs, illetve păsztorkodăs hagyomănyos tipusai a românoknăl, în
Ethnographia, Budapesta, 1964, nr. 2.
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Păstoritul local (agricol), în desfășurarea lui concretă, a îmbrăcat
forma a trei subtipuri mai importante, caracterizate fiecare în parte prin
suficiente note particulare: 1. fără staul și fără stină, în care caz în cursul
zilei turma paște în preajma satului, vitele înnoptează în sat, iar produ
sele lactate se prepară în sat, în cadrul fiecărei gospodării; 2. cu staul și
strungă, dar fără stină, cînd turma paște și înnoptează în preajma satului,
dar produsele lactate continuă să fie preparate în gospodăria fiecăruia;
3. cu staul, cu strungă și cu stină, în cadrul icăruia toate activitățile legate
de vârâtul turmei se desfășoară în vecinătatea satului, în vreme ce ier
natul are loc numai în sat.
Prin caracterul lor de masă, prin prezența lor în viața economică
tradițională a fiecărui sat, primele două tipuri, la care ne-am referit mai
sus —• creșterea vitelor în grajd și păstoritul local (agricol) — s-au dove
dit foarte apropiate de necesitățile agriculturii. Ele au răspuns într-ădevăr, unor necesități economice multilaterale, care în esență sînt urmă
toarele: a) asigurarea animalelor de tracțiune pentru agricultură, pădurărit, păstorit și cărăușit; b) asigurarea unor bogate și variate resurse
alimentare de proveniență animală, completarea alimentelor de prove
niență agricolă; c) gunoitul terenurilor arabile, viticole și pomicole din
cuprinsul și din vecinătatea satului, cu gunoi de grajd sau cu ajutorul
turmelor sau cirezilor, fie că cele din urmă înnoptează în vatra satului
sau pe hotarul acestuia.
Păstoritul pendulator. în cadrul acelor zone în carie numărul oilor,
vacilor, porcilor și al cailor întrecea cu mult posibilitățile de hrană ofe
rite de pășunea din preajma satului, dar în oare comunitățile sătești sau
diferiți gospodari au posedat în vecinătate munți de pășunat pentru pro
priile lor turme, din timpuri îndepărtate poporul român a deprins și tipul
de păstorit pendulator. Această formă de viață pastorală a fost practicată
și atunci cînd existau posibilități de a închiria munți de pășunat aflați
în proprietatea altor așezări vecine. în general, pe teritoriul României
păstoritul pendulator s-a dovedit mai puțin frecvent decît cele două tipuri
menționate mai sus, dar mult mai frecvent decît cel transhumant.
Pentru strinsa corelație constatată între primele trei tipuri cu agri
cultura, toate așezările omenești care pe planul economiei pastorale au
exercitat numai acestie forme, pot fi considerate pe deplin „sate de agri
cultori“2, în sensul unei economii complex agricole. în exercitarea lui
s-au diferențiat două subtipuri tradiționale mai frecvente: păstoritul de
pendulare simplă și păstoritul de pendulare dublă sau bi-pendular.
Considerat în ansamblu, din punct de vedere morfologic, păstoritul
de pendulare simplă (clasică) se caracterizează prin faptul ca turmele de
oi, adesea și cele de porci, ca și cirezile de vaci ori hergheliile de cai, se
mișcă în fiecare vară între sat (satul de baștină al proprietarilor crescă
tori de vite) și muntele de pășunat, iernînd întotdeauna în satul de baș
tină. In acest caz calendarul pastoral este destul de simplu: turmele
petrec primăvara pe ogoarele satului respectiv, vărează la munte, petrec
2 T. Herseni, Probleme de sociologie pastorală, București, 1941, p. 161.
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toamna pe miriștile și poruimbiștile satului respectiv și iernează în sat,
prin grija fiecărui gospodar. Pe teritoriul României, păstoritul de pendu
lare simplă are o răspândire geografică mult mai mare decît cel de pen
dulare dublă. Constatarea este în orice caz valabilă pentru perioada
istorică de după defrișarea malsivă a patrimoniului forestier din zonele
de deal și cîmpie. în proporții diferite el a fost înregistrat în toate zonele
de deal și de munte sau din vecinătatea acestora.
Păstoritul de pendulare dublă se caracterizează în primul rînd prin
faptul că, în cazul acestuia oile și vitele sînt iernate în zona fînațelor de
pădure sau de sub pădure.
Prezent în orânduirea feudală3 și chiar prefeuidală, tipul de păstorit
transhumant a fost practicat de turmele acelor gospodari pentru care
creșterea oilor, într-o anume măsură inclusiv creșterea vitelor mari, a
constituit sursa principală de existență și de oîștig. în grupul de așezări
omenești cărora aparțineau proprietarii respectivi, numărul mare de oi
și chiar de turme, care uneori aparțineau unui singur crescător de vite
sau unui grup mai restrîns de oieri din același sat, depășea cu mult posi
bilitățile de pășunat oferite de munții apropiați (pentru nevoile vârâtu
lui) și de producția locurilor de fînaț (pentru nevoile iernatului). Pe teri
toriul României această formă de viață pastorală s-a caracterizat prin
mișcarea cea mai amplă în spațiu și mai îndelungată în timp, dezvoltîndu-se sub forma a două subtipuri distincte: păstoritul de transhumanță
redusă și păstoritul de transhumanță amplă.
Păstoritul de transhumanță redusă s-a practicat la vărat pe pășuni
montane mai mult sau mai puțin apropiate, iar la iernat în zone etno
grafice învecinate sau relativ apropiate. Istoricește, acest subtip, oare
obliga colectivul de păstori și turmele la o deplasare în spațiu în afara
stăpînirilor locurești din raza teritorială cuprinsă de hotarul propriului
lor sat, a constituit în mod logic cea dintîi formă sub care s-a întîlnit
transhumanța. Această primă formă a trebuit să se ivească acolo unde și
atunci cînd, prin practicarea păstoritului de pendulare dublă, crescătorii
nu mai izbuteau să-și asigure iernatul vitelor, fie în urma unei recolte
reduse de fîn și de frunzare în perioada de secetă, datorită acaparării
unei suprafețe mai întinse din patrimoniul forestier de către instituțiile
feudale, ca urmare a creșterii simțitoare a numărului vitelor etc.
împrejurarea că în perioada de ascensiune a ocupației pastorale tra
diționale practicarea transhumanței reduse nu era satisfăcătoare din
punct de vedere economic, a determinat pe proprietarii turmelor din cîteva zone etnografice (Mărginenimea Sibiului, Țara Bîrsei, subzona Covasna-Brețcu etc:) să caute posibilități de pășunare și la mari depărtări
de satul de baștină, atît pentru vărat (pe munți), cît și pentru iernat (la
șes, la bălți), uneori chiar la est de Prut, la sud de Dunăre, la nord-vest
de Tisa și foarte frecvent în regiunea bălților Ialomiței și Brăilei, în
Dobrogea etc. în modul acesta a devenit necesar și s-a dezvoltat păstori
tul de transhumanță amplă.
3 Istoria României, II, p. 554—555; Din istoria Transilvaniei, I., ed. III, p. 129.
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Obiceiul de a căuta în deplasările pentru iernat zonele fînațelor de
pădure, deprins în condițiile păstoritului de pendulare dublă, iar adesea
și în condițiile transhuTnanței reduse, a fost continuat și în condițiile
păstoritului de transhumanță în ținuturi îndepărtate. Pînă la defrișarea
pe scară mare a vechilor păduri atît de întinlse odinioară pe teritoriul
României (fig. 1), lucrul acesta a constituit nu numai un procedeu foarte
lesnicios, dar și foarte frecvent, dezvăluind implicit procesul de naștere
a transhumanței pastorale (sub ambele ei forme) din extinderea terito
rială a practicării păstoritului de pendulare dublă.
CARACTERISTICILE PĂSTORITULUI DE PENDULARE DUBLĂ

Cu excepția unor scurte mențiuni despre iernatul în zona fînațelor,
la români4, la alte popoare din regiunea Carpaților5, la popoarele roma
nice occidentale și la alte popoare europene6, pînă la prezentările noastre
4 N. Dunăre, Powojenna dzialalnosc etnograficzna w Rumunii za ezczegolnim
uwzglednienîem badan zycia pasterskiego, în Etnografia Polska, Wroclaw—Kra
kow—Warszawa, 1961, vol. V, pp. 319—324; id., Recherches ethnographiques roumai
nes ..., pp. 180—181; id;. Type pendulaire double dans la vie pastorale carphatique.
în VII-e Congrès international des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Mos
cou, 1964; id., L’élevage pendulaire double dans la vie pastorale des pays carpathiques, în Etudes d’Ethnographie et de Folklore, I, București, 1964, pp. 86—94 și
165—168; N. Dunăre și colab.. Arta populară din Valea Jiului, București, 1963, pp.
455—458; V. Păcală, Monografia comunei Rășinari, Sibiu, 1913, pp. 282—284; R. Vuia,
Țara Hațegului și regiunea Pădurenilor, Cluj, 1926, p. 70; id., Tipuri de păstorit
la români, București, 1964, pp. 97—140; St. Manciulea, Sate și sălașuri în Cîmpia
Tisei, în Buletinul Soc. Rom. de Geografie, București, 193.1, tom. L, pp. 159—162;
L. Someșan, Viața pastorală în munții Călimani, id., 1933, tom. LII, pp. 302—303;
V. Butură, Adăposturile temporare în sud-estul Munților Apuseni, în Anuarul
Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1957 și 1958, Cluj, 1958, pp. 122—124; etc.
5 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, I, Cracovia, 1902, p. 225; J. Krăl, La Cornâ
Hora dans la Russie Subcarpathique, Praga, 1923, p. 30; W Kubijowicz, La vie
pastorale dans les Beskides Orientales, Cracovia, 1926, pp. 119, 125—128; J. Falkowski — B. Pasznyicki, Na pograniczu Lemkowsko-Bojkowkiem, Liow, 1935, p. 23;
S. Berezowski, Les problèmes géographiques des migrations pastorales, în Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, I, pp. 81, 83, passim; J. Stika, Almenwirtschaft in
Gebiete der Flüsse Văh und Kysuca, în Slovenskÿ Năfodopis, Bratislava, 1960,
an. VIII, nr. 2, pp. 323—370; J. Podolàk, Tradicne sposoby zimowanie dobytka na
Horehroni, în Slovensky Nărodopis, VIII, nr. 2; W. Jostowa, Jesie niowiska i zimowski pasterskie w Tatrach, în Wierchy, Cracovia, 1961, III; J. Balogh, Debreceni
Szemle, Nyiregyhăza, 1936; etc.
6 A. Oucagna, Risorse foraggere e insidiamento temporaneo nell’alto bacino
del Cismon, în Rivista Geografica Italiana, Florenza, 1957, an. LXIV, p. 58; R. D’An
tonio, Le „pagliare“ villagi temporanei dell’Abruzzo Aquilano, R.G.I., 1951, LVIII,
p. 155; O. Marinelli, Qualche osservazione sulla zona degli „stavoli“, R.G.I., 1926,
XXXIII, p. 104; M. Vanni, La vita pastorale nella Valtournache, R.G.I., 1951, LVIII,
pp. 291—292, 295, 300—301; L. Caimpatelli, Insediamento e forme d’economia nell’alta
valle della Doria Riparia, R.G.I., 1958, LXV, pp. 217—219; J. Gueux, La montagne
et ses noms. Lausanne, 1946, p. 105; Ph. Arbos, La vie pastorale dans les Alpes
françaises. Paris, 1922, pp. 87 și urm., 424 și urm., 628 și urm.; J. Loup, Pasteurs
et agriculteurs valaisans, Grenoble, 1965, pp. 150, 197—198, 204, 206; F. G. Stebler,
Am Lötschberg. Land und Volk vom Lötschen, Zürich, 1907, p. 19, fig. 17; L. Schmidt,
Volkskunde von Niederösterreich, I, Horn, 1966, pp. 290—291, fig. 36, 37, 40, 43;
etc., etc.
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din țară și de peste hotare7 păstoritul de pendulare dublă — că formă de
manifestare pastorală, cu caractere materiale, organizatorice și spirituale
particulare — nu a făcut obiectul unei cercetări amănunțite și unei înca
drări tipologice în literatura de specialitate din țară și de peste hotare.
Subtipul, pe care în cercetările noastre l-am denumit păstoritul de
pendulare dublă, constituie în adevăr o formă originală de viață pasto
rală: mai complexă decît subtipul de pendulare simplă, decît toate varian
tele păstoritului local (agricol) și, cu atît mai mult, decît creșterea vitelor
în grajd. Totodată, el se diferențiază esențial de formele de păstorit
transhumant.
;
Spre deosebire de creșterea vitelor în grajd și de păstoritul local
(agricol), în exercitarea cărora intervine de obicei și femeia (păstorit
familial), păstoritul de pendulare dublă — în forma sa tradițională de
practicare, întîlnită pretutindeni pînă la începuturile orînduirii capita
liste — se caracterizează prin absența femeii de la viața de stînă8. Aceasta
era absentă la vărat, ca în cazul păstoritului de pendulare simplă, și la
vărat și la iernat, ca în cazul tuturor formelor tradiționale de păstorit
transhumant.
Subtipul de pendulare dublă se 'caracterizează prin următoarea miș
care: primăvara oile și vacile pasc în preajma satului; vara, la pășunea
alpină și în general la pășunea montană; toamna, revin în preajma satu
lui, pe miriști și pe porumbiști; iarna, pleacă din nou, la munte, în veci
nătatea zonelor de vărat, dar nu la pășunea alpină, ci în zona fînațelor
de pădure sau de sub pădure, unde în timpul verii proprietarii vitelor
au recoltat fin și au făcut frunzare pentru iernarea acestora în locurile
respective. Același lucru este valabil și pentru zona fînațelor din regiu
nile de cîmpie (de ex., Cîmpia Tisei, Cîmpia Transilvaniei etc.). în toate
locurile acestea, turmele erau duse de la un sălaș la altul, staționînd la
fiecare pînă ce consumau toată cantitatea de nutreț (fig. 2, 3). în februa
rie, martie, iar uneori și mai tîrziu — acolo unde iarna durează mai
mult, ca de ex. în Carpații Nord-Vestici — turmele reveneau în sat, pe
moșia satului sau chiar pe moșia unor sate vecine.
Prin păstoritul de pendulare dublă s-a asigurat satisfacerea unor
importante necesități de ordin economic, care, odinioară, cu greu își
puteau afla o altă rezolvare. Țăranii — interesați permanent de problema
fertilității pămîntului și de recuperarea fertilității inițiale a terenurilor
arabile, precum și a celor de fînațe și de pășune dobândite prin defrișarea
pădurilor — au găsit o modalitate practică de a obține gunoitul natural
al tuturor terenurilor: al celor arabile din preajma satului (alternativ:
primăvara și toamna); al celor arabile, de pășune și die fînațe din zona
agriculturii de munte (vara alternativ); al celor de la pășunea alpină
(vara); și al celor din zona fînațelor de pădure sau ide sub pădure (mai
7 N. Dunăre, Powojenna ... ; id. Arta populară..., pp. 455—458; id. Recher
ches ..., pp. 180—181; id. Type pendulaire double ...
8 N. Dunăre, Powojenna..., pp. 258—260; id. Recherches.. , p. 181; id. L’éle
vage pendulaire ..., pp. 87—88; etc.
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Fig. 2. Căpiță de fin pe copac la Lupșa, județul Alba.

ales iarna); etc. Pe de altă parte, gunoiul obținut de la vitele ce iernau
în preajma „sălașelor“ sau „odăilor“ din zona fînațelor de sub pădure și
în general din zona dealurilor însorite, era utilizat deopotrivă pentru
îngrășarea livezilor de pomi fructiferi și a porțiunilor de teren din veci
nătate, cultivate cu viță de vie. Mai adăugăm faptul că iemarea vitelor
în zona fînațelor s-a dovedit avantajoasă, deoarece acolo se află terenuri
foarte întinse de pe dare se recoltează o mare cantitate de fîn, precum și
frunzare.

RÀSPÎNDIREA PÄSTORITULUI DE PENDULARE DUBLĂ
PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Odinioară, îndeosebi pînă la epoca în care pădurile ocupau suprafețe
întinse și în zonele de mică altitudine, chiar în câmpii, cu teritorii bogate
în fînațe, păstoritul de pendulare dublă era mult mai răspîndit. El este
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Fig. 3. Căpiță de fin în țarc de lețuri la Obîrșia Lotrului.

încă destul de răspîndit pe teritoriul României, întrucât numeroase locuri
și-au menținut bogăția acestor vechi zone de fînațe pînă în deceniile din
urmă, chiar pînă în zilele noastre: pe ambele versante ale lanțului carpa
tic de la intersecția Olteniei, cu Banatul și Valea Jiului din județul
Hunedoara; în raza munților Sebeșului, între izvoarele Streiului și ale
Sebeșului; la intersecția zonelor Bran, Argeș, Muscel; între subzona Covasna-Brețcu și Țara Vrancei; în raza Carpaților Păduroși dintre Buco
vina și Maramureș; zona dintre Munții Rodnei și Călimani; în Munții
Apuseni ai Transilvaniei; etc.
Extinderea păstoritului de pendulare dublă pe un teritoriu atît de
vast din cuprinsul patriei noastre, ca și aiurea, ne îndreptățește să nu
fim de acord cu aprecierea profesorului R. Vuia, după care acesta este
considerat ca „un fenomen pastoral mai rar“, cînd se referă la zona Bran,
sau dezvoltat „sub influență poienărească“, atunci cînd se referă la ace
lași fenomen din Valea Jiului hunedorean9.
9 R. Vuia, Tipurile ..., p. 215.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Păstoritul de pendulare dublă

123

; în zone ca aceea alcătuită din satele brănene, cu mii de oi și sute
de vaci, dar și cu întinse terenuri de fînațe pe întinsul hotar al acestor
așezări (Șirnea, Sohodol, Măgura, Fundata etc.) multă vreme practicarea
păstoritului de pendulare dublă, cu iernatul la sălașele, hodăile, colibele
din zona fînațelor de pădure și de sub pădure a constituit cel puțin, o
soluție parțială, care-i scutea de o transhumanță obositoare, cu totul de
parte de sat și familie. Așa și-a făcut loc „tendința de a se lua în stăpînire și înălțimile învecinate, clădindu-se pe locul fînațelor locuințe sta
tornice risipite“10. Constatarea era valabilă și pentru locuitorii din defileul
de la Racoșul de Jos: „Aceștia neputîndu-și transporta decît cu mare
greutate finul în sat, au recurs la mijlocul sălașelor“11, unde-și mânau
vitele la iernat.
Constatarea preferinței pentru păstoritul de pendulare dublă, în ra
port cu păstoritul transhumant, ne este confirmată și de alți cercetători:
„Alții, ca să scape de oierit (transhumanța îndepărtată peste Carpați:
N.D.), nu mai mergeau la baltă, ținîndu-le (oile) în fînațele de pe munți
sau ducîndu-le în Ardeal“12 (transhumanță redusă: N.D.). De altfel, grija
pentru acest fin din munții lor o manifestau și cînd se aflau cu oile la
iernat peste Carpați, întrucît îl foloseau pentru iernatul vitelor mari după
metoda păstoritului de pendulare dublă. „Numai pentru strânsul finului
se întorceau bărbații acasă, pentru ca după aceasta să se reîntoarcă pe
moșiile boierești“, în preajma localității ialomițene Slobozia Veche13.
Pe drept cuvînt, un vechi cercetător al zonei Bran, nota cu patru
decenii în urmă: „Iama, malurile înalte ale Vîrghișului sînt mai populate
ca în timpul verii. Sălașele reprezintă tipul primitiv al casei bătrâne creat
și aici din nevoia de înțărcuite a vitelor cît mai strîns de adăpostul
omului“14.
Această casă brăneană „cu forma ei de mică cetate din lemn“15, nu
este altceva decât gospodăria cu ocol întărit cu o atît de largă răspîndire
odinioară în raza Carpaților României, ca și în zona atâtor lanțuri mun
toase europene.
R. Vuia însuși avea să acorde o mare însemnătate acestui fel de
păstorit, cu iernatul în zona fînațelor, practicat în atît de mare măsură
de locuitorii satelor din zona Bran16. Coroborând informațiile dte mai sus,
cu constatarea aceluiași autor, referitoare la oieritul din Mărginenimea
Sibiului, după care se recurgea la transhumanță „numai atunci când nu
mărul oilor era mai mare și fiînul recoltat nu ajungea pentru iemarea
10 N. Orghidan, Observațiuni morfologice în regiunea Brașovului, în Țara
Bîrsei, 1929, an. I, nr. 2, p. 163.
11 Id., ibid. în Țara Bîrsei, 1929, an. I, nr. 3, p. 239.
12 I. Moșoiu, Branul, p. 45.
13 I. Vlăduțiu, Almenwirtschaftliche Viehhaltung und Transhumance im Brangebiet (Südkarpathen, Rumänien), extras, Budapesta, 1961, p. 203.
14 N. Orghidan, o. c., în Țara Bîrsei, I, 1929, nr. 3, p. 239.
15 V. Păcală, o. c., pp. 282—284.
16 R. Vuia, Tipuri ..., pp. 161—166.
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lor“17, considerăm întru totul valabil acest fapt și pentru viața păstorească
a românilor din Țara Bîrsei.
Propriile noastre observații îndeosebi privitoare la fînațele de sub
pădurile de sub munții Coja, Pleașa Sperlei etc. (satul Șirnea), cu nume
roasele șuri pentru iernatul oilor, vitelor etc. nu fac decît să confirme
cercetările noastre mai vechi despre caracterul arhaic al păstoritului pendulator la dacoromâni și despre caracterul istoric relativ recent al am
ploarei păstoritului transhumant, la populația românească a unor sate
din zonele cunoscute in ultimele secole printr-o intensă ocupație pas
torală18.
Asemănarea faptelor din zonele vrîncene și mărginene de fînațe, cu
cele din zonele similare bîrsane, unitatea procedeelor tradiționale, este
de-a dreptul izbitoare.
Spre pildă, din Țara Vrancei, acum aproape patru decenii: „E adevă
rat că și aici, din nevoia fînațelor și din faptul că era greu de adus în
sat hrana vitelor strînsă sus la munte, săteanul și-a făcut (construit: N.D.)
în apropierea fineții —■ cosirea — la început o colibă, mai tîrziu o casă,
după modelul celui din sat (cursivul nostru: N.D.), și-a făcut apoi adăpost
pentru vite, o tîrlă și o curătură — loc unde putea să semene puțin po
rumb .Tot astfel, „în anii de secetă vitele se hrănesc iarna cu frunzări
(frunza dintr-un copac tăiată și așezată între ramurile aceluiași copac)“19.
Ca și în Țara Bîrsei, frunzarul astfel clădit se mai numește și pătul.
în Mărginenimea Sibiului s-a practicat multă vreme, paralel cu
celelalte forme de viață pastorală tradițională și păstoritul de pendulare
dublă. încă în anul 1959, cu ocazia unei cercetări comparative la Tilișca,
am constatat păstrarea în continuare și a acestui fel de păstorit, cu
vârâtul pe pășunea montană vecină și cu iernatul în zona fînațelor de
sub pădurea comunei. Faptul, dacă mai are nevoie de o confirmare, este
atestat și de alți cercetători. Astfel, R. Vuia, referindu-se și el la această
zonă, notează că „s-au constatat pentru trecut urmele unei vieți pastorale
în zona fînațelor“20.
Pe măsură ce și-au redus păstoritul de pendulare dublă, peste tot, în
Mărginenimea Sibiului, în nordul zonelor Argeș, Muscel, Prahova, Dîm
bovița, în Țara Bîrsei, Țara Vrancei etc., în aceeași măsură s-a resimțit
și forma și structura așezărilor permanente ale acestora, recăpătînd forma
lor inițială de sate adunate, cu grădini reduse ca suprafață în continuarea
gospodăriilor. Cele mai grăitoare pilde, pentru oglindirea acestui proces
le oferă zona Săoele din Țara Bîrsei, Mărginenimea Sibiului și Valea Se
beșului din vestul Carpaților Meridionali.
într-o fază de tranziție a aoestui proces, reducerea practicării păsto
ritului de pendulare dublă, după cum am constatat pe teren în sud-vestul
Bîrsei de Sus, în subzonele Bran, Săcele, Buzaie, în Țara Vrancei, suzbona
17
18
19
20

Id., ibid., p. 160.
N. Dunăre, Recherches ..., pp. 180—181.
I. Diaconu, Ținutul Vrancei, p. XXXV, XLIV.
R. Vuia, Tipuri..., p. 216.
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Covasna-Brețcu și zona Odorhei, s-a manifestat prin zăbovirea cu tur
mele pe munte, după încheierea vârâtului propriu-zis pînă la căderea
zăpezii.
Fapte de o asemănare izbitoare am întâlnit în cursul cercetărilor
noastre,.din Munții Apuseni ai Transilvaniei (îndeosebi în zonele fînațelor
din preajma Văii Arieșului, în vecinătatea comunei Lupșa, în Mocănimea
Munților Apuseni etc.), precum și în părțile secuiești vecine cu ținutul
Bîrsei. în cele ce urmează menționăm doar câteva aspecte din Secuime.
Aceeași veche tendință de continuă defrișare, atestată documentar cu se
cole ip urmă, ca și în Țara Vrancei, urmărea atingerea acelorași scopuri:
dobîndirea de noi terenuri arabile, de noi suprafețe pentru pășunat, de
noi zone pentru recoltarea fînuiui și pentru facerea frunzarelor.
Furajele pentru iernatul vitelor nu se puteau limita la ceea ce le
oferea agricultura. Secole de-a rîndul sursa principală a constituit-o fânul.
De aceea, în aceeași măsură in care se defrișau pămînturi pentru arat,
se defrișau și pentru fînațe: în păduri, la marginea pădurilor, ca și pe
hotarul țarinei. întrucât acestea din urmă se foloseau numai alternativ
(din doi în doi ani) locuitorii trebuiau să acorde o mare importanță fîna
țelor din pădure și de sub pădure. Dar, depărtarea și dificultățile de
transport au impus utilizarea fînuiui și frunzarelor pe loc, prin iemarea
vitelor în acele zone (fig. 4).
Ca peste tot, pe teritoriul României, și aici practicarea agriculturii
a pus în lumină cea mai strânsă legătură între cultivarea pământului și
creșterea vitelor, dezvoltarea acestora mergînd mînă în mînă. Numai ast
fel poate fi înțeleasă observația de acum un veac a lui Ion Ionescu de la
Brad: „în interesul agriculturii păstoritul trebuie să covîrșească plugăria“21.
în concluzia faptelor schițate mai sus, rezultă că păstoritul de pen
dulare dublă este specific zonelor împădurite în general (de ex., l-am
înregistrat și în zonele împădurite din nord-vestul Transilvaniei) și în
special în zonele muntoase (carpatice, subcarpatice și intracarpatice) cu
o bogată vegetație arborescentă (fig. 5). în măsura asemănării condițiilor
economice, geografice și climaterice, acest fel de păstorit într-o formă
mai mult sau mai puțin asemănătoare și cu o arie de răspândire mai
mare sau mai mică — a fost sau mai este practicat și în țările învecinate
(fig. 6), în alte regiuni ale Europei, ca dealtfel și în afara continentu
lui nostru.

LEGĂTURA PĂSTORITULUI DE PENDULARE DUBLĂ CU
ȚINUTURILE ÎMPĂDURITE
Spre deosebire de zonele pastorale ale țărilor din sud-vestul Penin
sulei Balcanice (Grecia, Albania), sărace în vegetație arborescentă, docu
mentele istorice ca și cercetările agrogeografice arată că pe teritoriul
21 I. Ionescu de la Brad, Agricultura română în județul Putna, 1869; v. și
B. Orbàn; I. Imreh — I. Pataky (ms).
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Fig. 4. „Cotețe" de iarnă pentru oi la Budureasa, județul Bihor.
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Fig. 6. Păstoritul de pendulare dublă în țările din regiunea Carpaților.

României ca și în imediata ei vecinătate pădurea a fost prezentă totdea
una și peste tot (fig. 1). Această realitate este reflectată între altele și prin
numeroase locuțiuni din graiul și folclorul românesc. In documentele me
dievale se menționează chiar numeroase sate de pădure, cu terenuri de
casă, arătoare, fînațe și pășuni22. Unele din păduri au fost, însă, defrișate
22 H. H. Stahl, Contribuții la studiul satelor devălmașe românești, I, Bucu
rești, 1958, pp. 226—268; A. Lorenzi, L’uomo e la foresta, R.G.I., 1918, an. XXV,
pp. 141—165; 213—242; an. XXIV (1919), pp. 47—57; Ph. Arbos, o. c„ pp. 35—65;
K. Dobrowolski, Les formes plus anciennes de l’habitat rural polonais et slave,
Oslo, 1929, pp. 1—3; id., La plus ancienne colonisation du Podhale, Liov, 1935, p. 27;
P. Deffontaines, La vie forestière en Slovaquie, Paris, 1932, pp. 90—96; N. Dunăre,
L’élevage pendulaire double... pp. 89—92; etc.
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în întregime încă de la începuturile epocii feudale (de ex., în Cîmpia Tran
silvaniei). Totodată tradiția orală și documentele feudale menționează
numeroase păduri pe teritoriul patriei noastre și în imediata noastră
vecinătate, vestite pentru întinderea lor (Vlăsia, Bărăgan, Mostiștea etc.).
Treptat, acestea au fost defrișate, iar terenurile date economiei agricole23.
Considerăm elocvente și unele vechi nume topice: Munții Codru în
vestul ca și în nordul Transilvaniei, numele de Transilvania, Ardeal, Carpații Păduroși din nordul României etc., precum și denumirea de Pădureni, dată unor zone etnografice.
Legătura păstoritului de pendulare dublă icu ținuturile împădurite,
cît și faptul că în trecut țările carpatice — inclusiv cîmpiile lor, actual
mente despădurite — au fost acoperite de o intensă perdea forestieră
(evident cu excepția văilor râurilor), explică marea lui răspîndire. Spre
deosebire de versantul nord-estic al Carpaților Nord-Vestici, teritoriul
României a fost mai favorizat, întrudît aici existau întinse brîuri fores
tiere care l-au protejat spre nord, est și sud-est, precum și un grad de
altitudine geografică și condiții climaterice mai potrivite pentru practi
carea iernatului.
Obiceiul acesta de a ierna oile, vacile, caii și porcii în zona fînațelor
de pădure este menționat documentar pe teritoriul României încă din
secolul al XVI-lea (Carpații Orientali, Munții Apuseni ai Transilvaniei
etc.), ca o practică de mult îndătinată. Același tip de păstorit este de ase
menea menționat în secolele XV—XVII în Ungaria (zonele Debrecen și
Kecskemét), iar în secolele XVI—XVII în Valahia Moraviei. Tot ca un
vechi obicei, anterior secolului al XIX-lea, a fost înregistrat în unele țări
vecine24.
Practicarea păstoritului de pendulare dublă a făcut cu putință o
folosire integrală a terenurilor obținute prin defrișarea pădurii, atît din
punct de vedere agricol (prin alternarea ogorului cu pășunea sau prin
tehnica culturilor alternative), Cît și din punct de vedere zoo-pastoral
(prin folosirea tuturor surselor de nutreț). Mai mult decît oricare dintre
tipurile de viață pastorală caracterizate prin mișcare — la români, ca și
la celelalte popoare din această regiune carpato-diunăreană — păstoritul
de pendulare dublă a implicat numeroase procedee economice prin care
satele care l-au practicat s-au legat tot mai durabil de zona fînațelor.
Mai mult ca oricare altă ocupație de masă, acest tip de păstorit s-a dez
voltat mînă în mînă cu pădurăritul, și anume pe măsura defrișării pădurii
și a prelucrării meșteșugărești a lemnului. în trecut acest tip de păstorit
a progresat în special paralel cu extinderea agriculturii de munte.
23 H. H. Stahl, o. c., pp. 269—281; A. Kutrzeba-Pojnarowa și colabor., Kurpie
Puszcza Zielona, Wroclaw—Varșovia—Cracovia, 1962, I, pp. 39—75; 1964, II, pp.
19—167.
24 Arhivele Statului, Cluj, secolul XVI, protocoalele II/l, fase. C, p. 85; fase. K,
p. 75, passim; N. Dunăre, L’élevage pendulaire....... pp. 88—90; S. Berezowski,
o. c., pp. 81, 83, passim; J. Stika, loc. cit.; J. Balogh, Ioc. cit.; etc.
9 — Anuarul Muzeului etnografic
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FORME SPECIFICE DE CULTURĂ DEZVOLTATE ÎN ZONA
FÎNAȚELOR

într-o condiționare reciprocă cu păstoritul pendulator în general și
cu cel de pendulare dublă îndeosebi, în zona fînațelor de pădure și de
sub pădure au luat naștere ori s-au practicat, cu mai multă intensitate
decît în alte locuri, forme specifice de cultură populară: 1) anumite pro
cedee de defrișare, 2) câteva tipuri de cultură montană și submontană,
3) forme evoluate de albinărit și vînătoare, 4) recoltarea finului și pre
gătirea frunzarelor, 5) meșteșuguri pentru prelucrarea lemnului etc.
Pentru obținerea locurilor de arătură, de finațe și de pășune, pînă la
sfîrșitul secolului al XV-lea — în multe locuri și după această dată —•
s-au utilizat numai procedee tradiționale de defrișare după sistemul des
țelenirilor permanente: a) arderea unei porțiuni de pădure (rom. ar
sură < lat. arsura; rom. jariște < v. si. zarü + suf. iste); b) tăierea unui
inel de coajă împrejurul trunchiului copacilor (rom. secătură, secare < lat.
secare); c) tăierea copacilor aproape de rădăcină (rom. ciungitură
ciung + suf. itură cf. și it. „cionoo“); d) scoaterea rădăcinilor copacilor
(rom. curătură sau runc < lat. curare sau runcus; rom. poiană sau prisacă < v. sl. poljana sau préseca; rom. laz < sb., ucr. laz; etc.).
Din utilizarea acestor tehnici de defrișare în raza zonelor de finațe
—■ atît în agricultura românilor, cit și a celorlalte popoare din regiunea
Carpaților — au rezultat patru tipuri specifice de cultură montană și
submontană, în care păstoritul (în special cel de pendulare dublă) s-a
îmbinat cu agricultura și pădurăritul: a) pădure-iarbă-pădure, b) pădureiarbă-cereale-pădure, c) pădure-cereale-pădure, d) cereale-iarbă, prin eli
minarea pădurii din circuit. Această împrejurare poate explica deopotrivă
vechimea, continuitatea și răspândirea agriculturii de coastă și în terase
în zonele carpatice, subcarpatice și intracarpatice 'de pe teritoriul Româ
niei. Acest tip etnografic corespunde cu tipul de agricultură din zona
păduroasă temperată a Europei (care datează încă din neoliticul târziu),
caracterizat prin practicarea agriculturii de munte, creșterea vitelor, pre
lucrarea lemnului, prin viața sedentară și locuințe de lemn25.
Zona fînațelor a fost prielnică, de asemenea, pentru exercitarea mai
intensă a unor ocupații ca vînătoarea și pescuitul, ca și pentru unele
forme evoluate de albinărit, în prisacă. Termenul respectiv se referă
deopotrivă la acțiunea de a tăia, a răzbate tăind spre a dobândi în pădure
un gol rotund pentru adăpostinea albinelor.
în condițiile unor întinse terenuri împădurite, ca o trebuință pentru
creșterea vitelor s-a dezvoltat o tehnică variată pentru pregătirea frun
zarelor, recoltarea și conservarea finului, mai cu seamă în vederea ier
natului în zona fînațelor. în legătură cu aceasta, prezintă o deosebită
25 S. P. Tolstov, M. Levin și N. N. Ceboksarov, Etnografia continentelor, trad,
rom., București, I960, I, p. 61.
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importanță etnografică faptul că — spre deosebire de aromâni — în ca
drul păstoritului dacoromân și al celorlalte popoare carpato-danubiene,
s-a îndătinat obiceiul de a se recolta chiar două rînduri de fin: „întâiul“
fîn (< lat. fenum) și otava (< bg., sb., ucr., slov., pol. otava) adică al
doilea fîn. Asigurarea nutrețului pentru iemarea vitelor a constituit nu
numai o bază necesară de plecare pentru practicarea ocupației pastorale,
dar și una din trăsăturile importante prin care se caracterizează popu
lațiile sedentare și așezările omenești legate de zonele bogate în fînațe.
Pentru prelucrarea materialului lemnos, aflat din belșug, numeroși
locuitori din raza Carpaților au practicat diferite meșteșuguri: lemnărit,
dulgherii, șindrilărit, văsărit etc. In faza de pregătire a materiei prime,
acestea se desfășurau — ca și pădurăritul — mai cu seamă în timpul ier
nii, și anume în zona fînațelor de pădure, în preajma acelorași adăpos
turi, locuite temporar de cei care efectuau acolo diferite activități pas
torale sau agricole (fig. 7, 8, 9, 10).
ADĂPOSTURI ÎN ZONA FÎNAȚELOR

Activitățile desfășurate de sătenii plecați în zona fînațelor, situată
de obicei între sat (așezare de bază) și pășunea pentru vărat — întrucât
comportau o continuă revenire anuală, mai adeseori sezonieră (de 2—4
ori pe an) în aceleași locuri — a determinat dezvoltarea unor forme
specifice de construcții (adăposturi) pentru om, animale și nutreț.
Numeroase și variate construcții au luat naștere pentru adăpostirea
omului pe timpul iernii, ca și pe timpul cînd fac finul, clădesc frunzarele
etc. (fig. 7): cu una, două sau trei încăperi; izolate sau încadrate într-o
curte cu ocol întărit; de formă rotundă, poligonală, conică, tronconică
sau patrulateră; lucrate din bîme groase, piatră sau împletituri de nu
iele, învelite cu bîme subțiri, șindrile sau paie. Remarcăm prezența con
strucțiilor pentru iernat și în zona fînațelor de cîmpie (de unde finul ar
putea fi transportat cu ușurință în sat). Acolo, păstoritul de pendulare
dublă s-a practicat pentru gunoitul locurilor de fînațe.
Pentru iernatul vacilor și cailor s-au construit adăposturi călduroase,
de proporții mai mari, din bîme groase, cu acoperișuri înalte, iar de
proporții mai mici, pentru viței și pentru porci. Adăposturile pentru ier
natul oilor în zona fînațelor au fost mult mai simple, făcute din îngră
dituri de lemn despicate sau de nuiele și acoperite numai parțial, (fig. 8).
Dintre construcțiile dezvoltate în zona fînațelor unele au funcții
multiple: adăpost pentru păstori, agricultori, lucrători la pădure, mește
șugari; pentru depozitarea finului și cerealelor; pentru treieratul primitiv
cu îmblăciul (fig. 9); pentru vite. Una din aceste construcții specifice este
aceea cu „curte închisă întărită“ sau cu „ocol întărit“ (fig. 10), care a
ajuns de la patru pînă la 12 laturi. Odinioară ea a fost prezentă în
toate regiunile carpatice ale României, Polonia, Cehoslovacia, precum
și în numeroase alte țări din Europa (Portugalia, Spania, Franța, Italia,
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Fig. 7. Adăposturi pentru om, animale și fin în zona fînațelor de pădure la Remeți,
județul Alba.

Elveția, Austria, Ungaria, Iugoslavia, Danemarca, Germania, U.R.S.S.
(Ucraina, Bielorusia, țările baltice) etc.
De asemenea șura poligonală (hexagonală, mai rar ortogonală), care
în secolele trecute a fost frecventă în Munții Apuseni (probabil și în
restul Carpaților României), precum și în Cehoslovacia, Polonia etc.
Dacă otava este adăpostită numai în podul grajdului, celălalt nutreț
recoltat în zona fînațelor se păstrează de obicei în aer liber. Fînul este
clădit în clăi și îngrădit cu gard de nuiele, lemne sau scînduri, numit
țarc (traco-dac, cf. alb. thark), ocol (<v. sl. okolu) etc. Tuleii de porumb
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Fig. 8. Construcții pentru iernat la Obîrșia Lotrului.

și, mai ales, frunzarele sînt așezate în copaci, uneori și finul. Frunzarele
(din ramuri de stejar, fag, paltin, mesteacăn, frasin etc.) constituie cel
mai bun „înlocuitor de fin“. Ele sînt mult utilizate în anii de secetă și
întotdeauna apreciate — ca și cetina de molid — pentru efectul lor pro
filactic și curativ.
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OBSERVAȚII FINALE

Oriunde a fost înregistrat în România sau în alte țări, păstoritul de
pendulare dublă s-a caracterizat prin aceleași elemente constitutive. Da
torită vechii lui răspândiri, pentru poporul român aceasta constituie o
parte componentă specifică a vieții noastre pastorale tradiționale. Prac
ticat pe o scară întinsă la noi, considerăm relevant faptul că el a fost
înregistrat și în alte părți, mai ales în zonele unde s-a resimțit vechea
influență a culturii populare valahe, precum și în păstoritul celorlalte
popoare romanice.
Spre deosebire de păstoritul ide pendulare simplă, ca și tipul de păs
torit local (agricol), oare s-a bucurat de o răspîndire similară la toate
poparele din regiunea carpatică și din regiunile înconjurătoare, în ceea
ce privește frecvența și aria de răspîndire a păstoritului de pendulare
dublă se constată o stare diferită de lucruri: prezența lui mai redusă în
raza Carpaților Nord-Vestici și marea lui răspîndire pe teritoriul
României.
Apariția, vechimea și răspîndirea păstoritului pendulator în general
și în special al subtipului de pendulare dublă în viața postorală din zonele
păduroase și muntoase prezintă o deosebită importanță istorică și etno
grafică. Și aceasta este cu atît mai mare, cu dît practicarea acestei forme
de ocupație pastorală tradițională nu s-a limitat numai la zonele carpa
tice, ci a îmbrățișat o arie largă din teritoriul României. Prin aceste
forme de oierii și creșterea vitelor —■ denumite de noi păstorit de pen
dulare simplă și de pendulare dublă — s-a realizat o mai strînsă împle
tire între cele mai multe îndeletniciri sedentare tradiționale (agricultură,
pădurărit, lemnărit, albinărit în prisăcile din golurile din pădure etc.).
Această împletire a avut nu numai o deosebită importanță economică
pentru îndestularea traiului de odinioară, dar înfăptuirea ei a fost posi
bilă numai în condițiile unor așezări omenești stabile, legate durabil și
de zona fînațelor de pădure.
Totodată, faptul că această îndeletnicire a cunoscut cea mai strînsă
împletire cu agricultura, pădurăritul, industria casnică textilă și cu meș
teșugurile populare, are o deosebită semnificație și pentru înțelegerea
caracterului etnografic multilateral (deci, nu numai pastoral) al relațiilor
dezvoltate — direct sau indirect •— între poporul român și celelalte po
poare din raza Carpaților. El pune în lumină o veche contribuție la dez
voltarea agriculturii de munte, a meșteșugurilor pentru prelucrarea
lemnului și — evident — în primul rînd la dezvoltarea vieții pastorale
din zonele nordice și vestice aflate sub înrîurirea populației valahe de
odinioară26.
Din cele de mai sus reiese pe deplin rolul activ ce i-a revenit păsto
ritului pendulator în continuitatea și stabilitatea anumitor forme tradi
26 Macurek, Valasi v zăpadnich Karpatech v 15—18, Ostrava 1959, pp. 26—66;
N. Dunăre, L’élevage... pays carpathiques, pp. 131—136; id., L’élevage... alpines,
pp. 42—44.
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ționale de cultură materială populară. Practicarea de-a lungul secolelor —
an de an în limitele aceluiași spațiu — incomparabil mai redus decît cel
mai scunt drum de transhumanță, a făcut din această formă de activitate
pastorală un factor de stabilitate a așezărilor omenești de bază, contri
buind la cimentarea legăturilor acestora cu zonele de vărat (agricultură
de munte; pendulare simplă; recoltarea finului, clădirea frunzarelor;
anumite activități legate de procurarea materiei prime forestiere, pen
tru meșteșuguri), și cu zonele de iernat (pendulare dublă; pădurărit; pre
lucrarea lemnului; îngrășatul unor terenuri cu ajutorul gunoiului „de
grajd“ de la „hodăi“). Continuarea acestor legături economice înăuntrul
aceluiași spațiu, destul de restrîns, a sprijinit un alt proces social-etnografic: transformarea așezărilor sezoniere și temporare din zonele de
pășunat și fînațe, în așezări ou caracter permanent, locuite asemenea
unor așezări 'omenești obișnuite în tot cursul anului, de familii roite din
satul de baștină. Aceste noi așezări permanente, care au rezultat din acest
proces, au străbătut o gamă în general aceeași pe întreg teritoriul Româ
niei, indiferent de zona geografică (șes, deal, munte, de contact): de la
hodăi sau sălașe agricole sau pastoral-agricole, la lătureni, crînguri, că
tune, sat. în felul acesta, tipul de păstorit pendulatoi’ și-a adus o contribu
ție proprie, specifică, de o mare însemnătate istorico-etnografică la însuși
procesul etnogenezei române, la continuitatea așezărilor de bază ale po
porului român pe teritoriul Daciei, precum și la continua stabilizare a
așezărilor din zonele de vărat și iernat, locuite inițial numai sezonier și
temporar.

N. Dunăre
L’OCCUPATION PASTORALE DE DOUBLE ALTERNANCE SUR LE
TERRITOIRE DE LA ROUMANIE
(Résumé)

Sur le territoire de la Roumanie se sont dévéloppés quatre types tra
ditionnels d’occupation pastorale (l’élevage du bétail et l’élevage des mou
tons): I. l’occupation pastorale sédentaire (élevage du bétail, autour de
la maison, dans l’étable et l’écurie); IL l’occupation pastorale locale (agri
cole), ayant trois sous-types principaux: 1. sans étable et sans bergerie;
2. avec étable et bercail, mais sans bergerie; 3. avec étable barcail et bergerie; III. l’occupation pastorale pendulaire, ayans deux
sous-types principaux: 1. d’alternance pendulaire simple et 2. d’alter
nance pendulaire double; IV. l’occupation pastorale transhumante,
ayant deux sous-types principaux: 1. de transhumance réduite,
dans des zones environnantes et 2. de transhumance ample, dans des
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régions ou pays éloignés. Voilà le milieu pastoral dans le cadre duquel
on a pratiqué, d’habitude parallèlement, l’occupation pastorale de double
alternance.
Tous les habitats humains du territoire de la Roumanie qui ont
exercé les premiers trois types d’élevage ont été considérés, à l’unanimifté,
des villages d’agriculteurs, dans les sens d’uine économie agricole complexe.
A l’intérieur des zones ethnographiques où le nombre des moutons,
des vaches, des porcs et des chevaux surpassait largement les possibilités
de nourriture qu’offrait le pâturage du village, mais où les communautés
villageoises ou différents fermiers possédaient dans le voisinage des mon
tagnes de pâturage, le peuple roumain s’est habitué, depuis de longs
siècles, au type d’occupation pastorale pendulaire. Cette forme de vie
pastorale a été pratiquée même alors qu’existaient les possibilités de
louer des montagnes de pâturage appartenant à des habitats voisins.
La forme élémentaire, classique, de la vie pastorale pendulaire c’était
l’occupation pastorale d’alternance simple. Du point de vue morpholo
gique, cela se caractérisait par le fait que les troupeaux se mouvaient,
chaque été, entre le village (le village des propriétaires éleveurs de bé
tail) et la montagne de pâturage, en hivernant toujours dans le village
d’origine. Dans ce sens, le calendrier pastoral est assez simple: les trou
peaux passent le printemps sur les champs du village respectif, ils séjour
nent en été à la montagne, passent l’automne sur le champs moissonnés
du village respectif et hivernent dans le village, par le soin dé chaque
fermier.
Le sous-type de double alternance constitue une forme de vie pas
torale ayant assez de caractères particuliers: il est plus complexe que
le sous-type d’alternance simple et, plus encore, que l’occupation pasto
rale sédentaire et toutes les variantes de la vie pastorale locale (agricole).
En même temps, il se différencie essentiellement des forme d’occupation
pastorale transhumante.
Jadis, surtout jusqu’à l’époque où les forêts occupaient des super
ficies étendues même dans les zones de basse altitude et même dans les
plaines, ayant de riches pâturages, l’occupation pastorale de double alter
nance était beaucoup plus répandue. Elle l’ést encore sur le territoire de,
la Roumanie, étant donné que de nombreuses régions ont maintenu la
richesse de ces anciennes zones de pâturage jusqu’à une époque assez
récente, même jusqu’à nos jours: sur les deux versants de la chaîne
karpatique à l'intersection de l’Oltenia avec le Banat et la Vallée du Jiu
de la région de Hunedoara; dabs le rayon des montagnes de Sebeș; entre
les sources du Strei et celle du Sebeș; à l'intersection des zones de Bran,
Argeș et Muscel; entre les sous-zones de CoVasna-Brețcu et le „Pays de
la Vrancea“; dans le rayon des Karpates boisés entre la Bucovina et le
Maramureș; la zone entre les montagnes de Rodna et de Căliman; dans
les „Munții Apuseni“ de la Transylvanie, etc.
Dans les conditions de l’occupation pastorale de double alternance se
constitue le calendrier pastoral suivant: au printemps, les animaux pais
sent dans les environs du village; en été, c’est le pâturage alpestre et,
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en général, le pâturage de montagne; en automne, ils reviennent aux
environs du village sur les champs moissonnés; en hiver, ils partent de
nouveau vers les zones estivales, cette fois non pas au pâturage, mais
dans les zones des forêts, où, pendant l’été, les proprietaires du bétail
ont récolté le foin et ont préparé des fouillées en vue de l’hivemage.
Ainsi, les troupeaux vont d’un abri à l’autre et y restent jusqu’à ce
qu’ils consomment toute la quantité de fourrage.
Par cette forme d’occupation pastorale ont a largement stimulé l’agri
culture, en assurant le fumier nécessaire à tous les champs et en facili
tant l’emploi intégral 'des superficies obtenues par le défrichement de la
forêt, du point de vue non seulement agricole, mais aussi zoo-pastoral.
Le mode de vie déployé par les villageois partis dans la zone des
foins, située d’habitude entre le village (l’habitât de base) et le pâturage
estival, a déterminé le développement de certaines occupations et con
structions (aibris) spécifiques.
L’occupation pastorale de 'double alternance a été pratiquée aussi
dans d’autres pays européens, situés dans la zone des Karpates, des
Alpes, etc.
L’apparition, l’ancienneté et la diffusion de cette forme d’occupation
pastorale des zones de forêts et de montagnes présentent une grande
importance historique et ethnographique, car elles ont contribué à com
biner plus étroitement les occupations sédentaires traditionelles, durable
ment liées, par la stabilité des habitats, à l’agriculture de montagne, et
l’hivernage du bétail dans la zone des foins.
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Fig. 8. Constructions pour l’hivernage à Obîrșia Lotrului
Fig. 9. Remise polygonale de Buciumi, région d’Alba
Fïg. 10. Plan d’une ferme à l'enclos fortifié de la zone de Bran
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CONTRIBUȚII LA STUDIUL AȘEZĂRILOR ȘI
CONSTRUCȚIILOR ȚĂRĂNEȘTI DIN CÎMPIA
TRANSILVANIEI
Zona cerealieră de bază individualizată ea unitate geografică aparte
în regiunea colinară din nord-estul Bazinului Transilvănean este cunos
cută în literatura de specialitate sub toponimul de „Cîmpie“ a cărui
origine populară1 ilustrează cunoașterea morfologiei regiunii din timpuri
străvechi2. Originea populară indubitabilă a termenului demonstrează o
locuire străveche în cursul căreia (cunoașterea esențialului din conținutul
geografic al districtului s-a concretizat de timpuriu prin adăugarea deter
minativului enclitic popular „de Cîmpie“ la numele unor localități din
sectorul în care se evidențiază în mod deosebit3 elementele de relief și
hidrografice cele mai caracteristice pentru întreaga zonă. Deosebit de
semnificative în această privință sînt ultimele cercetări de specialitate
care au stabilit că aria de răspîndire masivă în zonă a localităților deter
minate prin encliticul „de Cîmpie“ constituia de fapt o „raionare“ popu
lară străveche (fig. 1) a cărei exactitate și profundă înțelegere pentru
fenomenele din natură erau net superioare multor studii geografice de
cabinet4.
Precizarea caracterului morfologic al districtului și delimitarea geo
grafică operate de popor încă din timpuri străvechi au fost acceptate și
preluate de cronicarul german Georg Kraus în a cărui lucrare termenul
de „Cîmpie“ este menționat în contextul evenimentelor legate de
incursiunile de pradă ale lui loan Baptista din anul 16645 precum și de
„Generalkarte des ehemaligen Grossjürstenthums Siebenbürgen“ întoc
mită de Institutul Geografic Militar din Viena în anul 1863 după aria
de răspîndire în zonă a determinativului enclitic amintit6. Dacă „Gene
ralkarte ...“ stabilea frontiera nordică a districtului aproximativ pe linia
Apahida—Reghin indicată de limita răspîndirii masive spre nord a loca• Monografia geografică a R.P.R. I. Geografia fizică, București, 1960, p. 67;
Borza, Al., Cîmpia Ardealului, București 1936, p. 5.
2 Monografia ..., București 1960, p. 66.
3 Ibid., p. 67 (textul explicativ sub fig. 1).
4 Ibid., p. 68.
5 Kraus Georg, Cronica Transilvaniei 1608—1665, București, 1965, p. 588.
6 Borza, Al., o. c., p. 5.
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Fig. 1. Limita geografică a districtului cu răspîndirea encliticului popular ,,de Cîmpie"

lităților determinate prin străvechiul enclitic popular, geologii austrieci
Hanner și Stäche o deplasau pînă la Dej și Beclean7, iar cercetările din
ultimii ani au supnapus-o definitiv pe zona de contact cu regiunile mor
fologice înconjurătoare marcată de albiile Someșului Mare la nord și
pîrîului Șieu la nord-est8.
între limitele precizate de zonele de contact, relieful districtului se
caracterizează prin existența fragmentărilor de cîmpie înaltă care au dat
naștere unor văi largi și îmbătrânite prematur, cu alunecări de mare am
ploare pe versantele9 dealurilor înalte de 500 m. înșirate monoton și întor
tocheat10. Alături de văile și dealurile golașe orientate haotic, morfologia
7 Geologie Siebenbürgens, Wien, 1863, cf. Borza, Al., o. c., p. 6.
8 Monografia... , București, 1960, p. 647; Săndulache, Al., Lacurile dulci din
Cimpia Transilvaniei, Cluj, 1963 (autoreferat — manuscris), p. 3.
9 Monografia..., București, 1960, p. 231—232.
10 Borza, Al., o. c., p .7.
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actuală a districtului ieste completată de numeroase elemente de relief
rezultate din alunecări încremenite sub forma unor valuri în trepte cu
zone de desprindere /atingînd denivelări de pînă la 50 m11 și cline care
se macină necontenit spre poale datorită prezenței unor formațiuni ușor
friabile12 la baza stratului permeabil de suprafață, cu mică capacitate de
înmagazinare a apelor13. Relieful haotic și cumpăna apelor șerpuind în
general de la nord-est spre sud-vest pe creasta unor culmi care nu întot
deauna sînt cele mai înalte14 au drenat pe suprafața districtului o rețea
hidrografică f ormată din pîraie neînsemnate a căror alimentare se rezumă
la colectarea apelor freatice superioare ou regim temporal15 și din zone
de înmlăștinire permanentă pe fundurile larg evazate ale văilor16. Pre
zența acestor înmlăștiniri acuză o străveche și intensă activitate de ero
ziune a cărei evoluție pe canalele colectoare din interiorul districtului
s-a încheiat definitiv la nivelul de 300—285 m17, luînd forma unui defileu
continuu cu maluri puternic înclinate18 într-o fază inițială. Interdepen
dența dintre împotmolirea ulterioară a regiunilor de convergență ale
afluenților19 și urmările eroziunii necontenite pe capetele torențiale sau
șiroaiele secundare20 s-a concretizat, în cele din urmă, prin formarea unor
baraje naturale21 în spatele cărora au luat naștere numeroasele arii lacus
tre din trecutul geografic al Cîmpiei Transilvaniei. Analiza de laborator
a spectrelor polinioe existente la adîncimea de 200—250 cm în solul văi
lor Geaca, Suatu și Zaul de Cîmpie a încadrat epoca de formare a supra
fețelor lacustre în climatul călduros post-glaciar din perioada BorealAtlantic de acum icca. 7—8000 de ani cronologie absolută22 infirmînd
„teoria“ potrivit căreia marea majoritate a lacurilor dulci din Cîmpia
Transilvaniei ar fi fost create în epoca feudală de către populația ma
ghiară23. Numeroase cercetări de specialitate întreprinse încă în urmă
cu peste două decenii au stabilit — de asemenea — etapele principale
ale îndelungatului proces natural de reîntinerire24 a cărui finalizare mar
cată de secționarea barajelor25 de la gura văilor a dus în cele din urmă
11 Monografia.... București, 1960, p. 232.
12 Borza, Al., o. c., p. 8.
13 Ibid., p. 10.
«4 Ibid., p. 9.
15 Monografia ..., București, 1960, p. 429.
>« Ibid., p. 647.
17 Maxim, Ion Al., Un crîmpei din evoluția hidrografică a Cîmpiei Ardealului.
Valea Coastei, în Buletinul Societății Regale Române de Geografie, TomiflL LIX,
1940, p. 430.
«s Ibid., p. 434.
” Ibid., p. 430.
29 Ibid.
2» Ibid.
22 Săndulache, Al., o. c., p. 5.
23 Strömpl Gabor, Földrajzi Kôzlemények, XLI, 1913, p. 131, cf. Opreanu, S.,
Terasele artificiale pentru culturi in România în Lucrările Institutului de Geogra
fie al Universității din Cluj (Timișoara), Vol. II, 1942, Timișoara, 1942, p. 60; Cholnoky Jenö cf. Maxim, Ion Al., o. c., p. 435 și Opreanu, S., o. c., p. 60.
24 Maxim, Ion Al., o. c., p. 433.
23 Ibid.
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la desecarea și dispariția majorității ariilor lacustre din cuprinsul
districtului.
Analiza probelor de sol a stabilit că în zona centrală a Cîmpiei pre
domină diferitele varietăți de cernoziomuri degradate26 care s-au format
în urma unui lung proces de transformare a solurilor brune apărute pe
aria străvechilor păduri submontane a căror existență în trecutul geogra
fic al districtului este confirmată de prezența stejerișului amestecat cu
alunișuri în stratul post-glaciar al văii Suatului27 precum și de cîteva
documente istorice privind hotărnicirea unor moșii feudale28. Prezența
cernoziomurilor degradate și a numeroaselor pete de soluri brune care
se intercalează și înconjoară ca un inel zona celor dintîi29 presupune în
mod logic prezența unei străvechi populații sedentare care a defrișat ma
rea majoritate a pădurilor contribuind în felul acesta la crearea actualului
caracter de silvo-stepă cu tendințe de accentuare de la periferie spre
interiorul districtului30. Că aceste defrișări cu caracter agricol-pastoral au
fost întreprinse de populația românească și strămoșii ei încă din epoca
bronzului31 o demonstrează atît descoperirile arheologice din vatra actua
lelor așezări32, cît și numeroasele documente istorice din prima jumătate
28 Borza, Al., o. c., p. 13; Soö Rezsö, A nôvények târsasélete. A nôvény és élete,
II, Budapest, 1941, p. 292; Monografia..., București, 1960, p. 647.
27 Săndulache, Al., o. c., p. 5.
28 Documente privind istoria României. Veacul XIII. C. Transilvania. Vol. II
(1251—1300), București, 1952, doc. nr. 285, p. 251, anul 1283. VIII. 3 — păduri lingă
Măcicașiu; doc. nr. 438, p. 395, anul 1293 — păduri la Frate, Sîincraiul de Mureș,
Miheșul de Cîmpie și Răzoarele; Documente privind istoria României. Veacul XIV.
C. Transilvania. Vol. I (1301—1320), București, 1953, doc. nr. 235, p. 243, anul 1315.
XI. 13 — pădure la Sîntejude; doc. nr. 331, p. 303, anul 1318. X. 14 — păduri la
Băgaciu și Coasta; doc. nr. 396, p. 342, anul 1320. III. 3 — „pădurea numită Imbuz“
sau Mureșenii de Cîmpie; Documente..., Veacul XIV. C. Transilvania. Vol. III
(1331—1340), București, 1954, doc. nr. 80, p. 264, anul 1332. IV. 10 — pădure la
Gădălin, „pădurea de carpen“ dintre Juc și Geaca, pădurea dinspre Apahida;
nr. 171, p. 314, anul 1334. I. — pădure la Bonț; doc. nr. 195, p. 326—327, anul 1334.
VII. 9— pădure și „creasta de sus a cornilor“ la Legii; doc. nr. 290, p. 383, anul
1336. IV. 7 — „pădurea ierboasă ce ține de satul său numit Sucutard“ etc.
29 Borza, Al., o. c„ p. 13; Monografia..., p. 647.
30 Monografia..., p. 647.
31 Soö Rezsö, o. c., p. 292: „Am a Mezôségen a român parasztsăg és elödei măr
a bronzkortöl irtottăk és felujulăsăban megakadâlyoztăk az erdôt, amely sem a sös
telajon, sem a mârgâs suvâdo (csuszôs) oldalakon meg nem települhetett, igy aztăn
tere nyilt az ösi pusztâk megmaradăsânak és kiterjeszkedésének“.
32 Enumerăm doar cîteva dintre cele mai importante descoperiri arheologice
făcute în Cîmpia Transilvaniei pînă în anul 1951: descoperiri din epoca bronzului
și romană la Copăceni, cf. Téglâs, A. Ë.; XVI (1896), 428; epoca bronzului-romană la
Corpadea, cf. J. Kovăcs, Dolg., IV (1913), 1—17; din epoca bronzului și romană la
Domnești, cf. M. Roska, ESA, XII (1938), p. 155; din epoca bronzului și romană l;i
Herina, cf. M. Roska, Közl., II (1942), 38 nr. 75 și Rép. 104 nr. 12; la Palatca, cf.
Macrea, M., Studii, II, 1 (1949), pp. 110—116; romană la Ronț, cf. L. Mărtonfi, OTTË,
XIII (191), pp. 152—153; epoca fierului la Feleac-Bistrița, cf. Orôsz, Sz. DÈ., III
(1902), 61; bronz și romană la Rusu de Jos, cf. I. Marțian, A.É., XXIV (1904), 357—2;
din epoca migrații]or Ia Bandul de Cîmpie, cf. M. Roska, Emlékkônyv Sz. NM, 284;
din epoca bronzului și fierului la Bonțida, cf. E. Orosz, Erd. Muz., XXII (1905),
p. 309; epoca bronzului la Bozieș, cf. Szolndob. Mon., I, 115, II, 262; romană și pre-
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a secolului XIV care confirmă existența unor sate cu populație româ
nească exclusivă exact în zona centrală a districtului unde predomină
cernoziomurile degradate și lipsesc enclavele formate din sate cu popu
lație alogenă majoritară. Unul dintre documentele cele mai caracteristice
în acest sens este cunoscutul „Registru de dijme papale“33 întocmit între
anii 1332—1337 de către doi delegați încredințați cu încasarea sumelor
de bani datorate de preoții batolici din Ungaria și Transilvania scaunului
apostolic de la Roma. Din totalul celor 210 așezări din Cîmpie menționate
pentru prima oară în diverse 'documente diatînd dintr-o perioadă ante
rioară anului 1332, următoarele 96 de sate situate în zona de răspîndire
masivă a cernoziomurilor degradate nu au fost cuprinse în evidența
„Registrului“ ceea ce impune logic concluzia că ele erau locuite în exclu
sivitate de populația ortodoxă românească care nu avea nici o obligație
față de scaunul papal de la Roma:

Numele satului
Sate din secolul XII

Sate din secolul XIII

Diviciorii Mari . . .
Diviciorii Mici . . .
Măhal........................
Sîntu
........................
Boju
........................
Ceanu M)are ....
Cireșoaia
....
Copăceni
....
Corpadea
....

Anul primei
mențiuni
documentare34
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

1173—1196
1173—1196
1173—1196
1173—1196
1214
1293
1269
1288
1215

feudală la Breaza, cf. M. Roska, Rép. 37 nr. 81; epoca bronzului la Buza, cf. E.Orosz,
Sz. DÉ, I, (1900), 24; din epoca bronzului și romană la Căpușul de Cîmpie,, cf.
G. Nagy, AË, II (1882), 31; fierului și prefeudală la Cîmpia Turzii, of. B. Posta,
Ütmutatô 14; din epoca bronzului, fierului si romană la Dezmir, cf. E. Orosz, Erd.
Muz., XII (1905), 305; la Dipșa, cf. M. Roska, Rép., 68, nr. 45, Mintiul Gherlii, cf.
M. Roska, Rép., 266—18 nr. 79 și Gornești cf. M. Roska, AË, 1936, 76; la Jucul de
Sus, ci. E. Orosz, Erd. Muz: XXII (1905), 308—309; din epoca bronzului la Mintiul
Gherlii, cf. E. Orosz, Erd. Mùz., XXII (1905), 311; din epoca bronzului și fierului
la Mociu, cf. M. Roska, Közl., I (1941), 71; din epoca fierului la Năsal, of. E. Orosz,
Sz. DÉ, I (1900), 31—2; epoca bronzului și fierului la Nireș, cf. G. Téglâs, OTTÉ
XII (1887), 302; epoca bronzului și romană la Nușeni, cf. B. Posta, Ütmutatô, 72;
romană și prefeudală la Papiu Ilarian, cf. I. Téglâs, AÉ, XXXI (1911), 78; epoca
romană la Aruncuta, cf. Hampel I., Brônzkôr, II, 5; epoca bronzului la Feldioara,
cf. M. Roska, A.Ê., 1936, 77; din perioada post-romană la Țaga, Iacobeni și Sic,
informația tov. Protase, D. și Ferenczi, Șt.
33 „Socotelile lui Iacob al lui Berengariu și Raimund de Bonofato, strîngătorii
dijmelor pe șase ani din Regatul Ungariei“ în Documente privind istoria României,
Veacul XIV. C. Transilvania, Vol. III (1331—1340), București, 1954, nr. 56, pp
41—253.
34 După Suciu, Coriolan, Dicționar istoric al localităților din Transilvania.
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Cozma............................ . 1231
Cuiejd...................................... 1283
Dătășeni
................................. 1263
Domnești................................. 1246
Frata
...................................... 1293
Hădăreni..................................1270
Herina...................................... 1246
Luna......................................... 1270
Miheșul de Cîmpie
. . . 1293
Moișa
...................................... 1256
Mureșenii de Cîmpie
. . 1230
Nețeni...................................... 1291
Onuca...................................... 1268
Oprișani
................................. 1288
Palatca..................................... 1296
Peteia
...................................... 1294
Poiana...................................... 1289
Puini
...................................... 1265
Răzoare
................................. 1293
Rediu
...................................... 1292
Sănățel
................................. 1292
Simionești
.............................1215
Sînmărtiin
.............................1292
Șirioara
................................. 1258
Toldal...................................... 1268
Țentea
................................. 1219
Țigău
...................................... 1243
Urca.......................................... 1289
Ghirișu
................................. 1292

Sate din secolul XIV

Apatiu
................................. 1320
Băgaciu
................................. 1315
Băla
...................................... 1327
Beudiu
................................. 1305
Bidiu
...................................... 1305
Bîrla
...................................... 1319
Bonț
...................................... 1318
Bretea...................................... 1305
Budești
................................. 1329
Căianu
................................. 1326
Cămărașu
............................ 1325
Cesari...................................... 1336
Chimitelnic
............................ 1333
Chiochiș
................................. 1320
Coasta...................................... 1318
Comlod
................................. 1315
Copru...................................... 1329
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Corvinești
............................ 1305
Cucuteni-Șieu
........................ 1319
Dîmbu...................................... 1325
Feleac-Bistrița........................1310
Figa
...................................... 1305
Frunzeni................................. 1319
Gădălin
................................. 1320
Ghiolț...................................... 1326
Iclod
...................................... 1320
Iuriul de Cîmpie
.... 1320
Lacu............................................ 1329
Livadla...................................... 1320
Mălin
...................................... 1305
Măluț
...................................... 1334
Mănășturel
............................ 1315
Mica
...................................... 1330
Mioeștii de Cîmpie
. . . 1329
Milaș
...................................... 1315
Mănăstirea
............................ 1308
Nicula...................................... 1326
Orosfaia
................................. 1335
Pata
.......................................1326
Rîciu
...................................... 1305
Rusu de jos.............................1305
Sava
...................................... 1318
Sălcuța
................................. 1329
Sărmașu
................................. 1329
Sărmășel................................. 1329
Sîmboleni
............................ 1329
Sîngeorzul ide Cîmpie
. . 1329
Sînnicioara
............................. 1329
Sînpetru ide Cîmpie
. .
1305
Stupini
................................. 1319
Sîntu-Reghin
........................ 1319
Șopteriul de Cîmpie . . . 1329
Tăușeni
................................. 1318
Țagul
...................................... 1327
Țăgșorul
................................. 1329
Văideiu...................................... 1336
Vișa........................................... 1326
Visuia...................................... 1329
Deosebit de semnificativ trebuie considerat faptul că 4 din aceste 96 de
sate (fig. 2) au fost menționate în documente pentru prima oară în ultima
jumătate a sec. XII, 34 în sec. XIII, iar 58 în primii 32 de ani ai sec. XIV
marcînd în felul acesta ascendența noilor stăpîni feudali față de obștile
autohtone și progresiva „intrare în istorie“ a populației românești care
10- Anuarul Muzeului etnografic
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Fig. 2. Răspîndirea teritorială a satelor din Cîmpie cu populație românească exclusivă în
prima jumătate a secolului XIV. (Satele din Cîmpia Transilvaniei care nu au fost menționate
în Registrul de dijme papale dintre anii 1332 — 1337).

— pînă în secolele amintite — trăia în cadrul unor relații juridice pro
prii bucurîndu-se de o situație mult mai bună decît masa poporului ma
ghiar35 de timpuriu aservită nobilimii și regalității36. Fără a mai insista
asupra acestor probleme de care nu ne vom ocupa decît în măsura în
35 Pic, J. L., Ueber die Abst. den Rumänen, p. 164, cf. Der Nazionale Kampf
gegen das Ungarische Staatsrecht. Ein Beitrag zur Kritik der älteren ungarischen
Geschichte, Leipzig, 1882, p. 80, nota 11.
36 Ibid.
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Fig. 3 Răspîndirea teritorială a satelor din Cîmpie cu populație românească și minorități
catolice în prima jumătate a secolului XIV. (Satele din Cîmpia Transilvaniei cu preoți care
au plătit dijmă papală între anii 1332—1337).

care ele contribuie la confirmarea vechimii uneia sau alteia dintre așe
zări, precizăm în treacăt că prezența singură a acestor 96 de sate locuite
în exclusivitate de populația românească este absolut suficientă pentru
a infirma „teoria“ care susținea că pînă în secolele XV—XVII Cîmpia
Transilvaniei ar fi fost o „țară maghiară înfloritoare“ „invadată“ apoi de
românii vinovați în ultimă instanță și de presupusa părăginire a zonei31.37
37 Teleki Păi, conte, Siebenbürgens Lage in Ungarn und Europa, Budapest,
1940, p. 16, cf. MihăilescU, V., Românii din Transilvania, în Transilvania, Sibiu,
1943, sept.—oct., nr. 9—10, p. 467, nota 1. O elucubrație similară, mai veche, vezi și
la Balogh Păi, Népfajok Magyarorszăgon, p. 709, cf. Șirianu, R. I., Românii din
statul ungar, București, 1904, p. 208.
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Alături de cele 96 de sate locuite în exclusivitate de români, la înce
putul secolului XIV în Cîmpia Transilvaniei existau încă 99 de localități
(fig. 3) cu preoți care figurau cu diferite sume de plată în evidențele „Re
gistrului de dijme papale“ dintre anii 1332—1337:

Numele satului

Sate din secolul XII
Sate din secolul XIII

Sate din secolul XIV

Anul primei
mențiuni
documentare

Cojocna................................................ 1199
Archiuid
.......................................... 1238
Bonțida................................................ 1263
Cîmpia Turzii...................................... 1282
Chintelnic........................................... 1279
Chiraleș
.......................................... 1292
Crainimăt
.......................................... 1264
Filpișul Mic...................................... 1291
Fizeșul Gherlei................................. 1230
Fîntînele
.......................................... 1294
Geaca
................................................ 1228
Grebenișuldè Cîmpie
....
1294
Legii.................................................... 1296
Mociu
................................................ 1219
Năsal..................................................... 1215
Sic
.....................................................1291
Soporul deCîmpie
.......................... 1213
Suatu.....................................................1213
Șieu-Măgtieruș
................................. 1292
Unguraș
.......................................... 1291
Vîloele
................................................ 1297
Aiton
................................................ 1329
Band..................................................... 1332
Bărăi.....................................................1326
Berchieș................................................ 1332
Berghia................................................ 1334
Bozieș..................................................... 1315
Breaza
................................................ 1319
Buza.....................................................1329
Căpușul deCîmpie.............................. 1318
Cătina
................................................ 1327
Ceaba.....................................................1315
Chesău................................................ 1332
Chețiu
................................................ 1305
Cristești................................................ 1332
Cristur-Șieu
...................................... 1332
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Cuciu
................................................ 1332
Culpiul de Cîmpie............................ 1332
Curteni................................................ 1332
Delureni................................................ 1329
Filpișul Mare...................................... 1319
Dezmir................................................ 1315
Fîntînița................................................ 1332
Gheorgheni........................................... 1334
Glodeni................................................ 1319
Gomești................................................ 1319
Grindeni................................................ 1332
Hărțău
................................................ 1332
Herghelia
........................................... 1332
Iuda..................................................... 1332
Jeica.................................
1332
Jimbor
................................................ 1329
Jucuri.....................................................1314
Leahința de Mureș............................ 1334
Lechința................................................ 1335
Manie
................................................ 1332
Mădărașul de Cîmpie........................ 1332
Mintiul Gherlii................................. 1304
Moruț..................................................... 1326
Năoi.................................................... 1331
Nireș..................................................... 1332
Nușeni
................................................ 1305
Oroiu.....................................................1332
Oroiul de Cîmpie................................. 1332
Papiu Harian...................................... 1334
Pădtureni................................................ 1332
Păingeni................................................ 1334
Pănet...................................................... 1332
Pintic..................................................... 1332
Poarta
................................................ 1319
Porumbeni........................................... 1332
Silivaș..................................................... 1321
Silivașul de Cîmpie............................ 1329
Sînicraiul de Mureș............................ 1332
Sîngeorzul Nou................................. 1317
Sînger
................................................ 1333
Sîniaoob................................................. 1332
Sînmărghita
...................................... 1332
Sînmărtinul de Cîmpie........................1329
Sînitana de Mureș............................ 1332
Sîntejude
. ....................................... 1315
Sîntioania
........................................... 1321
Sîntioana de Mureș............................ 1303
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Someșeni
........................
. . 1333
Sucutard................................................ 1320
Șincai...................................
. . 1332
Șieu-Odorhei...................................... 1335
Teaca.................................................... 1318
Triteni
................................................1332
Tușinu
..................................
. 1325
Țaga.................................................... 1321
Ulieșul de Cîmpie............................ 1321
Urmeniș................................................1332
Vaida Cămăraș................................. 1332
Valea Largă........................................... 1332
Vermiș
................................................1332
Viișoara...........................................
Vița
.....................................................1315
Voivddeni
........................................... 1332
Trebuie însă subliniat de la bun început că datorită numărului extrem
de mic al populației maghiare din Transilvania38, cele mai multe din
aceste 99 de sate erau locuite și ele de o populație românească majori
tară, amestecată doar ici colo cu foarte puține elemente alogene stabilite
pe lîngă curțile feudale în calitate de îngrijitori sau oameni de încredere
ai domeniilor. Dacă aceste 99 de sate ar fi fost locuite în majoritate de
populația maghiară care era — după cum se știe — mai de timpuriu
încadrată în relațiile feudale de tip apusean decît românii39, atunci era
firesc pe de altă parte ca ele să fi avut prima mențiune istorică într-o
38 în acest context se înscrie faptul că edictul lui Kadan impune moneda mon
golă și bizantină numai românilor, sașilor și secuilor, cf. Nistor, Ion I., Ungurii în
Dacia carpatină, București, 1942, p. 23. Pentru aceleași considerațiuni, ungurii nu
sînt amintiți nici în actul de la 1210 unde apar numai contingentele militare ale
românilor, sașilor și secuilor, cf. Szăzadok, 1910, p. 202 apud Nistor, Ion I., o. c.,
p. 23, nota 5. Informațiile cuprinse în cele două documente sînt confirmate, apoi,
de o scrisoase în care Bela IV se plînge papei Inocențiu că „... greu loviți ne-am
împotrivit tătarilor timp de zece luni, regatul nostru fiind pe atunci aproape cu
totul lipsit de cetăți și apărători..of. Documente.... Veacul XI, XII și XIII.
C. Transilvania, Vol. I (1075—1250), București, 1951, nr. 296, p. 346 — anul 1250,
XI, 11, Sărospatak. Aceeași situație ne-o relevă actul de convocare a Dietei transsilvănene din 1291 în care sînt amintiți numai nobilii români, sași și secui, cf.
Zimmermann-Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbür
gen, I, p. 177 apud Nistor, Ion. I., o. c., p. 24, nota 1. în sfîrșit, cu privire la popularea Transilvaniei de către unguri, însuși Rösler recunoștea că aceștia, ca popor
de stepă, preferau pusta și evitau Dacia cu munții și podișurile ei mulțumindu-se
numai cu supremația politică asupra acestei țări, cf. Dacier und Romanen, p. 43,
apud Nistor, Ion I., o. c., p. 24, nota 2.
39 Vezi nota 35.
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perioadă mai veche40 decât oele 96 dé sate care nu figurau în „Registrul
de dijme papale“. Dovada peremptorie că proporția dintre autohtoni și
alogeni în Transilvania în general și Cîmpie, în special, s-a menținut
neschimbată de-a lungul veacurilor în favoarea celor dintîi41, o constituie
40 Unul din cele 99 de sate are prima mențiune istorică în secolul XII, 20 în
secolul XIII, iar 78 în secolul XIV.
41 Datorită unor cauze de ordin economic și social, în secolul XVIII foarte
multe familii de români transilvăneni au fugit în Țara Românească și Moldova
unde condițiile de viață erau mult mai ușoare decât cele din Transilvania. Unul
dintre documentele cele mai caracteristice (Cons, de Stat nr. 2499/1771, cf. Kutschera,
Rolf, Guvernatorii Transilvaniei 1691—1774, Sibiu, 1943, p. 79) consemnează o emi
grație deosebit de intensă a românilor transilvăneni spre Țara Românească și Mol
dova din cauza recrutării generale ordonată de guvernatorul Iosif Maria Auersperg
(apud Kutschera, Rolf, o. c„ p. 79). Deosebit de edificator este și un proces verbal
redactat cu ocazia unei anchete întreprinsă de către Alexandru Bihari și Martin
Vereöczi — notari jurați ai Curții de Apel din Tîrgu Mureș — între 8 aprilie și
6 mai 1779. La a 13-a întrebare a chestionarului întocmit cu această ocazie, cei
prinși asupra faptului au răspuns că oamenii fug în Moldova din următoarele cauze:
— sărăcia, robotele, dajdiile și cărăușia la mari depărtări
— domnii au ocupat tot pămîntul cel bun, iar iobagii n-au bucate suficiente
— tratamentul rău din partea slujbașilor, administratorilor, logofeților și pri
marilor
— românii pleacă în Moldova pentru că au acolo rude, iar dajdiile și robotele
sînt mai ușoare, cf. Marțian, I., Bejenari din Ardeal, în Anuarul Institutului
de Istorie Națională, IV, 1926—1927, București, 1929, p. 162.
Cauzele enumerate de fugari în răspunsurile la cea de a XIII-a întrebare din
chestionarul întocmit în 1779 au fost sesizate și confirmate de aproape toți călă
torii străini prin Ardeal. Astfel unul din acești călători scria: „Ueberhaupt ist der
Siebenbürgische Unterthan oder Iobbagy in Betracht seiner Situation der unglück
lichste Landman Welchen man nur irgendwo finden kann... Ein wahrer Sklawe
seines Grundhern“. cf. Engel, Vollständige Handschrift über Siebenbürgen apud
Iorga, N., Istoria românilor prin călători, III, ed. II-a adăugită, București, 1929, p. 4.
In continuare, același autor și călător scria cu îndreptățită revoltă: „Trebuie să se
istovească (schmachten) ca o vită... împovărarea și apăsarea acestor supuși din
partea domnilor lor sînt nesfîrșite și excesele săvîrșite contra lor, de necrezut“
(p. 4). Fuga în masă a românilor transilvăneni în Moldova și Țara Românească
este, de asemenea, dezvăluită de alți numeroși călători străini prin Ardeal. După
ce prezintă pe români ca „rămășița și posteritatea vechilor colonii romane“, lucrarea
unui anonim din secolul XVIII intitulată Descriere sumară a Marelui Principat al
Ardealului menționează că „... necontenit, an de an, un mare număr de români
ardeleni trec în Țara Românească și Moldova dar vedem foarte rar un număr
însemnat din românii de dincolo care ar veni în Ardeal“, apud Iorga, N„ o. c., p. 6.
Geologul austriac Hacquet, care a locuit un timp în Ardeal, scria în lucrarea sa
L’illyrie et la Dalmatie tipărită la Paris în 1815 că din Transilvania au fugit în
Țara Românească un număr de 13.000 familii de români care plăteau o contribuție
totală de 112.000 florini, apud Iorga, N„ o. c„ p. 23. La 1781 Sulzer scria că „multe
familii din Transilvania... și-au lăsat patria lor și cu casa întreagă s-au așezat
aici...“. câ „8.000 din acești fugari transilvăneni români, sub numele de ungureni,
s-au așezat aici încă din timpul meu“, cf. Zaharescu, E., Vechiul județ al Saacului
în lumina istorică și antropologică în Buletinul Societății Regale Române de Geo-
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de altfel mărturiile unor călători străini42, recensămîntul austriac din
1760—176243 care apreciază numărul românilor din aceste 99 de sate la
6451 familii sau 32.328 persoane, precum și „Recensămîntul general al
populației din 1930“44 a căror date conexate în tabelul de mai jos sînt
extrem de grăitoare în sensul celor arătate mai sus:
grafie, 1921, XL, p. 153 apud Rîmneanțu, P., Problema iradierii românilor din
Transilvania în Principatele Române, Cluj, 1946, p. 10, nota 33. Vorbind despre
veniturile anului 1782, Raichevich aprecia numărul românilor transilvăneni fugiți
în Moldova la 13.000 de familii, cf. Zaharescu, E., o. c., p. 154 apud Rîmneanțu, P.,
o. c., p. 10, nota 34. Spre sfîrșitul secolului al XVIII-lea numărul transilvănenilor
fugiți în Moldova și Țara Românească era atît de mare încît la 30 IX 1783 Mihai
Vodă Șuțu numește peste „ungurenii“ din cele cinci județe ale Olteniei un isprav
nic în persoana boierului Constantin, biv vel al 2-lea grămătic“, cf. Meteș, St.,
Păstorii ardeleni în Principatele Române, extras din Anuarul Institutului de Istorie
Națională, Cluj, 1925, III, p. 29 cf. Rîmneanțu, P., o. c., p. 7, nota 21. în 1813
loan Caragea înființează, de asemenea, cîte o „isprăvnicie de ungureni“ în fiecare
județ, cf. Conea, I., Villages d’Ungureni dans l’Olténie Subcarpatiques. Archives
pour la Science et la Réforme Sociale, 1943, XVI, nr. 1—4, p. 48 apud Rîmneanțu, P.,
o. c., p. 9, nota 23.
Cauzele menționate de călătorii străini și de fugari în răspunsurile la cea de a
13-a întrebare a chestionarului întocmit în 1779 au determinat migrații similare și
din satele Cîmpiei Transilvaniei spre Moldova și Țara Românească. Astfel, din
urbariul lui loan Kemén din 1663 aflăm că un număr de 43 de români din Rîpa de
Sus, Luieriu și Săcal, de pe bordura Cîmpiei, au fugit în Moldova sau Țara Româ
nească; din acela al Iuditei Waji întocmit în 1741 rezultă că au fugit alți 40 de
români din Cesari și Aiton, iar din urbariul lui Lup Kemény din 1776 aflăm că
un număr de 33 de iobagi români din Ulieș și Oenița au plecat în Moldova sau
spre destinații necunoscute cf. Marțian, I., o. c., p. 163; etc.
Descriere sumară a marelui Principat al Ardealului, sec. XVIII, cf. Iorga, N.,
Istoria românilor prin călători, III, ed. Il-a, București, 1929, p. 5; Reisen von
Pressburg durch Mähren, beyde Schlesien und Ungarn nach Siebenbürgen und
von da zurück nach Pressburg, Frankfurt und Lipska, 1793, p. 199 cf. Iorga, N., o. c.,
p. 10, nota 1; Francisco Pizzigalli, Iler abbatis Fr. Pizzigalli ad Russiam, Turciarn,
Italiam ac Germaniam, in quo, Praeter descriptiones locorum moresque hominum,
Slavorum, Getorum, Pannonum, Hunnorum, Tyrhenorum origines aspiciuntur, Mayenta, 1792, cf. Iorga, N., o. c., IV, ed. Il-a, București, 1929, p. 18; Felice Caroni,
Mie osservazioni locali, regionali, antiquarie sui Vdlachi specialmente e zingari Tran
silvani, la mirabile analogia della lingua valacca coli'italiana, la nessuna della
zingara colle altre conosciute, con un rapporto su le miniere piu rieche di quel
Principato, Milano, p. 5—7 cf. Iorga, N., o. c., IV, București, 1929, p. 19; Skeene,
J. H., Frontierlands of the Christian and the Turk, comprising Travels in the Regions
of the lower Danube in 1850 and 1851, London, 1853, p. 127 cf. Iorga, N., o. c., IV,
București, 1929, p. 100, nota 1; Marmont, duce de Ragusa, Voyage, du marechai due
de Raguse en Hongrie, en Transylvanie..., I, Paris, 1838, p. 137, cf. Iorga, N., o. c.,
IV, București, 1929, p. 161, nota 1; Paget John, Ungarn und Siebenbürgen, ed. ger
mană, Leipzig, 1845, cf. Iorga, N., o. c., IV, București, 1929, p. 165.
43 Tabellae Dismembrationis Templorum Unitorum et non Unitorum in Principatu Transilvaniae existentium ab aulica Comissione in annis 1760, 1761 et 1762
succesive elaborata et authentice extradata, cf. Ciobaniu, V., Statistica românilor
ardeleni din anii 1760—1762 în Anuarul Institutului de Istorie Națională, III,
1924—1925, Cluj, 1926, pp. 616—700.
44 Din totalul populației un număr de 12.381 reprezintă „germani“ și „alții“.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

153

Așezările din Cîmpia Transilvaniei

Numele satului

Recensămîntul
românilor din
1760-1762

Număr
Număr
de familii de pers.

Recensămîntul general al populației
din 1930

Total

Români

Maghiari

Aiton

141

705

2289

1700

553

Archiud

107

535

1075

866

151

85

425

3982

1475

1963

Bărăi

61

305

810

776

13

Berchieșu

59

295

764

598

134

Berghia

36

180

1118

323

776

Bonțida

132

660

2290

1310

768

96

480

878

466

389

Baud

Bozieș

39

195

1224

357

808

136

680

2096

1224

805

Căpușul de Cîmpie

87

435

1308

1030

238

Cătina

97

485

2028

1505

422

Ceaba

58

290

346

28

307

Cîmpia Turzii

66

330

4124

2094

1463

Chesău

18

90

709

76

594

Chețiu

65

325

333

314

19

109

545

834

761

19

80

400

1031

468

51

193

965

4089

1832

1772

4

20

487

32

3

Cristești

-

-

1102

457

601

Cristur-Șieu

85

425

828

778

33

Cuciu

60

300

733

109

612

Culpiul de Cîmpie

26

130

839

209

568

Curteni

-

-

751

80

672

Delureni

48

240

1054

988

47

Dezmir

84

420

1144

1106

6

Filpișul Mare

35

175

905

434

374

Breaza
Buza

Chintelnic

Chiraleș
Cojocna

Crainimăt
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(Continuarea tabelei)

Numele satului

Recensămîntul
românilor din
1760-1762
Număr
Număr
de familii de pers.

Recensămîntul general al populației
din 1930

Total

Români

Maghiari

Filpișul Mic

26

130

613

296

316

Fizeșul Gherlei

62

310

1703

684

924

Fîntînele

49

245

916

484

417

Fîntînița

28

140

887

320

559

123

615

991

790

172

17

85

1871

198

1654

Geaca
Gheorgheni

Glodeni

-

-

1696

405

1108

Gornești

53

265

1445

489

791

110

550

1689

1535

138

Grindeni

74

370

1550

917

591

Hărțău

20

100

376

151

162

Grebenișul de Cîmpie

Herghelia

22

110

445

339

106

Iuda

65

325

1078

546

79

Jeica

2

10

600

24

564

46

230

819

592

219

Jucuri (reunite)

221

1105

2683

2511

120

Lechința de Mureș

107

535

1267

1063

89

Lechința

22

110

2351

603

159

Legii

52

260

527

351

122

Manie

54

270

632

596

18

Mădărașul de Cîmpie

65

325

3329

1401

1694

Mintiul Gherlei

133

665

1522

1447

60

Mociu

151

755

2660

1834

574

Moruț

23

115

591

279

45

Năoi

47

235

955

893

39

Năsal

78

390

969

791

167

Nireș

76

380

1382

573

702

122

610

1052

621

378

Jimbor

Nușeni
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(continuarea tabelei)

Numele satului

Recensămîntul
românilor din
1760-1762

Număr
Număr
de familii de pers.

Recensămîntul general al populației
din 1930

Total

Români

Maghiari

Oroiu

39

195

515

504

4

Oroiu de Cîmpie

40

200

301

281

12

Papiu Ilarian

45

225

1629

706

853

Pădureni

16

80

787

4

780

Păingeni

15

75

746

130

585

Pănet

29

145

1820

126

1690

Pintic

10

50

935

931

4

Poarta

44

220

598

589

4

Porumbeni

39

195

463

139

284

149

745

4305

638

3532

Silivaș

84

420

478

424

53

Silivașu de Cîmpie

78

390

1684

1507

92

Sîncraiul de Mureș

24

120

1544

748

580

Sîngeorzul Nou

19

95

1062

187

12

Sînger

95

475

2290

1725

509

Sic

41

205

606

225

21

147

735

339

288

44

Sînmărtiuul de Cîmpie

87

435

1510

1275

118

Sîntana de Mureș

32

160

1329

753

550

Sîniacob
Sînmărgliita

106

530

945

821

86

Sîntioana

79

395

554

509

32

Sîntioana de Mureș

20

100

235

872

Someșeni

95

475

1116
2996

2134

582

Soporul de Cîmpie

53

265

822

797

-

768

1426

Sîntejude

Suatu

98

490

2329

Sucutard

66

330

878

825

48

Șincai

48

240

2208

1168

963

119

595

967

674

12

Șieu-Măgheruș
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(continuarea tabelei)

Numele satului

Recensămîntul
românilor din
1760-1762
Număr
Număr
de familii de pers.

Recensămîntul general al populației
din 1930

Total

Români

Maghiari

Șieu Odorhei

52

260

829

666

147

Teaca

-

73

2608

887

573

Triteni

138

690

1769

1621

100

Tușinu

55

275

1035

769

193

Țaga

61

305

597

473

115

Ulieșul de Cîmpie

26

130

1284

917

252

Unguraș

107

535

1692

223

1441

Urmeniș

127

635

1517

1150

234

Vaida Cămăraș

29

145

1265

291

968

Valea Largă

80

400

2878

2732

22

Vermiș

29

145

844

186

26

Viișoara

44

220

3530

1578

1680

Vița

47

235

1154

156

973

Vîlcele

41

205

1447

1366

47

Voivodeni

43

215

1754

560

916

6451

32328

135729

75785

47563

Total

în prima jumătate a secolului XIV în Cîmpia Transilvaniei existau,
de asemenea, un număr de 15 sate (fig. 4) cu populație germană și preoți
de aceeași naționalitate care au plătit dijmă scaunului papal de la Roma.
Dacă în prima jumătate a secolului XIV aceste 15 sate au fost locuite
de populația germană care avea preoți de aceeași naționalitate, recensă-
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Fig. 4. Răspîndirea teritorială a satelor din Cîmpie cu populație și preoți germani care au
plătit dijmă papală între anii 1332 — 1337.
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mântui austriac din 1760—1762 și, mai ales, Recensământul general al
populației din 1930 arată că numărul locuitorilor români din aceste așe
zări a crescut după cum urmează:

Numele satului

Numele preoților
din perioada 1332 — 1337

Recensămîn
Recensămîntul
tul românilor
general al populației
din
din anul 1930
1760-1762

Rom. Magh. Germ

Fam.

Pers.

7

35

128

2

314

Albeștii Bistriței

Tylmann, Tyczmann

Băița

Henric, Hermann

71

355

940

8

7

Bungard

Henczmann

98

490

315

17

76

Caila

Siegfried

107

535

513

-

3

Dipșa

Tychman, Tycmann

11

55

246

3

395

Logig

Hengmann

85

425

537

233

135

Lunca

Gottfried

61

305

504

-

22

Mărișelu

Hermann

66

330

738

6

13

Monariu

Ulric

11

55

87

10

256

Ocnița

Helvic, Gerard

126

630

1308

1

12

Sărata

Ticzmann

53

265

314

370

180

Sigmir

Siegfried

27

135

113

5

341

Sînmihaiul de Cîmpie

Henczmann

30

150

894

86

171

Sintioana Bistrița

Henric

83

415

509

32

13

Uila

Hartvic

20

100

32

8

709

856

4280

7178

781

2647

Total

O ultimă categorie din cele 277 de așezări existente între limitele
geografice ale districtului este un număr de 67 de sate (fig. 5) care, fiind
menționate pentru prima oară abia în perioada anilor 1337—177345, nu
45 Enumerăm aceste sate cu prima mențiune documentară: Agrișul de Jos —
1408, Agrișul de Sus — 1364, Arcalia — 1355, Aruncuta — 1346, Balta —, Batin —
1405, Bărboși — 1340, Bărdești — 1567, Boian — 1413, Boten! — 1349, Bozed — 1481,
Braniștea — 1362, Brăteni — 1733, — Budurleni — 1733, Cara — 1339, Ceanu Mic —
1366, Ceaușul de Cîmpie — 1505, Chinari — 1353, Cîmpenița — 1349, Cornățel —
1481, Crăiești — 1733, Crișeni — 1378, Cutca — 1456, Enciu — 1356, Ercea — 1439,
Fărăgău — 1357, Feldioara — 1359, Feleac-Cluj — 1366, Galații Bistriței — 1345,
Hășdate — 1339, Iacobeni — 1341, Icland — 1566, Iclănzel — 1419, Iclozel — 1667,
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pot fi incluse în calculele noastre privitoare la apartenența etnică a popu
lației din Câmpia Transilvaniei în primele trei decenii ale secolului XIV.

Specificul demografic evidențiat prin descoperirile arheologice, prin
datele „Registrului de dijme papale“ dintre anii 1332—1337 și a celor
Lechincioara —1733, Luduș — 1377, Matei — 1391, Merișor — 1493, Micești — 1451,
Milășel — 1426, Morești — 1694, Nazna — 1453, Oarba de Mureș — 1733, Petea de
Cîmpie — 1447, Petrești — 1383, Pogăeeaua — 1345, Rusu de Sus — 1408, Salatiu —
1347, Săbed — 1451, Săcălaia — 1379, Săușa — 1414, Sîmboleni — 1456, Socolu de
Cîmpie — 1349, Strugureni — 1373, Șăulia — 1377, Tăușeni — 1454, Tîrgușor —1347,
Tonciu — 1733, Tonciu-Reghin — 1733, Țigăreni — 1406, Țiptelnic — 1733, Țop —
1424, Valea Ungurașului — 1590, Vișinelu — 1340, Voinioeni — 1395, Zaul de
Cîmpie — 1339, Zoreni — 1344.
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două recensăminte menționate în partea introductivă a studiului au con
ferit Transilvaniei în generai și Cîmpiei, în special, o amprentă româ
nească străveche deosebit de vizibilă în toate domeniile de manifestare
a culturii materiale populare. Dată fiind continuitatea neîntreruptă a
populației autohtone46, din care rezultă în mod logic prioritatea acesteia
față de elementele alogene stabilite mai tîrziu în cuprinsul districtului,
așezările cu populație românească exclusivă sau majoritară din zona cer
noziomurilor levigate a Cîmpiei Transilvaniei se caracterizează printr-o
perfectă adaptabilitate la cele mai bune condiții ale mediului fizicogeografic rămas înafara drumurilor obișnuite de migrație influențînd în
felul acesta atît alegerea locului de vatră și tipul satelor47, cît și ocu
pațiile locuitorilor48. Datorită condițiilor nesigure de viețuire a popu
lației autohtone într-o perioadă mai îndepărtată a istoriei patriei noastre
și coeficientului de securitate sporită pe care îl ofereau, capetele lărgite
ale vâlcelelor și depresiunilor laterale din întreaga Transilvanie au con
stituit încă din timpuri străvechi locuri de așezare mult mai sigure49
decît văile principale situate pe direcția de înaintare a popoarelor migra
torii50. Ținând seama de împrejurările istorice amintite, nu este întâmplător
faptul că satele românești cu cele mai vechi mențiuni documentare din
Cîmpia Transilvaniei sînt așezate de obicei pe astfel de vîlcele în zona
cernoziomurilor levigate și a solurilor brune de pădure, la o depărtare
prudentă de văile principale pe firul cărora numai după încetarea migrațiilor și stabilizarea vremurilor au putut lua naștere sate cu populație
românească exclusivă, dar mai ales sate noi de coloniști51. Deosebit de
46 Vezi mai sus notele 31 și 32. Alături de alte date care îi demonstrează
și confirmă continuitatea neîntreruptă, trebuie considerat și faptul că — deși juca
un rol deosebit de important în economia vremii — populația românească nu a
beneficiat niciodată de privilegiile pe care le-au avut toate elementele alogene colo
nizate pe teritoriul Transilvaniei, cf. Meteș, St., Istoria neamului românesc, Sibiu
1922, p. 126.
47 Vidal de la Blache, Principes de Geographie humaine, Paris, II, cap. V,
p. 170 ss; Brunhes J., La Géographie humaine, Paris, 1922, p. 144—180; Vuia, F
Le village roumain de Transylvanie et du Banat, Bucarest, 1937, p. 4.
48 Vuia, R., o. c., p. 4.
49 Martonne, Emm. de, Colinele Transilvaniei, în Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, 1918—1928, I, București, 1929, p. 159; Istoria României, I, Buci»
rești, 1960, p. 808.
50 Deosebit de semnificativă în acest sens este pătrunderea elementelor de
cultură Cerneahov—Sîntana de Mureș din valea Bistriței prin pasul Tulgheș în
valea Mureșului și mai departe — prin ramificații — pînă la Alba Iulia, Cluj și
Mediaș, cf. Horedt, K., Contribuții la istoria Transilvaniei în sec. IV—XIII, Bucu
rești, 1958, p. 24. Intr-o epocă mai tîrzie, cimitirele avarilor sînt așezate pe prima
terasă a Mureșului și Arieșului, iar pătrunderea ungurilor în Transilvania s-a făcut
pe valea Someșelor, a Mureșului, Oltului și Tîrnavclor, cf. Horedt, K., o. c., p. 89
și 113 (fig. 20) și Istoria României, II, București, 1962, p. 73. în acest caz este ușor
de înțeles că zona dealurilor înalte și munții au rămas multă vreme înafara influen
ței politice maghiare, iar satele românești — oare trăiau de altfel în cadrul unor
relații juridice proprii — n-au apărut în documente decât după consolidarea deplină
a stăpînirii noilor ocupanți asupra Transilvaniei.
6* în felul acesta se explică numărul relativ redus al satelor cu populație
românească exclusivă de-a lungul văii Mureșului și a altor văi principale din
district.
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edificator în acest sens este exemplul satului Măhal din județul Cluj a
cărui primă mențiune documentară52 conexată la semnificația așezării
caracteristice pe capătul unei vîlcele laterale de lîngă pîriul5354
55
în care se
varsă valea Diviciorilor34 (fig. 6) pare să confirme întru totul ipoteza unei
străvechi legături de interdependență dintre condițiile nesigure ale vie
țuirii populației autohtone în perioada migrațiilor și necesitatea logică

Fig. 6. Diviciorii Mici, județul Cluj, sat așezat pe o vîlcea laterală, cu prima mențiune docu
mentară între anii 1173 — 1196.

de alegere a unui loc de vatră mai retras. Aceeași intenție de a se retrage
în locuri mai îndepărtate o demonstrează atât amplasarea caracteristică a
satului Chiochiș35 într-un bazin de recepție (fig. 7) ad'încit printre dea
lurile înalte din apropiere, cît și prezența grăitoare a urmelor arheologice
62 între anii 1173—1196, cf. Kădăr Jozsef, Szolnok-Dobokavârmegye monographiăja, V. Déésen, 1901, p. 183 și Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților
din Transilvania, s.v..
53 Kădăr Jozsef, o. c., V, p. 183; vezi și Moldoveanu, M. D., Atlasul României,
1928, scara 1 : 300.000, nr. 15.
54 Este vorba de două sate — Diviciorii Mici și Diviciorii Mari — amintite, de
asemenea, pentru prima oară în documentele din perioada anilor 1173—1196, cf.
Kàdàr J., o. c„ III, p. 290 și 299 și Coriolan Suciu, o. c., s.v.
55 Sat din județul Cluj amintit documentar pentru prima oară în anul 1320,
cf. Kădăr J., o. c., IV, 1901, p. 269 și Coriolan Suciu, o. c., s.v.
11 —

Anuarul Muzeului etnografic
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Fig. 7. Cliior-hiș, județul Bistrița-Năsăud, sat ascuns în bazinul colector al unei vilcele înfun
dată între dealuri, menționat pentru prima oară în anul 1320.

a două așezări din sec. IV—V și — respectiv — VII—VIII56 care au luat
naștere prin strămutarea populației autohtone din vechea vatră romană
a satului Țaga într-<o vîlcea laterală situată la o depărtare de 4 km de
firul văii principale străbătută în ambele direcții de numeroase popoare
migratorii. Limitarea alegerii locului de vatră al satelor la microrelieful
destul de variat al acestor vilcele și depresiuni rămase înafara drumu
rilor de migrație a condiționat încă din timpuri străvechi apariția unui
tip inițial de așezare caracterizat în primul rînd prin aglomerări inter
mitente sau dispersări de gospodării și case înșiruite printre micile tere
nuri de cultură pe zona mai mult sau mai puțin circulară de contact
dintre stratele permeabile și impermeabile57 (fig. 8) unde săparea fîntî56 Mulțumim și pe această cale tov. Pretase D. pentru prețioasele informații și
sugestii. Nu este greu de presupus că într-o epocă neprecizată de după perioada
marilor valuri de migrație populația acestei vîlcele laterale s-a strămutat pe vechea
vatră romană de pe teritoriul actual al satului Țaga unde condițiile de relief și
posibilitățile de comunicație cu așezările vecine erau mult mai bune.
57 Erödi K., Die Seen der Mezôség, în Föld.Közl., 1908, p. 244 și urm. cf.
Opreanu, S., Ținutul săcuilor, contribuțiuni de geografie umană și de etnografie
în Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj, VIII, 1926—1927,
Cluj, 1929, p. 76, nota 1.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Așezările din Cîmpia Transilvaniei

163

Fig. 8. Valea Largă, județul Mureș, așezare circulară cu aglomerări intermitente la zona
de contact dintre stratul permeabil și impermeabil.

nilor era posibilă fără mare cheltuială de forță de muncă și mijloace58.
Dacă într-o fază străveche aglomerările inițiale de gospodării și case
nu depășeau lățimea zonei inferioare ide contact unde săparea fîntînilor
era cea mai avantajoasă din punctul de vedere al cantității de muncă
depuse, sporul natural al populației din perioada relativ liniștită a seoolelor XII—XVIII a determinat o lărgire progresivă a vetrei satului în
formă de amfiteatru (fig. 9) pe terasele superioare vag conturate care
înconjoară ca un inel luncile mlăștinoase de pe cursul mijlociu al nume
roaselor vâlcele și depresiuni laterale din Cîmpia Transilvaniei. Forma
mai mult sau mai puțin circulară a zonei de contact dintre straiele per
meabile și impermeabile a influențat în mod nemijlocit traseul ulițelor
care în satele românești din Cîmpia Transilvaniei pare a urma înșiruirea
aglomerărilor și dispersărilor de gospodării și case din amfiteatrul natu
ral al văilor și bazinelor laterale. Restul ulițelor din interiorul acestei
centuri marginale care se înscrie aproximativ pe linia izvoarelor de la
contactul dintre cele două straturi se întretaie fără nici o ordine apa
rentă59 și fără a ține seama de direcția vag indicată de axul văilor și
68 „Casele s-or construit chiar la poala dealului pîntru că aici sînt izvoare
multe și fîntînile se sapă mai ușor“, Tîrnoveanu loan, 67 de ani, satul Ghiolț,
județul Cluj.
59 Vuia, R., Le village roumain de Transylvanie et du Banat, Bucarest, 1937, p. 8.
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Fig. 9. Tritenii de Jos, județul Cluj, așezare caracteristică de Cîmpie.

depresiunilor pe care s-a așezat vatra ulterior mult lărgită a satelor. în
păienjenișul acestor ulițe și ulicioare trasate de cele mai multe ori parcă
în funcție de amplasarea caselor60 se distinge totuși tendința generală de
a face legătura cu centura exterioară și, prin aceasta, cu diferitele părți
de hotar în care se află numeroase și întinse terenuri agricole a căror
necesitate de cultivare în timpul optim a dus în mod logic la roiri din
vatra satului în tipuri similare de gospodării izolate în mijlocul tarla
lelor sau „hodăi“61 (fig. 10), apărute mai ales după reforma agrară din
secolul trecut62 cînd o parte din pământul moșierilor a fost distribuit prin
răscumpărare țăranilor. Numeroasele accidente de teren ale zonelor de
contact dintre straturile permeabile și impermeabile au determinat o
amplasare caracteristică a gospodăriilor în funcție de formele microrelie60 Ibid.
61 „Oamenilor le-o plăcut să locuiască în table ca să-și îngrijească și să-și
lucreze mai bine locul care, pîntru că era slab, trebuia gunoit“; „Oamenii or tre
buit să se așeze în tablele pe oare le-or primit ca să nu facă atîta drum cu gunoiul
de la sat la hotar“, cf. Huzmezan Constantin, 78 de ani, Sînmihaiul de Cîmpie, jude
țul Bistrița-Năsăud; Șimpoieș Ionică, 78 de ani, Budești, județul Bistrița-Năsăud;
Baciu Frăsina, 68 de ani, Geaca, județul Cluj; Frîncu Sîia, 75 ani, Urca, județul
Cluj; Rusu Mihăilă, 67 de ani, Soporul de Cîmpie, județul Cluj; Rus Susana, 70 deani, Iacobeni, județul Cluj etc.
62 Cf. cei de mai sus.
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fului proprietății și de cea mai favorabilă expunere din care rezultă în
mod nemijlocit pitoreasca neorînduială în orientarea fațadei caselor din
satele Cîmpiei Transilvaniei.
*
*
*
Datorită existenței pădurilor destul de numeroase în trecutul istoric
al districtului63 și intensului plutărit pe Mureș, casa românească străve
che64 din Cîmpie era construită din bîrne de lemn de fag sau de stejar65
cu capetele prinse în cunoscutul sistem al „cheotorilor“ sau „mucurilor“66
„românești“ împrumutat apoi și de populația maghiară din sus amintita
<a vezi mai sus nota 28.
v* Fiind la origine o populație nomadă care nu putea avea un arhetip propriu
din care să evolueze independent de influențe străine o casă și construcții anexe
ou amprentă națională specifică, în studiul nostru nu ne vom ocupa de casa ma
ghiară din Cîmpie. Lipsa unui astfel de arhetip maghiar este dovedită de faptul că
însuși Ștefan I petrecea zilele de vară și toamnă în cort, cf. Voit I., Régi magyar
otthonok, Budapest, 1943, p. 43 apud Töth Janos, Népi epitészetünk hagyomânyai,
Budapest, 1962, p. 12, nota 39. în anul 1147 Otto de Freisinger amintește că ungurii
„toată vara și toamna o petrec în corturi și iarna se reîntorc la domiciliu“, cf. Szamota Istvăn, Régi utazăsak, Budapest, 1891, p. 16—17 și Borbiro Virgil, A magyar
épitészet tôrténete, Budapest, 1937, p. 23 apud Toth Jănos, o. c., Budapest, 1962,
p. 12, nota 40. în secolul XIII, arhiepiscopul Tamăs nota — de asemenea — că
„ungurii cu bucurie își ridică corturile în pădurile umbroase și peisagii îneîntătoare“, cf. Voit I., o. c„ p. 40 apud Töth Jănos, o. c., Budapest, 1962, p. 12, nota 42.
Același Otto de Freisinger nota în 1147 că în așezările maghiarilor existau „multe
case de trestie, puține din lemn și mai puține din piatră“, cf. Szamota Istvan, o. c.,
și Borbiro Virgil, o. c., apud Töth Jănos, o. c., Budapest, 1962, p. 12, nota 40. Fără
intenția de a polemiza în jurul acestei probleme dezbătută cu multă competență
de către etnografii maghiari, mai notăm în treacăt observația lui Czirbusz Géza:
„este o îndrăzneală curioasă să se caute la noi o casă națională țărănească, de
vreme ce pînă la Bela al III-lea — sfirșitul veacului al XII-lea — poporul de rînd
maghiar trăia în corturi, iar ce s-a putut numi casă a fost o imitație învățată in
timpul dominației franconiene iar mai tîrziu de la bavarezi și sași“, cf. Az avassăg
és népe în Fold. Közl., 1900, p. 230 apud Opreanu, S., o. c., p. 169, nota 1, precum
și o recunoaștere tîrzie dar cu atît mai concludentă: „Poporul (de rînd) multă
vreme a folosit corturile de primăvară, vară și toamnă ca și poporul mongol“ cf.
Töth Jănos, o. c., p. 12. Afirmațiile istoricilor și etnografilor privitoare la absența
unui arhetip de casă maghiară sînt — în sfîrșit — confirmate de rezultatele săpă
turilor arheologice de la Csöngräd-Felgyö unde au apărut urme rotunde de iurte
datînd din perioada „honfoglalăs“-ului, cf. Lăszlo Gyula, Arch. Êrt., vol. 93,
1966, p. 298.
65 Informația tov. Cengheri loan, 52 de ani, Luieriu, județul Mureș; Șandor
loan, 81 de ani, Săcalul de Pădure, județul Mureș; Șorlea Dănilă, 80 de ani, Vătava,
județul Mureș; Bîz Vasile, Monor, județul Bistrița-Năsăud; Tonceanu Petre, 68 de
ani, Lunca, județul Mureș; Malnasi Adalbert, 74 de ani, Teaca, județul BistrițaNăsăud; Baciu Frăsina, 68 de ani, Geaca, județul Cluj; Tușineanu Ion, 78 de ani,
Silivașul de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud; Cioloboc Toader, 81 de ani, Rîciu,
județul Mureș; Frîncu Sîia, Urca, județul Cluj; Rusu Mihăilă, 67 de ani, Soporul
de Cîmpie, județul Cluj; Rus Susana, 70 de ani, Iacobeni, județul Cluj; Tîmoveanu
Ion, 65 de ani și Mîrza Vasile, 74 de ani, Ghiolț, județul Cluj.
66 Cf. cei de mai sus.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

166

P. Mureșanu

Fig. 10. „Hodăi” sau gospodării izolate în hotarul satului Frata, județul Cluj.

zonă sau din zonele învecinate67. Pe măsură ce lemnul pădurilor sau cel
adus cu plutele se împuțina treptat, locuitorii Cîmpiei au început să-și
construiască casele „în șoși“68 cu bîrne intermediare, apoi dintr-o împle
titură de nuiele pe pari înfipți în pămînt între patru „furci“69 amplasate
la colțuri. Defrișarea irațională a pădurilor și încetarea definitivă a plutăritului pe Mureș la sfârșitul secolului al XIX-lea a dus în mod inevi
tabil la apariția caselor cu pereții clădiți din pămînt galben amestecat
cu pleavă și așezat cu furca sau ou ziduri de pămînt negru bătut între
cofraje de scânduri70 din care a evoluat casa construită din cărămizi nearse
•confecționate de fiecare om în parte.
Tehnica construirii caselor din bîrne încheiate „în mucuri românești“
era asemănătoare atît în satele din zona centrală și marginală a distric
tului unde se folosea stejarul pădurilor existente, cît și în satele din
apropierea Mureșului pe care coborau numeroasele plute cu bile de brad
cumpărate de locuitori din pădurile de la munte. La temelia caselor con67 Kovăts J., A székelyhâz, Cluj, 1908, p. 37 apud Petranu, Coriolan, Influence
de la l’art populaire des Roumains sur les autres peuples et sur les peuples voisins,
.în Ars Transilvaniae, Sibiu, 1944, p. 250, nota 8.
68 Cf. informațiile tov. menționați la nota 65.
69 Ibid.
70 Ibid.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Așezările din Cîmpia Transilvaniei

167

Fig. 11. Casă construită din bîrne de stejar în „mucuri românești” acum cca două secole,
Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud.

struite din „căture“71 masive de stejar sau bile rotunde de brad se așeza
un rînd de pietre de rîu sau piatră poroasă extrasă din malurile alune
cărilor din împrejurimi. Pentru a se realiza o bază stabilă cu suprafață
netedă, pietrele din temelia caselor erau fățuite în mare și ajustate prin
cioplirea sumară a .asperităților cu ajutorul uneltelor confecționate în fie
răriile sătești. Spațiile goale rezultate din nepotrivirea bolovanilor de
dimensiuni diferite erau apoi umplute cu pietre mai mici sau cu sfărîmăturile obținute prin cioplire. Peste temelia astfel construită se așezau
tălpile a căror lungime și dimensiuni erau stabilite în funcție de mărimea
proiectată a casei care se compunea ide obicei din „casa dinainte“ și dintr-o „tindă“72. Spre deosebire de cele construite în tehnica „mucurilor“
sau „cheotorilor nemțești“ mai nou apărute în arhitectura populară româ
nească73, tălpile oaselor clădite în „dheotori românești“ se prindeau una
în alta cu ajutorul unor crestături practicate cu fierăstrăul și securea la
o distanță de aproximativ 15—20 cm de capetele care rămîneau astfel
libere și aveau un profil rotund sau cioplit în patru fețe (fig. 11). După
introducerea unor sfărîmături de piatră în spațiile goale dintre suprafața
71 Termen local în Șacalul de Pădure, județul Mureș.
72 Cf. inf. celor menționați în nota 65.
73 Vuia, R., Le village roumain de Transylvanie et du Banat, Bucarest,
1937, p. 75.
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temeliei și marginea inferioară a tălpilor, se stabilea locul ușilor și feres
trelor în funcție de planul casei. La casele vechi cu planul pe două încă
peri, locul ușii de acces în tindă se stabilea de obicei la jumătatea dis
tanței dintre peretele median și cel exterior. La jumătatea acestei dis
tanțe măsurată pe talpa de la fațadă se tăiau cu dalta și ciocanul două
„jișluituri“ în care se introduceau „mucurile“ ramelor de la tocul ușii
oare, la casele mai vechi din Cîmpie, avea o formă mai mult pătrată și
nu depășea înălțimea unui om de talie obișnuită. Marginile exterioare ale
ramelor tocului ușii erau la rîndul lor scobite cu dalta și ciocanul pe o
adâncime de cîțiva centimetri în scopul unei oît mai bune fixări a mucu
rilor de la capetele bîrnelor din zidul de fațadă. Tocul ușii de acces din
tindă în casa dinante era fixat de asemenea la jumătatea peretelui median
prin introducerea mucurilor ramelor în jișluiturile tăiate pe talpă, apoi
se continua cu înălțarea zidurilor lăsându-se loc pentru amplasarea feres
trelor. După ce zidurile ajungeau la o înălțime care nu rareori depindea
de 'cantitatea materialului, de-a lungul construcției se așeza „meștergrinda“ cu scopul de a da echilibru întregii construcții. Realizarea armă
turii plafonului caselor construite din bîrne încheiate în tehnica specifică
a „cheotorilor românești“ se făcea prin așezarea unor grinzi cioplite în
patru fețe la o distanță de 1 m una de alta în scobiturile speciale ale
„cătunelor“ de pe culmea zidurilor lungi. într-o fază mai veche, peste
grinzile tavanului casei dinainte se așeza o leasă de nuiele împletite lipită
pe dinafară și pe dinăuntru cu pămînt amestecat cu pleavă. Tavanul
împletit din nuiele „năglăjite“74 a fost înlocuit în timp cu tavanul din
scânduri de brad procurate fie de la bîrgăuani, fie de la locuitorii din
Ibăncști, județul Mureș, care colindau Cîmpia pentru a vinde cherestea
sau mobilier necesar interioarelor ca lăzi de zestre și lădoaie pentru
cereale. Pentru înălțarea scheletului acoperișului, în spre capetele grin
zilor tavanului se așezau patru „cununi“ a căror margini exterioare erau
teșite prin crestături făcute cu fierăstrăul și securea la o distanță de
1 m una de alta în scopul unei cit mai bune fixări a „cornilor“ din lemn
de brad consolidați la rîndul lor prin bare transversale numite „scleme“
în terminologia locală. După ce erau prinși în crestăturile de pe cununi
cu ajutorul unor cuie de lemn bătute în găurile sfredelite în acest scop,
peste cornii ale căror capete de jos depășeau cununile se fixau la o dis
tanță de 1 m unul de altul leațurile cioplite din lemn de plop sau stejiar.
Acoperișurile caselor vechi aveau patru versanți cu tendințe de alungire
în timp pe măsura creșterii dimensiunilor celor două încăperi sau pe
măsura completării planului cu o „cămară“ adăugată lîngă tindă. Alungirea apelor acoperișurilor determinată în mod logic de apariția celei de
a treia încăperi la planul caselor din Cîmpie a dus la reducerea cores
punzătoare a celor două versante laterale sub forma unor mici triun
ghiuri completate în partea de jos cu lese de nuiele sau scânduri care
_74 Termen local întîlnit mai ales în zona centrală a districtului unde predo
mină de altfel și casele construite din nuiele împletite și lipite cu pămînt.
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permiteau o mai bună aerisire a podului75 uinde se păstrau cerealele oare
nu aveau Joc în lădoaiele din tindă sau în porumbarele intens folosite
înainte de apariția unor magazii speciale. Caracterul agricol al distric
tului s-a răsfrînt în mod nemijlocit în tehnica specifică de construire a
acoperișurilor din „jupi“ de paie de secară iîmiblătiți fără a li se desface
legătoarea delà mijloc și prinși de leațuri cu ajutorul unor „gînjuri“ din
nuiele de salcie răsucite pentru a fi cât mai flexibile. Predominarea griu
lui în culturile cerealiere din Cîmpia Transilvaniei a creat posibilitatea
construirii acoperișurilor în tehnica mai puțin pretențioasă a paielor clă
dite cu furca și îndesate cu picioarele în straturi a căror grosime varia
între 80 și 100 cm. în zona centrală a districtului unde există numeroase
lacuri și lunci inundabile, acoperișurile caselor vechi erau construite din
jupi de trestie cu marginea streșinilor mult evazată și cît mai îndepărtată
de pereții din bîme și în special de cei din nuiele năglăjite care trebuiau
protejați astfel de apa ploilor și zăpezilor. O notă particulară și discor
dantă în aspectul general al satelor o constituiau acoperișurile din tulei
de porumb ale „hurubelor“ construite în secolele trecute fără mari chel
tuieli de către proprietarii de moșii pentru „birișii“ care le lucrau pămân
tul76. După confecționarea acoperișurilor din materialele enumerate mai
sus, operația următoare era finisarea 'pereților la interior și exterior. în
acest scop, în bîrnele pereților se băteau ținte de lemn sau „pureci“ peste
care se lipea un strat subțire de pămînt amestecat cu pleavă după uscarea
căruia femeile îl „spoiau“ cu o emulsie de rocă cenușie și — în timpuri
mai noi — cu un amestec de „mierîială“ și var cumpărat de la moții din
Munții Apuseni sau din prăvălie. Umplutura de pămînt bătătorit a casei
dinainte și a tinzii era lipită cu un strat de lut amestecat cu bălegar a
cărui suprapunere neîncetată în cursul anilor contribuia încet dar sigur
la crearea unui interior caracterizat prin micșorarea treptată a distanței
dintre tavan și „podeaua“ care trebuia săpată periodic din această cauză,
împuținarea treptată a materialului lemnos prin defrișarea necon
tenită a pădurilor și încetarea plutăritului pe Mureș a determinat creș
terea numărului de unelte f olosite la cioplit și adoptarea unor soluții noi
și complicate de îmbinare a diferitelor elemente ale construcțiilor. Dacă
îmbinarea „cătunelor“ masive de stejar în ziduri trainice nu presupunea
decît un număr relativ redus de cioplituri sumare executate în genere cu
securea și fierăstrăul, folosirea bucăților de lemn mai scurte impunea în
mod logic numeroase prelucrări și asamblări 'suplimentare în scopul înche
gării diferitelor elemente de susținere a acoperișului și zidurilor înftr-un
sistem relativ complicat de piloni cunoscut în zonă sub numele de „șoși“.
75 Ținînd seama de faptul că o parte a cerealelor trebuia depozitată în locuri
cît mai circulate de curenții de aer, nu putem fi de acord cu afirmația că apariția
versantelor laterale reduse la forma unui mic triunghi ar fi tributară influenței
acoperișurilor caiselor săsești sau a celor construite în orașe, cum susțin Vuia, R.,
o. c., p. 80 și Ionescu, Gr. în Arhitectura populară românească, București, 1957, p. 4b.
M Astfel, după informațiile locuitorilor mai bătrâni, în Ceanu Mare, județul
Cluj, existau pe la sfîrșitul secolului trecut nu mai puțin de 10 „hurube“ acoperite
cu tulei de porumb.
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Temelia caselor construite „în șoși“ nu se deosebea ou nimic de aceea a
caselor construite din bîme cu eapetele prinse în „cheotorile românești“
sau mai nou apărutele „cheotori nemțești“. Peste pietrele din temelie se
așezau tălpile prinse la capete în scobituri speciale pentru a se îmbuca
bine una în alta. In alte scobituri sau „jișluituri“ practicate cu dalta și
ciocanul în capetele tălpilor scurte se introduceau „mucurile“ șoșilor de
la colțuri ale căror capete superioare erau la rîndul lor cioplite pentru a se
prinde în ele scobiturile extremităților celor două grinzi de pe culmea
zidurilor lungi ale casei. Pentru a se mări rezistența celor patru cununi
la presiunea acoperișurilor din paie sau țigle, între șoșii de la colțurile
acestui tip de casă se plantau numeroși piloni intermediari consolidați
de cele mai multe ori doi rite doi prin ciontrafixe curbate prinse în cuie
de lemn sau de fier (fig. 12). Spațiile goale dintre pilonii intermediari

Fig. 12. Scheletul unei case „în șoși", Archiud, județul Bistrița-Năsăud.

erau apoi umplute cu bîrne scurte de diverse esențe așezate, de cele mai
multe ori oblic sau paralel față de talpă și cunună. în cazurile cînd nu
exista suficient material lemnos pentru ridicarea zidurilor, între șoșii
intermediari se prindeau cite două stinghii paralele peste care se împle
teau de la cunună la talpă nuiele de alun sau de carpen năglăjite apoi
pe dinăuntru și pe dinafară cu pămînt amestecat cu pleavă. Lipsa acută
de material lemnos masiv a dus în cele din urmă la construirea unor
case ale căror ziduri erau ridicate numai din lese de nuiele împletite de
la grinda de sus la talpă peste una sau două stinghii prinse între șoșii
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intermediari. Finisarea pereților din bîrne scurte așezate oblic sau paralel
față de cunună și talpă se făcea prin aceeași metodă a lipirii cu pămînt
negru amestecat ou pleavă peste „purecii“ sau rețeaua de leațuri subțiri
bătute în acest scop. Porțiunile de zid confecționate numai din lese de
nuiele erau lipite întîi pe dinăuntru cu „năglag“ apoi erau lăsate să se
usuce după care se „bulgăreau“ cu același amestec și la exterior.
Apărută în timp după casa „în șoși“ cu ziduri eterogene din bîme
scurte sau lese de nuiele „năglăjite“, construcția scheletului caselor „în
furci“ se caracteriza prin folosirea unor elemente de bază care contri
buiau în mod nemijlocit la apariția unui interior deosebit de specific
pentru sectoarele din district unde procurarea materialului lemnos masiv
era aproape imposibilă. Unul din elementele determinante ale aspectului
interioarelor caselor construite în această tehnică erau pilonii din lemn
de stejar plantați în numeroase gropi săpate pe traseul zidurilor. Pilonii
al căror număr varia după mărimea caselor și dorința omului de a realiza
o construcție cît mai solidă, aveau la capătul de sus o „furcă“ fasonată
anume pentru așezarea celor patru grinzi lungi pe care se sprijineau
grinzile tavanului. La casa construită „în furci“ se foloseau două
modalități de ridicare a scheletului acoperișului. Cînd nu exista suficient
material lemnos, mucurile de la capetele cornilor acoperișului se intro
duceau direct în jișluiturile scobite cu dalta și ciocanul în capetele grinzelelor. în cazul cînd se puteau procura de la tîrguri lemne mai lungi
și potrivite, peste aceste grinzele se așezau patru cununi de care cornii
erau prinși cu ajutorul unor cuie de lemn bătute în găurile sfredelite în
scobiturile speciale, necesare unei cît mai bune asamblări a celor diouă
elemente. Scheletul pereților se realiza prin fixarea a câte două stinghii
paralele cu fața pământului și grinzile de sus între „furcile“ interme
diare. Peste aceste stinghii se împleteau apoi de jos în sus lese de nuiele
care se năglăjeau întîi pe dinăuntru apoi pe dinafară cu pămînt amestecat
cu pleavă. Folosirea „furcilor“ înfipte în pămînt la acest sistem de con
strucție avea — după cîte afirmam mai sus — o însemnată repercursiune
asupra interiorului care căpăta în timp o notă dintre cele mai specifice.
Datorită greutății acoperișurilor, „furcile“ se adînceau tot mai mult în
pămînt contribuind la apariția interioarelor caracterizate prin micșorarea
treptată a distanței dintre tavan și fața casei care trebuia săpată periodic
pentru a se reveni la o înălțime normală.
Casele construite în cele trei tehnici enumerate mai sus77 se caracte
rizau printr-un oarecare confort obținut din preocuparea străveche de a
adăuga sub streașină acoperișului de la fațadă o porțiune de pămînt
77 Nu am insistat mai mult asupra tehnicilor de construcție a caselor de lemn
sau nuiele „năglăjite“ din Cîmpie deoarece presupunem că ele sînt cunoscute din
lucrarea lui Vuia, R., o. c., care se referă — e drept — și la alte zone etnografice
ale Transilvaniei unde, datorită unității culturii populare românești și prezenței
acelorași condiții determinante, se foloseau aceleași procedee și materiale la ridica
rea zidurilor. Fără intenția de a justifica o presupusă lipsă prin preocupările mai
vechi ale cunoscutului etnograf român, indicăm totuși paginile din lucrarea amin
tită care ar putea interesa cercetări mai ample în această direcție: 70—71, 73,
75—76, 77, 80, 82 precum și harta nr. 4.
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bătătorit numită „prismă“ sau „polmol“78 care să permită scuturarea hai
nelor și încălțămintei de noroi sau ploaie precum și depozitarea mobilie
rului care nu făcea parte din acela strict necesar interioarelor. „Prismele“
sau „polmoalele“ caselor străvechi din Cîmpie erau construite dintr-o
umplutură de pămînt79 bătătorit în spațiul cuprins între zidul de la fațadă
și un gărduț de nuiele împlîntat înspre „ocol“ sau curte. Procesul de evo
luție firească a spațiilor acoperite ide sub streșinile casei spre forme din
ce în ce mai adecvate scopului pentru care au fost construite s-a încheiat
prin apariția „tîrnațurilor“ mai întîi la cei înstăriți80 apoi și la păturile
mijlocii. Tîrnațurile se construiau pe una sau două din laturile casei
dintr-o umplutură de pămînt sau piatră pe marginea căreia se așeza o
talpă de lemn în care erau încastrați stîlpii ai căror capete de sus cioplite
în mucuri sprijineau „cununa“ acoperișului. La casele mai vechi ale
păturilor sătești mijlocii, tîrnațurile erau „desfundate“, singura podoabă
a lor constituind-o stîlpii ciopliți în forme geometrice amintind arta
modestă a regiunilor mai puțin bogate în păduri (fig. 13). Cei mai înstă
riți, care-și puteau procura lemnărie de la moți, bîrgăuiani sau ibăneșteni,
își construiau tîmațuri pe trei laturi înfundate cu scânduri traforate și
stîlpi ai căror capete de sus erau împodobite cu rudimente de arcade
aplicate (fig. 14).
Planul pe două încăperi întîlnit la toate casele construite în tehni
cile enumerate mai sus s-a cristalizat în timp prin evoluția lentă a
diferitelor modalități de amplasare și mai ales de adăpostire a cuptorului
pentru copt plinea în funcție de permanenta preocupare de a mări spa
țiul locuibil din singura încăpere unde se desfășura în trecutul îndepăr
tat viața de toate zilele a familiilor mai numeroase. Necesitatea degajării
spațiului locuibil pe măsura creșterii numerice a membrilor familiei a
determinat în cele din urmă eliminarea cuptorului de copt pîinea din
interior și construirea lui pe unul din pereții scurți .ai exteriorului locuin78 Un alt termen local pentru prispă semnalat de Tușineanu loan, 81 de ani,
Silivașul de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud; Cioloboc Toader, 80 dc ani, Rîciu,
județul Mureș; un bătrîn din Soporul de Cîmpie, județul Cluj; Rus Susana, 70 de
ani, Iacobeni, județul Cluj; Tireg Mihăly, 63 de ani, Miheșul de Cîmpie, jude
țul Mureș.
79 Printre numeroase împrumuturi mai vechi și mai noi care demonstrează în
mod indubitabil că populația maghiară nu a putut avea un arhetip de casă cu
o terminologie națională proprie pentru diferitele elemente de construcție, se
numără și „prispa“ sau „polmolul“ confecționat în aceeași tehnică a umpluturii de
pămînt bătătorit între gardul de nuiele și zidul fațadei. Spre deosebire însă de
limba română unde apare sub vechiul slav „prispă“ sau „prismă“, elementul de
construcție amintit este cunoscut de ungurii din Cîmpie sub genericul „toltés“ —
„tötes“ (cf. informația lui Tireg Mihăly, Miheșul de Cîmpie, județul Mureș și Ger
gely Vàrvàra, Viișoara, județul Cluj) = „umplutură“ de unde rezultă logic că
împrumutul a fost atît de recent încît nu a existat timpul necesar pentru crearea
unui termen special care să nu recurgă la simpla traducere în limba maghiară a
denumirii tehnicii folosite.
80 Cf. inf. Cengheri loan, 52 de ani, Luieriu, județul Mureș; Bîz Vasile, Monor,
județul Bistrița-Năsăud; Cioloboc Toader, 80 de ani, Rîciu, județul Mureș; Frîncu
Șîia, 75 de ani, Urca, județul Cluj; Tireg Mihăly, 63 de ani, Miheșul de Cîmpie,
județul Mureș; Tîrnoveanu Ion, 65 de ani, Ghiolț, județul Cluj.
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Fig. 13. Casă veche din Șacalul de Pădure, județul Mureș, cu tîrnaț desfundat pe două
laturi.

Fig. 14. Casă din Geaca cu tîrnaț înfundat pe trei laturi cu scînduri traforate.
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țelor formate dintr-o singură încăpere încă din timpul celei de a doua
jumătăți a primului mileniu din era noastră81. Fiind însă un element
absolut necesar unei populații cu caracter agricol cum era cea străromânească, cuptorul pentru copt pîinea trebuia să fi fost protejat la început
printr-un acoperiș susținut de pari a cărui evoluție lentă în perioadele
următoare s-a încheiat definitiv prin apariția celei de a doua încăperi82 —
sau tinda — cu funcții bine -precizate în economia spațiului83 atît în
timpurile mai îndepărtate cît și într-o epocă mai nouă. Planul pe două
încăperi a 'cărui prime și vagi începuturi s-au cristalizat după cum se
pare încă din timpul celei de a doua jumătăți a primului mileniu din era
noastră a fost deosebit de răspândit în Cîmpia Transilvaniei84 și s-a men
ținut pînă tîrziu în satele din zona de răspândire masivă a cernoziomuri
lor levigate unde problema -depozitării marilor cantități de cereale recol
tate nu putea fi rezolvată prin simpla adăugare a unei a treia piese care
să preia o parte din funcțiile tindei. Unul din cele mai caracteristice
planuri pe două încăperi este acela al casei Zăban Iosif (fig. 15) din Soporul de Cîmpie construită acum cca două secole din ziduri de bârne de
brad cu -o lungime totală de 8,30 și o lățime de 4 metri. Dacă tehnica
81 Ipoteza noastră este confirmată de descoperirile arheologice de la Archiud,
județul Bistrița-Năsăud și Țaga, județul Cluj, unde au apărut două locuințe din
sec. VII—VIII e.n. formate din cîte o singură încăpere cu urme de cuptoare pentru
copt pîinea construite la exteriorul pereților scurți, informație tov. D. Protase,
82 Din păcate nu s-au descoperit pînă în prezent dovezi arheologice care să
ateste prezența acoperișurilor deasupra cuptoarelor de copt pîinea situate lîngă
pereții exteriori ai locuințelor din sec. VII—VIII de la Archiud și Țaga. Pe baza
analogiilor cu epocile -mai apropiate de timpurile noastre cînd cuptoarele pentru
copt pîine au trebuit să fie scoase afară din tindă și protejate fără excepție prin
acoperișuri din care s-au dezvoltat ulterior numeroasele bucătării de vară, se
poate însă ușor presupune că aceeași necesitate stringentă a dus la apariția tinzii
într-o perioadă ulterioară secolelor amintite. Presupunerile noastre în legătură cu
evoluția spre planul cu două încăperi ar fi lipsite de orice temei dacă nu s-ar
cunoaște cu precizie cauza principală care a determinat apariția recentă a bucă
tăriilor de vară și — mai ales — felul neschimbat în care s-a transmis prin tra
diție extrem de caracteristica amplasare a cuptorului pentru copt pîinea în același
punct mort situat pe fața externă a zidului de la camera de locuit.
83 Dovada peremptorie că tinda a apărut inițial numai ca adăpost pentru cup
torul de copt pîinea o constituie în primul rî-nd faptul că ea -nu a fost locuită decît
în mod cu totul excepțional. în același sens pledează apoi dimensiunile reduse care
nu permiteau decît așezarea pe lîngă cuptor a cîtorva lăzi mai mici necesare păs
trării unor produse agricole. Nu trebuie uitat apoi că lipsa tavanului la tinda case
lor mai vechi nu era în măsură să asigure o odihnă comodă în așternuturi care să
fie ferite de ploaia de „sterejie“ sau funinginea depusă în straturi și țurțuri pe
paiele sau trestia acoperișurilor.
84 „Toate casele vechi aveau numa’ două încăperi dintre care una era casa în
care se ședea și cealaltă era tinda“, inf. lui Cengheri loan, Luieriu, județul Mureș;
Șandor loan, Șacalul de Pădure, județul Mureș; Șorlea Dănilă, Vătava, județul Mu
reș; Bîz Vasile, Monor, județul Bistrița-Năsăud; Chișu loan, Sî-ngeorzul N-ou, județul
Bistrița-Năsăud; Huzmezan Constantin, Sînmihaiul de Cîmpie, județul Bistrița-Nășăud; Ciorba Simion, Geaca, județul Cluj; Tușineanu Ion. Silivașul de Cîmpie,.
județul Bistrița-Năsăud; „Casa aia mai veche din Ghiolț avea numa’ două încăperi;
casa — da’ nu i se zicea dinainte pîntru că numa’ aia singură era de șezut — și
tinda“, cf. inf. lui Tîrnoveanu Ion, Ghiolț, județul Cluj.
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Fig. 15. Planul casei Zăban Iosif din Soporul de Cîmpie, județul Cluj.

de construcție „în cheotori“ impunea în mod obligatoriu anumite dimen
siuni care variau în funcție de lungimea bîrnelor folosite la ridicarea zidu
rilor, trecerea obligatorie la aceea a „șoșilor“ a permis o alungire cores
punzătoare a planului caselor după dorința și posibilitatea fiecăruia de
a-și procura cît mai mult material. Dintre numeroasele exemple care
confirmă strînsă interdependență dintre tehnica de construcție „în șoși“
și creșterea corespunzătoare a dimensiunilor planului, l-am ales pe acela
al unei case părăsite din Luieriu (fig. 16), județul Mureș, cu lungimea
totală de 9,90 m și lățimea de 4 m.
Creșterea producției agricole condiționată de introducerea unor pro
cedee mai avansate de cultivare a pămîntului în sec. XIV85 și cele urmă
toare trebuie să fi determinat în mod logic apariția celei de a treia

Fig. 16. Planul casei din Luieriu, județul Mureș.

85 Istoria României, II, București, 1962, p. 224.
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Ocol în fațs câsii

Fig. 17. Casa nr. 78 din Săcalul de Pădure, județul Mureș.

încăperi — sau cămara — cu scopul de a se crea un spațiu suplimentar
pentru depozitarea surplusului de alimente și a cerealelor care nu mai
aveau loc în lăzile din tindă sau pe suprafața relativ redusă a podului
„casei dinainte“. Numărul redus al bătrînilior din satele cercetate86 care
au confirmat existența caiselor cu trei încăperi în secolele trecute pare să
arate că răspândirea inițială a acestui tip de plan a fost mai restrînsă în
regiunea cernoziomurilor levigate unde producția sporită de cereale a
necesitat apariția timpurie a depozitelor speciale situate alături de casă87.
O dovadă a faptului că a apărut inițial foarte probabil în regiunile de
dealuri cu soluri mai sărace ne-o oferă marea frecvență a acestui tip
de plan în satele situate la zona de contact a districtului cu regiunile
morfologice înconjurătoare88 unde producția agricolă relativ scăzută putea
fi depozitată și într-o mică încăpere adăugată la tindă (fig. 17)89.
88 Cf. informația lui Cengheri loan, Luieriu, județul Mureș; Șandor loan, Săca
lul de Pădure, județul Mureș; Șorlea Dănilă, Vătava, județul Mureș; Bîz Vasile,
Monor, județul Bistrița-Năsăud; Tonceanu Petre, Lunca, județul Mureș.
87 Depozitele speciale sau „găbănașurile“ pentru păstrarea surplusului de pro
duse agricole în satele din zona de maximă răspîndire a cernoziomurilor levigate
sînt menționate în documente încă din timpul celei de a doua jumătăți a secolului
XVII. Astfel, printre diverse construcții economice enumerate în cuprinsul unui act
iobăgesc de chezășie datat în 29 martie 1676 la Sucutiard, județul Cluj, apare și un
„gabonăs haz“ = „casa cu bucate“ în care erau așezate șase coșuri mari pentru
păstrarea cerealelor, mai multe butoaie și ciubere precum și diferite unelte de
muncă, cf. P. Gyulai, Un inventar iobăgesc din anul 1676, în Acta Musei Napocensis,
II, Cluj, 1965, p. 687—688.
„ 88 yezj sateig menționate în nota 86 unde lipsesc de altfel din planul gos
podăriei depozitele speciale pentru păstrarea cerealelor.
89 Casa a fost construită în anul 1834 din „căture“ masive de stejar cu colțurile
P'. inse „în chetori românești“. Din suprafața totală de 37,60 m2, 10,60 m2 revin tindei
(unde este amplasat cuptorul pentru copt piinea) iar 7 m2 cămării cu cele cîteva lăzi
și coșuri pentru păstrat cerealele.
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Dintre elementele de interior specific caselor construite în cele trei
tehnici enumerate mai suis vom aminti in mod special doar cuptorul de
copt- pâinea a cărui importanță pentru viața populației autohtone s-a
reflectat de timpuriu în preocuparea de a-1 amplasa în locurile cele mai
potrivite90 sub adăposturi inițiale din care au evoluat mai întîi spațiul
suplimentar91 adăugat la planul pe o singură încăpere al locuinței stră
vechi apoi o construcție separată în ansamblul gospodăriei. Cu unele
excepții care confirmă rezistența în timp a cîtorva forme ide viață tra
diționale92, marea majoritate a cuptoarelor pentru copt pîinea din casele
cele mai vechi ale Câmpiei Transilvaniei au fost construite în tindă93, în
colțul mort format de punctul de întâlnire al peretelui median cu cel din
fața ușii de acces din tîrnaț. Amplasarea caracteristică în unghiul mort
format de pereții -menționați se explică prin faptul că gura de foc a
rămas multă vreme în „casa“ de locuit94 ceea ce confirmă ipoteza potri
vit căreia eliminarea cuptorului de copt pîinea într-un spațiu exterior
care evolua în timp spre tindă a fost determinată mai întîi de nevoia
unui spațiu locuibil mărit și abia în al doilea rind de aceea a asigurării
unor condiții de igienă elementară95. Apariția ulterioară și evoluția modu90 La locuințele din secolul VII—VIII descoperite la Archiud și Țaga, cuptoa
rele de copt pîinea au fost ridicate în punctul mort din colțul exterior al zidului
scurt ceea ce demonstrează mai întîi preocuparea de a-i construi cît mai ușor aco
perișul și apoi intenția vădită de a nu diviza în mod cu totul nepotrivit un spațiu
folosit cu siguranță și la adăpostirea uneltelor sau coșurilor pentru păstrat cerealele.
91 Trebuie precizat aci că scoaterea cuptorului pentru copt pîinea înafara lo
cuințelor din secolul VII—VIII nu a constituit o rupere bruscă și definitivă cu o
tradiție a cărei existență a putut fi constatată de numeroase cercetări etnografice
efectuate în zilele noastre. Cu alte cuvinte spus, chiar în timpurile mai noi, cupto
rul pentru copt pîinea a continuat să fie amplasat în unele cazuri în „casă“ (cf.
inform, lui Șandor loan, Șacalul de Pădure; Șorlea Dănilă, Vătava; Mîrza Vasile,
Ghiolț) de unde a fost apoi mutat în tindă din aceleași motive de spațiu care vor
fi fost determinat așezarea lui pe colțul exterior al zidului scurt de la locuințele
străvechi descoperite la Archiud și Țaga.
92 Vezi nota 91.
93 Cf. informațiile lui Cengheri Ioan, Luieriu; Biz Vasile, Monor; Tonceanu
Petre, Lunca; Chișu loan, Sîngeorzul Nou; Huzmezan Constantin, Sînmihaiul de
Cîmpie; Șimpoieș Ionică, Budești; Ciorba Simion și Baciu Frăsina, Geaca; Tușineanu
loan, Silivașul de Cîmpie; Frîncu Sîia, Urca; un bătrîn din Soporul de Cîmpie; Rus
Susana, Iacobeni; Tîrnoveanu Ion, Ghiolț.
94 Din săpăturile făcute la locuințele din secolul VII—VIII descoperite la
Archiud și Țaga a reieșit că gura de foc a celor două cuptoare pentru copt pîinea
era în casă. Prezența gurii de foc în camera de locuit a caselor foarte vechi din
Cîmpia Transilvaniei ne-a fost semnalată de bătrînii Cengheri loan, Luieriu, jude
țul Mureș; Bîz Vasile, Monor, județul Bistrița-Năsăud; Tonceanu Petre, Lunca, ju
dețul Mureș.
95 Criteriul asigurării unor condiții de igienă elementară nu poate fi luat prea
mult în considerare deoarece este bine cunoscut faptul că — înainte de apariția
„ploatenurilor“ și a celorlalte aparate de gătit — mîncarea se pregătea în crătiți cu
trei picioare așezate peste focul din „cuptorașul“ construit din bolovani de rîu pe
vatra cuptorului pentru copt pîinea astfel că atmosfera „casei“ era zilnic viciată
de fumul care nu avea pe unde să iasă decît prin ușa în permanență deschisă sau
prin crăpăturile tavanului protejat sau nu printr-o construcție specială cum va fi
aceea apărută mai tîrziu în tindă cu scopul de a opri scînteile să bată în acoperiș.
12 —

Anuarul Muzeului etnografic
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lui de asamblare a plitelor metalice în diverse variante de aparate pentru
gătit și încălzit96 înzestrate mai apoi cu dispozitive speciale pentru con
dus fumul înafara zidurilor a creat posibilitatea mutării gurii de foc a
cuptorului pentru copt pîinea din „casa“ de locuit în tindă97 care nici
odată nu a avut tavan. Mutarea gurii de foc în tinda descoperită a pus
încă de la bun început problema protejării acoperișurilor de paie printr-o
construcție specială din „lodbe“ de lemn sau nuiele năglăjite în formă de
trunchi de piramidă98 sub care se adunau scânteile cuptorului pentru copt
pîinea și fumul aparatului de gătit adus din „casă“ prin „racastauă“99 a
căror guri se deschideau în peretele despărțitor. Problema obținerii unui
spațiu mai mare de locuit între zidlurile caselor construite în tehnicile
enumerate mai sus s-a rezolvat definitiv pe la începutul secolului nostru
cînd marea majoritate a cuptoarelor pentru copt pîinea au fost scoase
și din tindă ceea ce a dus în mod nemijlocit la apariția numeroaselor
bucătării de vară a căror funcție principală era tocmai aceea de a le
adăposti100. Construirea numeroaselor bucătării de vară și eliberarea
cămării de funcțiile inițiale devenite inutile prin apariția „găbănașurilor“
au creat premizele necesare transpunerii planului pe trei încăperi în case
96 Aparatele pentru gătit și încălzit apărute prin evoluția diferitelor modalități
de așezare și asamblare a plitelor metalice sînt cunoscute în satele din Cîmpia
Transilvaniei sub denumirea generică de „cuptor“ sau „cuptoraș“ ceea ce ar consti
tui. după părerea noastră, o mărturie contemporană a continuității unei străvechi
nediferențieri de ordin tehnic-constructiv dintre cele două funcții de bază ale cup
torului pentru copt pîinea în bucătăria țărănească din trecut. Pentru a nu exista
nici un dubiu în această privință, credem absolut necesară precizarea că termenul
de „ploatăn-ploactăn“ (Luieriu, județul Mureș), „plat“ (Iacobeni, județul Cluj) sau
„ploaten“ (Săcalul de Pădure) se referă numai la plita metalică procurată întot
deauna din comerț, și nu la totalitatea aparatului de gătit și încălzit.
87 Chiar după eliminarea gurii de foc în tindă, cuptorul pentru copt pîinea a
continuat să rămînă în același loc datorită unei necesități de ordin tehnic a cărei
origine se leagă în mod nemijlocit de apariția dispozitivelor care conduceau în
exterior fumul aparatelor de gătit și încălzit construite dincolo de zidul median,
în „casa“ de locuit.
98 „Codlan“ (Budești, județul Bistrița-Năsăud; Geaca, județul Cluj; Silivașul
de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud și Ghiolț, județul Cluj); „corlan“ (Iacobeni, ju
dețul Cluj și Mi’heșul de Cîmpie, județul Mureș); „horn“ (Urca, județul Cluj) și —
în sfîrșit — „hornoi“ (Săcalul de Pădure, județul Mureș). Ținînd seama de anumite
particularități de construcție destinate numai a opri scînteile sau căldura și nu de
a conduce fumul în podul caselor acoperite cu paie, putem afirma fără să greșim
că hornoiul sau corlanul era un element deosebit de caracteristic locuințelor vechi
și nu „caselor mai evoluate, mai noi“ (cum afirmă Grigore Ionescu, o. c„ p. 38 și 42).
09 Termen local în Ghiolț, județul Cluj pentru hornurile lutuite de formă cilin
drică sau pătrată care servesc la conducerea fumului aparatului de gătit prin pe
retele „casei“ sub „codlanul“ situat în tindă deasupra cuptorului de copt pîinea.
_ 100 Cf. inf. lui Șorlea Dănilă, Vătava, județul Mureș; „cohele (bucătăriile de
vară — n.n.) or fost făcute anume pîntru cuptorul de pită“, Baciu Frăsina, Geaca,
județul Cluj; Tușineanu loan, Silivașul de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud; Frîncu
Sîia, Urca, județul Cluj; Rus Susans, Iacobeni, județul Cluj; „oamenii care o avut
putere mai bună o făcut tăt cuptorul de pită în aohe iar ăia care nu — i-or făcut
numa’ gura“, Mirza Vasile, Ghiolț, județul Cluj.
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spațioase construite din pământ101 clăldit cu furca sau din „văioage“102 și
cărămizi de fabrică cu două încăperi de locuit separate printr-un antreu
în care ușor se poate recunoaște vechea tindă.
Ridicarea caselor de pămînt răspîndite în cuprinsul districtului după
dispariția pădurilor și încetarea definitivă a plutăritului pe Mureș com
porta cîteva procedee perfecționate pe la începutul secolului prin valo
rificarea rezultatelor îndelungilor Observații privitoare la rezistența și
puterea de adeziune a diferitelor varietăți de „năglaguri“ lipite pe împle
titurile de nuiele sau îndesate cu mina sub formă de bulgări între leațurile care nu rareori formau scheletul unor construcții anexe din cadrul
gospodăriei. Pornind de la constatarea că rezistența față de crăpăturile
produse de presiunea suprastructurii asupra pereților sporește pe măsură
ce în amestec se folosea o pleavă mai grosieră, oamenii au îmbunătățit și
mai mult compoziția năglagului introducând ca liant în pasta argiloasă103
mari cantități de paie tocate. Năglagul astfel obținut era luat cu furcile
de către doi bărbați și dat celui de al treilea pentru a fi clădit și îndesat
cu picioarele peste o temelie 'de piatră sau direct pe pămînt. Porțiunea
de zid ridicată pînă la o anumită înălțime numită „rînd“104 era nivelată
după firul cu plumb cu ajutorul unui hîrleț fără urechi și lăsată apoi
să se usuce timp de Cîteva zile. După uscarea primului și celui de al doilea
„rînd“, se prepara o nouă cantitate de năglag continuîndu-se ridicarea
zidurilor pînă la cota finală. Zidurile marii majorități a caselor clădite
din pămînt galben amestecat cu paie tocate și așezat cu furca se compu
neau de obicei din trei „rânduri“ deosebit de vizibile în faza premergă
toare tencuirii (fig. 18). Lipsa unor cantități însemnate de argilă și rela
tiv numeroasele operații suplimentare necesare finisării pereților de
năglag clădit cu furca au determinat curînd trecerea la tehnica simpli
ficată a bătucim bulgărilor de pămînt negru amestecat cu paie105 între
cofraje de scînduri înălțate treptat pe țărușii care marcau planul caselor.
Pentru a rezista crăpăturilor provocate de diverse solicitări, colțurile
caselor clădite în această tehnică erau consolidate după fiecare rînd bătu
cit prin spini desfrunziți, așezați în așa fel încît să ajungă pe ambele
101 Eliminarea cuptorului de copt pîinea într-o construcție separată coincide în
timp cu rapida răspîndire a caselor mai spațioase cu ziduri construite din pămînt
apărute pe la sfîrșitul secolului trecut datorită defrișării iraționale a pădurilor și în
cetării definitive a plutăritului pe Mureș.
102 Termen local din Ceanu Mare, județul Cluj și Ghiolț, județul Cluj pentru
cărămizile confecționate din pămînt galben sau negru în tipare de lemn și apoi în
prese metalice procurate din industrie.
103 în faza inițială a răspîndirii caselor cu ziduri de pămînt, ca material de
construcție se folosea numai argila stropită cu apă și amestecată cu paie tocate
într-o pastă omogenizată printr-o primă călcare cu vitele după care se tăia cu sapa
întorcîndu-se pe cealaltă parte pentru a fi frămîntată din nou prin același procedeu,
cf. inf. lui Huzmezan Constantin, Sînmihaiul de Cîmpie; Tușineanu loan, Silivașul
de Cîmpie și Rad Alexandru, Miheșul de Cîmpie.
104 înălțimea unui „rînd“ varia de cele mai multe ori în funcție de cantitatea
de năglag pregătită într-o anumită perioadă de timp.
105 Cf. inf. lui Chișu loan, Sîngeorzul Nou, județul Bistrița-Năsăud.
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Fig. 18. Casă în construcție cu pereții din năglag așezat cu furca pe trei „rînduri”, Miheșul
de Cîmpie, județul Mureș.

ziduri106 a căror ootă finală se acoperea cu nuiele verzi în scopul creerii
suportului necesar elementelor de suprastructură. Zidurile construite în
aceste ultime două tehnici răspîndite pe la sfîrșitul secolului XIX erau
lăsate să se usuce bine; apoi se trecea la montarea suprastructurii din
aceleași elemente și după aceleași procedee ca și la casele mai vechi din
cuprinsul districtului. Pericolul prezentat de înmuierea năglagului și lipsa
acută de material lemnos s-a reflectat în tehnica deosebit de caracteris
tică a construirii unor acoperișuri de trestie mai scunde107 și terminate
în streșini mult evazate cu scopul de a îndepărta scurgerea ploilor din
apropierea temeliei pereților. Perfecționarea continuă a procedeelor de
confecționare a văioagelor108 și dezvoltarea industriei moderne a creat
posibilitatea de a se trece la construirea caselor cu ziduri de cărămidă
(fig. 19) deosebit de răspîndite prin satele din Cîmpie aflate azi în plin
proces de înnoire.
*
*

*

100 Ibid.
107 Aplatizarea vizibilă a acoperișurilor datorită lipsei de material lemnos re
simțită în mod acut pe Cîmpia Transilvaniei este caracteristică și caselor noi, con
struite din „văioage“ sau cărămizi de fabrică (fig. 19).
los Vezi nota 102.
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Fig. 19. Casă nouă din Geaca, județul Cluj.

Dintre numeroasele anexe gospodărești din Cîmpia Transilvaniei se
remarcă în mod deosebit șura al cărei .arhetip cu ziduri din bîrne prinse
în „cheotori românești“109 a fost înlocuit într-o epocă neprecizată prin
construcția actuală cu forme și dimensiuni impuse de necesitățile strin
gente care decurgeau în mod firesc din caracterul agricol al districtului
și împuținarea materialului lemnos. Pentru a corespunde necesităților
de depozitare și îmblătire a cerealelor, scheletul acestui tip de șură a
fost construit din elemente asamblate în sisteme care permiteau o creș
tere substanțială a spațiului util pe orizontală și verticală110. Elementul
principal de susținere a scheletului acestui tip de șură era format din
trei sau patru „gîrbe“ încheiat din două bîrne perpendiculare a căror
capete superioare erau cioplite în „mucuri“ necesare pentru introducerea
„jeluiturilor“ practicate cu securea în cruce sau cu dalta și ciocanul în
capetele unei grinzi transversale. Problema asigurării unei rezistențe spo
rite la solicitările laterale cauzate de presiunea acoperișului a fost rezol
109 Existența șurii cu ziduri de bîrne prinse „în chetori românești“ ne-a fost
confirmată de Șorlea Dănilă, Vătava, județul Mureș; Baciu Frăsina, Geaca, jude
țul Cluj și Frîncu Sîia, Urca, județul Cluj.
• **'< Conexată la împuținarea catastrofală a pădurilor și încetarea definitivă a
plutăritului pe Mureș, afirmația noastră ar părea paradoxală dacă nu s-ar avea în
vedere existența acelei străvechi „civilizații a lemnului“ din care rezultă în mod
firesc multiplele posibilități de asamblare a bucăților mai scurte în sisteme și eșa
fodaje uneori atît de complicate încît sînt aproape imposibil de descris.
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vată într-o primă formă cu ajutorul contrafixelor prinse în cuie de lemn
sau piroane die fier de capetele celor trei elemente constitutive ale „gîrbei“. „Mucurile“ de jos ale celor două bîrne perpendiculare care formau
părțile marginale ale „gîrbelor“ erau introduse în scobiturile de la cape
tele unor tălpi scurte așezate spre exterior cu scopul de a lărgi suprafața
șurii prin despărțituri sau „puiucuri“ laterale bine delimitate ca spațiu
suplimentar pentru depozitarea snopilor sau lădoaielor în care se păstrau
cerealele. Capetele exterioare ale acestor bucăți de lemn mai scurte erau
prinse în scobiturile unei tălpi dintr-o singură bucată a cărei lungime
depindea de lungimea totală a șurii determinată la rîndul ei de numărul
„gîrbelor“ și distanța la care erau așezate una față de alta. De pe supra
fața acestei tălpi care delimita lățimea totală a șurii, se ridicau mai mulți
„șoși“ perpendiculari și oblici peste -capetele cărora se așeza o „cunună“
de aceeași lungime. Pentru -consolidarea suplimentară de reușita căreia
depindea în ultimă analiză soliditatea și stabilitatea întregii construcții,
cununa -de pe capetele superioare ale șoșilor fixați pe talpa laterală era
legată de mijlocul gîrbelo-r prin traverse bine fixate cu piroane de fier și
jișluituri. C-omii consolidați prin „sglemuri“ erau fixați de cunu-na ridi
cată pe șoșii tălpilor laterale și pe grinzile așezate spre marginile „gîrbelor“. Scheletul astfel construit (fig. 20) era apoi acoperit cu paie de
grîu așezate cu furca într-un strat gros de 1 m sau cu jupi de trestie
legați -de leațuri -cu „gînjuri“ de răchită sau sîrmă. Fețele laterale și
porțile, care se închideau sau se deschideau la cele două capete după
necesitatea obținerii -curentului de aer -trebuincios vînturării grînelor
îmblătite pe aria de pămînt bătut a șurii, erau confecționate din sc-înduri
de stejar sau brad111 apoi nuiele de carpen112 împletite -pe țărușii înfipți
în găurile sfredelite pe o talpă cioplită sumar cu securea. Prezența „puiucurilor“ laterale pentru Clădit snopii113 și a celor două „funduri“ între
car-e se realizează curentul de aer necesar vînturării semințelor114 denotă
un pronunțat caracter agricol confirmat -apoi și -de faptul că în trecut
șura nu a fost legată de grajd decît în cazurile excepționale -cînd locul de
111 Cf. informația lui Baciu Frăsina, Geaca, județul Cluj; Rusu Mihăilă, Soporul de Cîmpie, județul Cluj; Tîrnoveanu Ion și Mirza Vasile, Ghiolț, județul Cluj,
în aceeași ordine de idei cu informațiile furnizate de cei menționați în notă, preci
zăm că la Cea-nu Mare, județul Cluj, s-a păstrat o astfel de șură construită în anul
1864 după cum mărturisește o inscripție crestată pe unul din șoși. Șuri asemănă
toare, dar fără unul sau ambele funduri, există de asemenea la Geaca, județul
Cluj și în alte sate pe care nu le mai amintim.
112 Prezența „leselor“ de nuiele pe lateralele și fundurile șurilor cu „gîrbe“ a
fost constatată în aproape toate satele cercetate.
113 înafară de clădirea snopilor și așezarea lădoaielor pentru grîu, „puiucurile“
laterale ale șurilor cu gîrbe din Cîmpie serveau și la construirea unor „coșteie“ de
leațuri necesare depozitării știuleților de porumb, inf. lui Baciu Frăsina, Geaca,
județul Cluj.
1,4 Un mare rol în crearea unui curent de aer care să circule între cele două
„funduri“ exact la înălțimea pînă la care se aruncau semințele cu „vîntureașca“ îl
avea atât așezarea șurii cu axul pe direcția din care băteau de obicei vânturile do
minante, cit și streșinile acoperișului mult coborîte peste „puiucuri" cu scopul de
a împiedica infiltrări laterale nepotrivite.
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Fig. 20. Șura cu trei „gîrbe" din Geaca, județul Cluj, înainte de a fi demontată și trans
portată în Secția în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj.

casă și grădină din vatra satului se îngusta treptat prin divizări succesive
între mai mulți urmași ai aceleiași familii115. Caracterul exclusiv agricol
s-a pierdut în timpurile mai noi cînd — datorită necesităților tehnice
generate de lipsa materialului lemnos116 la care se adăuga continua
îngustare a locurilor din vatra satului — șurile cu „gîrbe“ devin simple
anexe lipite de grajd117 sau se transformă în construcții destinate celor
mai diverse scopuri.
115 Cf. inf. lui Șandor Ion, Șacalul de Pădure, județul Mureș; Bîz Vasile, Monor,
județul Bistrița-Năsăud; Tonceanu Petre, Lunca, județul Mureș; Huzmezan Constan
tin, Sînmihaiul de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud; Baciu Frăsina, Geaca, județul
Cluj; Socoleanu Floarea, Rîciu, județul Mureș; Rusu Mihăilă, Soporul de Cîmpie,
județul Cluj și Mîrză Vasile, Ghiolț, județul Cluj.
116 „Lemnu’ o început să fie tot mai puțin și atunci oamenii s-or gîndit că mai
ușor ș-or putea face o țîră de șură sub același coperiș cu grajdu“, Șimpoieș Ionică,
Budești, județul Bistrița-Năsăud; „șura cu puiucurile sub același coperiș cu grajdu’
s-o făcut mai ușor pîntru că nu cerea atîta loc și lemn“, cf. Mîrza Vasile, Ghiolț,
județul Cluj.
117 La motivele menționate în nota precedentă se adaugă apariția hotărîtoare
a batozelor moderne de treierat care au eliberat vechile șuri cu „gîrbe“ de princi
palele lor funcțiuni agricole transformîndu-le în simple anexe situate de acuma sub
același acoperiș cu grajdul.
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Grija deosebită 'manifestată întotdeauna față de problema adăpostirii
vitelor necesare muncilor agricole s-a reflectat de timpuriu prin con
struirea unor grajduri sau „poieți“118 la suprafața119 porțiunii de ogradă
sau „ocol“120 care putea fi mai ușor supravegheată din ușa și ferestrele
de la fațada casei. Materialul folosit la construcția poeților varia, în func
ție de posibilitățile oamenilor, de la bîrne121 și nuiele năglăjite122 pînă la
scîndiurile procurate de la târguri sau de la moți și bîrgăuani123. Poiețile
cu pereții din seînduri de stejar sau brad erau construite pe o temelie
118 Termen slav indicînd o construcție de lemn sau piatră care s-a impus ca
adăpost principal pentru vitele mari în locul străvechiului staul — „incintă, îngră
ditură“ (de la latinul „stabulum“, cf. Russu, I. I., Elemente autohtone în terminologia
așezărilor și gospodăriei în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii
1962—1964, Cluj, 1966, p. 76) foarte probabil încă din perioada '.conviețuirii românoslave.
u9 în citeva sate din Cîmpia Transilvaniei s-a păstrat sporadic amintirea
unor grajduri amenajate în gropi avînd pereții căptușiți cu „handuri“ sau lese de
nuiele năglăjite și acoperișuri confecționate la repezeală din corni peste leaturile
cărora se clădeau paie apoi un rind de glii sau pămînt bătucit, cf. inf. lui Chișu
loan, Sîngeorzul Nou, județul Bistrița-Năsăud; Tușineanu loan, Silivașul de Cîmpie,
județul Bistrița-Năsăud; Rusu Mihăilă, Soporul de Cîmpie, județul Cluj. Presupu
nerea că grajdurile săpate în pămînt ar fi fost deosebit de răspîndite în trecutul
istoric al districtului este infirmată, printre altele, de concluzia ce se desprinde logic
din numărul mare de vite aflate în proprietatea unui iobag ce se pune sub chezășie
printr-o scrisoare datată la 29 septembrie 1568 în Sîngerul de Cîmpie. în sus men
ționata scrisoare de punere sub chezășie a iobagului lui Alexandru Barchiay este
vorba de 13 capete de vite (Arhiva istorică a Bibi. Filialei Acad. R.S.R. din Cluj,
fondul Bănffy, 1, suppl. 15—16, cf. Prodan, D., Iobăgia în Transilvania în secolul
XVI, I, București, 1967, p. 452, nota 12) care nu puteau fi adăpostite decît într-un
grajd construit la suprafață și aceasta pentru simplul motiv că excavarea unor can
tități uriașe de pămînt ar fi necesitat multă muncă și operații suplimentare de con
solidare și izolare a pereților printr-un procedeu oarecare. Fără a mai insista asupra
acestor probleme lămurite în parte prin însuși numărul redus al bătrînilor care-și
aminteau de adăposturile pentru vite săpate în pămînt, precizăm doar că sub strea
șină unui grajd menționat într-o altă scrisoare de chezășie datată la 29 martie 1676
la Țaga (cf. Pal Gyulai, o. c.) erau așezate niște ustensile gospodărești de unde re
zultă fără putință de tăgadă că era construit la suprafață. Grija de totdeauna a
țăranului din Cîmpie față de vitele sale a fost, în sfîrșit, mărturisită într-o formă
puțin cam exagerată de bătrîna Frîncu Sîia din satul Urca, județul Cluj, care pre
tindea că „mai demult nici casele nu erau așa de faine și de mari ca grajdurile“.
V. și nota precedentă privitoare la „poiată“ care — fiind de la început o construcție
de lemn sau piatră — nu putea fi ridicată decît la suprafața pămîntului.
120 Termen local din Cîmpie și Platforma Someșană de origine slavă veche
(„okolu“ — cf. Dicționarul limbii române moderne, București, 1958, s.v.) denumind
o funcție derivată probabil din extensiunea accepțiunii primordiale a cuvin tul ui
„țarc“ care conține radicalul indo-european reconstituit sub forma „twer“ — a
(cu)prinde, a închide, îngrădi“ (A. Walde — J. Pokorny, Vergleichendes Wörter
buch der idogermanischen Sprachen, Berlin, I, 750—1 cf. Russu, I. I. Din trecutul
păstoritului românesc în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii
1957—1958, Cluj, 1958, p. 146) de unde și lituanianul aptvars — „împrejmuire,
ogradă“ sau tvârtas — „ocol, țarc“ (cf. Russu, I. I., o. c., p. 146).
121 Frîncu Sîia, Urca, județul Cluj.
122 Cf. inf. lui Șandor loan, Săcalul de Pădure, județul Mureș; Șorlea Dănilă,
Vătava, județul Mureș; Chișu loan, Sîngeorzul Nou, județul Bistrița-Năsăud.
123 poiețile construite din șoși cu seînduri de stejar sau brad sînt atît de răs
pîndite în Cîmpia Transilvaniei îneît nu mai enumerăm satele unde le-am întîlnit.
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de piatră înaltă de cca 1 m peste care se puneau patru tălpi încheiate la
capete în profil pătrat. La colțurile tălpilor se ridicau patru șoși ai căror
capete de sus erau cioplite în mucuri pentru a se putea introduce în ele
capetele scobite ale cununilor. Consolidarea întregului ansamblu se rea
liza prin plantarea mai multor șoși verticali încadrați de cîte doi piloni
oblici ai căror capete de sus sprijineau cununa în puncte cit mai îndepăr
tate unele de altele. Scândurile din care erau confecționați pereții poieților se bateau în cuie pe fața interioară a șoșilor după care se trecea la
fixarea grinzelelor pe cununi și la construirea tavanului. Lipsa de mate
rial lemnos resimțită în urma despăduririlor iraționale și a încetării plutăritului pe Mureș s-a răsfrânt în egală măsură în tehnica de construire
a grajdurilor mai noi. Astfel, scândurile late de stejar sau brad din care
erau confecționați pereții grajdurilor au fost înlocuite în timpuri mai noi
prin ziduri de văioage clădite între șoșii plantați din loc în loc pe tălpi
sau chiar prin ziduri de pămînt clădit cu furca sau bătut între cofraje
de scânduri. Acoperișurile marii majorități a grajdurilor construite în
secolul trecut erau confecționate din jupi de trestie legați pe leațurile
cornilor cu gînjuri de răchită ia.r în timpurile mai noi cu bucăți de sîrmă.
Materialul din care erau construite zidurile grajdurilor — în speță pămîntul clădit cu furca sau bătut între cofrajele de scân(duri — precum și lipsa
acută de bîrne potrivite încheierii unor corni mai înalți s-au oglindit în
forma aplatizată a acoperișurilor cu marginile mult evazate în scopul
protejării bazei pereților și adăpostirii în bune condițiuni a unor unelte
gospodărești sub streșini. într-o perioadă mai veche, când grajdurile au
fost construite separat de șuri, una din apele laterale ale acoperișului era
tăiată și lăsată descoperită pentru da în pod să se poată depozita furajele
mai de preț ca otava, lucerna și trifoiul cu care erau hrănite vitele mai
ales în perioada muncilor agricole de primăvară. Când șurile și-au pierdut
principala lor funcțiune agricolă devenind simple anexe construite în
continuarea grajdurilor, acoperișurile s-au alungit păstrîndu-și în schimb
toate cele patru ape întregi. In acest din urmă caz furajele de preț erau
urcate în podul grajdului din carul introdus cu spatele înapoi în șură.
Spre deosebire de o perioadă mai veche, cînd furajarea animalelor se
făcea printr-o deschizătură numită fînar tăiată într-un colț al podului
la grajdurile legate de șură, finul era aruncat pe bătătura acesteia de
unde era apoi introdus -cu furca printr-un „oblon“ direct în ieslea ani
malelor.
Din informațiile culese pe teren s-a constatat că în trecutul mai înde
părtat grajdul sau poiata a fost construită relativ departe de casă sau de
restul construcțiilor anexe cu scopul bine determinat de a preveni extin
derea eventualelor incendii asupra întregii gospodării124. Pe măsură însă
ce locul de casă și grădina din vatra satului se micșorau treptat prin
înmulțirea populației și divizarea succesivă între urmașii familiei, graj124 „Dacă să aprindé una, să scape barăm celelalte“; „de aia le făceau mai de
parte una de alta ca să nu să aprindă täte deodată“, Frîncu Sîia, Urca, județul
Cluj; Baciu Frăsina, Geaca, județul Cluj etc.
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Ocol în fața casei

Fig. 21. Casa Biz Vasile, Monor nr. 377, județul Bistrița-Năsăud.

durile au început să fie construite sub același acoperiș cu tinda oaselor125
atît în satele cu populație românească bit și în acelea locuite de sași. Unul
din cele mai caracteristice cazuri de legare a grajdului de tindă îl pre
zintă casa Bîz Vasile din Monor, județul Bistrița-Năsăud (fig. 21) con
struită de străbunicul proprietarului acum cca 200 de ani din lodibe prinse
„în chetori“126, precum și casa săsească nr. 278 din Sîngeorzul Nou,
județul Bistrița-Năsăud (fig. 22)127.
O construcție anexă legată de caracterul agricol al districtului din
care decurgea în mod firesc necesitatea depozitării marilor cantități de
cereale recoltate, este grînarul sau „găbănașul“128 cu tîrnaț înfundat
apărut în zona de maximă răspîndire a cernoziomurilor le
vigate încă din timpurile vechi129. Găbănașurile din Cîmpia
Transilvaniei sînt construite pe patru tălpi cu profil pătrat sub care
sînt așezate ca temelie bucăți mari de piatră de mal sau bolovani de rîu.
De pe colțurile tălpilor prinse la 'capete în sistemul „cheotorilor“ se
ridică patru șoși peste care se așezau cele patru cununi necesare con125 Apariția fenomenului datează dintr-o epocă premergătoare legării grajdului
de șură ale cărei principale funcțiuni agricole nu se puteau realiza decît în cadrul
unei construcții separate în ansamblul gospodăriei.
126 Grajdul sau poiata prevăzută cu două uși de acces are o suprafață totală
de 12,44 m ceea ce exclude posibilitatea ca aceasta să fi fost construită inițial pen
tru a servi de cămară care era de obicei mult mai mică.
127 Casa a fost construită aproximativ în urmă cu cca două secole din bile de
brad și bîrne de stejar fățuite din secure și prinse la capete „în chetori“. Grajdul
are o suprafață de 18,15 m2.
128 Termen local din Cîmpie de origine maghiaro-funcționărească (v. „gabonăs
hâz“ = „casă de bucate“ — apud P. Gyulai, o. c.,) adoptat și de populația româ
nească mai întîi în satele mixte. Pentru a nu exista vreun dubiu în niciuna din pro
blemele privind originea și terminologia grinarelor din Cîmpia Transilvaniei, notăm
în treacăt că în satele românești din Maramureș (Berbești, județul Maramureș) și
Țara Zărandului (Buceș-Reți, județul Hunedoara) există numeroase construcții cu
același plan și funcțiuni — însă de dimensiuni mai mici — numite „cămară afară".
129 Vezi mai sus nota 87.
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Ocol in fața casei
Fig. 22. Casa săsească nr. 278 din Sîngeorzul Nou, județul Bistrița-Năsăud.

struirii scheletului acoperișurilor. Deși realizarea construcției în formele
și dimensiunile cele mai des răispîndite pe Cîmpie nu impunea în mod
neapărat necesar măsuri suplimentare de consolidare a ansamblului, între
șoșii de la capetele tălpilor lungi erau plantați cîte doi piloni intermediari
dintre oare unul era oblic. După construirea scheletului și a pereților din
scînduri de brad prinse în cuie de fier pe fața interioară a șoșilor, con
strucția (fig. 23) se acoperea cu jupi de trestie legați de leațuri cu gîniuri
de nuiele de răchită. Pentru a corespunde necesităților mărite de depo
zitare a cerealelor, pe lîngă pereții din interior ai găbănașurilor se con
struiau mai multe „hambare“ cu despărțituri numite „tielme“ în care se
puneau grîu, orz, grăunțe de porumb sau chiar făină și tărîțe.
Cotețele pentru porci din gospodăria țăranului de pe Cîmpie erau
•construite din materiale și în tehnici corespunzătoare anotimpurilor căl
duroase sau reci. De primăvara pînă toamna târziu, porcii erau ținuți în
cotețe confecționate dintr-o împletitură de formă rotundă din nuiele pe
pari în fața cărora de miulte ori se amenaja cite un mic țarc cu scopul de
a se asigura o mai mare libertate de mișcare animalelor. Cotețele pentru
iarnă erau construite fie din nuiele năglăjite, fie din scînduri de stejar
sau brad procurate din tiîrguri dar mai ales de la locuitorii din Ibănești,
județul Mureș130.. Cotețele pentru iarnă sînt construite pe două tălpi mai
lungi peste care se prindeau cu ajutorul „jișluiturilor“ laltele două mai
scurte. După ce „lodbele“ care serveau ca podea erau prinse în cuie de
tălpile lungi, se ridicau pereții. Pereții se construiau din scînduri groase
130 Uneori — ca și în cazul lădoaielor cu „jug“ — cotețele pentru porci erau
„prefabricate“ de către locuitorii din Ibănești și transportate cu căruțele la cumpă
rători care trebuiau numai să le asambleze.
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Fig. 23. „Găbăiiaș'țțcu tîrnaț înfundat. Legii, județul’Cluj.

Fig. 24. Coteț pentru porci. Geaca, județul Cluj.
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de stejar sau brad prinse în „chetori“ consolidate prin leațuri bătute în
cuie de o parte și de alta a capetelor. Peste cununile așezate pe culmea
pereților, se ridicau apoi cornii cu leațurile .și se confecționa acoperișul
de trestie sau paie' cu streșinile mult ieșite înafară. „Troaca“ sau „halăul“
pentru porci este prins în peretele din față în așa fel încît lăturile să
poată fi turnate pe dinafară. O particularitate a întregii construcții (fig. 24)
o constituie în primul rînd streașină mult alungită peste peretele unde
este încastrat „halăul“131, apoi faptul că ea poate fi mutată din loc în
13* „Ca să nu ne ploaie sau să ne ningă în spate când stăm aplecate și turnăm
mîncarea în halău la porci“ — Frîncu Sîia, Urca, județul Cluj.
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loc după necesități legate de problema asigurării unor condiții de igienă
pentru animale.
Numeroasele păsări din gospodăria țăranului de pe Cîmpie au fost
ținute fie în „cătrețele“ de sub „polmolul“ sau tîmațul caselor, fie în
„cotețele pentru galițe“ construite din leațuri sau nuiele năglăjite într-un
colț al „ocolului“ sau ogrăzii. Cele mai multe din „cotețele pentru galițe“
sînt construite dintr-o împletitură de nuiele pe pari bătuți în părnînt și
au de obicei o formă rotundă și două etaje prevăzute cu ușițele de acces
respective. După ce împletitura se ridica pînă la înălțimea necesară, inte
riorul peretelui era „năglăjit“ și lăsat să se usuce după care operația se
repeta și la exterior. După œ era acoperit cu paie mărunte sau trestie
așezată peste un schelet de nuiele îndoite ide pe o margine pe alta, între
gul coteț era lipit la exterior cu lut amestecat cu bălegar și în cele din
urmă văruit.
Amplasarea deosebit de caracteristică a numeroaselor construcții
gospodărești în cadrul microreliefului proprietății din vatra satului sau
din hodăi a fost invariabil determinată de necesitățile stringente care
decurgeau în mod firesc din ocupația principală a locuitorilor de pe Cîm
pie. Dacă amplasarea bucătăriilor de vară, a găbănașurilor și cotețelor
varia de la caz la caz în funcție de anumite avantaje oferite de formele
microreliefului proprietății, poiata era construită întotdeauna pe porțiu
nea de „ocol“ care putea fi cel mai ușor supravegheată din pragul sau
ferestrele casei. în acest ansamblu cu textura generală prefigurată de
anumite considerente mai mult sau mai puțin hotărâtoare și stabile, doar
vechea șură de îmblătit aducea o notă inedită prin însăși alegerea locului
unde trebuia construită, de fiecare dată, cu axul pe direcția vînturilor
dominante atît de necesare îndeplinirii principalei ei funcțiuni din gos
podăria țărănească tipică (fig. 25) pentru „Cîmpia“ Transilvaniei.

Pompei Mureșanu

BEITRÄGE ZUR SIEDLUNGSFORSCHUNG UND ZUR ERFORSCHUNG
DER BÄUERLICHEN ARCHITEKTUR IN DER SIEBENBÜRGISCHEN
EBENE „CÎMPIA“
(Auszug)

Dass die Ackerbauzone im nördlichen Siebenbürgen von jeher besie
delt war, beweist sowohl die Landschaftsbezeichnung Cîmpie (d.h. Ebene,
auch Ackerland) als auch der degradierte Ackerboden im Gebiet der
ältesten Rodungen. Die Kontinuität der Besiedlung durch vorrumänische
und rumänische Bevölkerung in der Siebenbürgischen Ebene wird durch
zahlreiche archäologische Funde bewiesen, durch das Fehlen geschlosse
ner Siedlungen andersnationaler Bevölkerung sowie durch eine Reihe von
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Urkunden wie z.B. das „Register päpstlicher Steuern“, das zwischen
1332—1337 zwei Gesandte zusammenstellten, die mit der Einnahme der
Steuern von katholischen Geistlichen aus den Dörfern Ungarns und Sie
benbürgens an den Päpstlichen Stuhl in Rom beauftragt waren. Von den
insgesamt 210 Siedlungen aus der Siebenbürgischen Ebene „Cîmpia“, die
bereits in früheren Urkunden erwähnt sind, fehlen 96 Dörfer in den
Listen des „Registers“, woraus sich die logische Schlussfolgerung ergibt,
dass sie ausschliesslich von orthodoxer rumänischer Bevölkerung be
wohnt waren, welche dem Päpstlichen Stuhl gegenüber keinerlei Ver
pflichtungen hatte. Ohne auf diese Frage weiter einzugehen, sei darauf
hingewiesen, dass allein das Vorhandensein der 96 Dörfer ohne katho
lischen Geistlichen, der dem Papst Abgaben geleistet hätte, ausreicht,
um die „Theorie“ zu widerlegen, wonach die Siebenbürgische Ebene bis
zum 15.—17. Jahrhundert ein „blühend ungarisch Land“ gewesen, in dem
sich erst später Rumänen angesiedelt hätten. Äusser den 96 Dörfern, die
ausschliesslich von Rumänen bewohnt waren, gab es zu Beginn des 16.
Jahrhunderts in der Siebenbürgischen Ebene noch 99 Dörfer mit katho
lischen Geistlichen, die in dem päpstlichen Steuerregister zwischen
1332—37 angeführt sind. Infolge der geringen Zahl ungarischer Siedler
waren diese Dörfer vorwiegend von Rumänen bewohnt, während anders
nationale Siedler nur verstreut, in der Umgebung von Feudalhöfen, wo sie
als Dienst- oder Vertrauensleute lebten, anzutreffen waren. Wären diese
99 Dörfer ausschliesslich von ungarischer Bevölkerung bewohnt gewesen,
die bereits früher die feudale Lebensweise angenommen hatte als die
Rumänen, die noch vorfeudale autochthone Lebensverhältnisse bewahr
ten, so wären sie logischerweise schon früher als die 96 rumänischen
Dörfer in Urkunden erwähnt worden. Ein sprechender Beweis dafür, dass
das Verhältnis zwischen rumänischer und andersnationaler Bevölkerung
in den 99 Dörfern mit katholischen Geistlichen in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts zugunsten der Rumänen unverändert geblieben ist, sind
die Aussagen ausländischer Reisender, österreichische Aufzeichnungen
unjd Bevölkerungsstatistiken.
In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gab es in der Siebenbür
gischen Ebene 15 Dörfer, die dem Papst steuerpflichtig, waren, woraus
man schliessen kann, dass sie vorwiegend oder ausschliesslich von deut
scher Bevölkerung bewohnt waren.
Eine letzte Kategorie bilden 67 Dörfer von den 277 Siedlungen dieses
geographischen Gebiets, deren erste Erwähnung nur nach dem letzten
Jahr päpstlicher Abgaben erfolgt — sie können für die Schlussfolgerun
gen über die ethnische Zugehörigkeit der Bevölkerung in den ersten drei
Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts nicht in Betracht gezogen werden.
Aus der Kontinuität der rumänischen Bevölkerung, die demnach auch
das Weichbild des Dorfes bestimmte, ergibt sich die Lage 'der meisten
Siedlungen in Gebieten mit den besten physisch-geographischen Bedin
gungen, abseits der bekannten Zuwanderungsstrassen, auf denen die Völ
ker im Laufe der Jahrhunderte nach Siebenbürgen kamen. Die unsicheren
Lebensbedingungen beeinflussten die autochthone Bevölkerung in jener

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

192

P. Mureșanu

bewegten Zeit die engen Seitentäler der Ebene als Siedlungsgebiete zu
bevorzugen gegenüber den breiten Flussauen, die gemieden wurden, weil
der Weg der wandernden Völkerscharen an diesen entlang führte. Wenn
wir diesen geschichtlichen Verhältnissen Rechnung tragen, ist es kein
Zufall, dass die ältesten urkundlich erwähnten rumänischen Dörfer meis
tens in solch gedeckter Lage in Seitentälern abseits von den gefahrvollen
Hauptwegen, der breiten Täler angelegt wurden. Dies veranschaulicht die
Lage der Dörfer Diviciorii Mari und Diviciorii Mici im Kreis Gherla, die
zum ersten Mal in Urkunden aus den Jahren 1173—1196 erwähnt wer
den. Hier finden wir auch die Erklärung für das Fehlen rein rumänischer
Siedlungen in den Haupttälern, wo erst nach Abschluss der Wanderungen
neue Dörfer mit den Kennzeichen der Koloriistensiedlungen entstanden
sind. Äusser der Tatsache, dass die rumänischen Dörfer in Gebieten de
gradierten Ackerbodens und der ältesten Rofdungen anzutreffen sind, ist
ihre verborgene Lage in Seitentälern ein weiteres Merkmal und ein wei
terer Beweis für das Alter und die Kontinuität der rumänischen Bevöl
kerung in der Siebenbürgischen Ebene.
Die meisten Siedlungen in der Siebenbürgischen Ebene liegen am
Oberlauf der Bächlein, wo das Gelände sich als Uferwiese weitet. Die
bevorzugte Form ist die des Runddorfes, das eine abgegrenzte Einheit
darstellt. In der Dorfmitte häufen sich die Gehöfte und am Dorfrand lie
gen sie weiter voneinander. Die Dörfer sind in verschiedensten Richtun
gen von einem Strassennetz durchzogen, das keinerlei System aufweist,
sodass die rumänischen Dörfer in der Siebenbürgischen Ebene den Ein
druck erwecken, die Gehöfte seien ohne Rücksicht auf die durch Fluss
windungen bestimmte Linie gebaut. Es wurde nicht Haus an Haus gebaut,
zwischen den Gebäuden sind Blumen- und Gemüsegärten von unregel
mässiger Form. Charakteristisch für die Ackerbaugebiete, in denen im
vorigen Jahrhundert die Agrarreform durchgeführt wurde, sind die so
genannten „hodai“ oder Einzelgehöfte auf der Dorfflur, die besonders
den Vorteil boten, dass der Boden gedüngt und auich bearbeitet wurde,
ohne dass das Vieh den ermüdenden Weg aus dem Dorf bis auf die Flur
zurückzulegen hatte.
Weil die ungarische Bevölkerung im 13. Jahrhundert noch überall
ein System doppelter Wohnformen kannte, nämlich vom Frühjahr bis
Herbst in Zelten oder im Winter in bescheidenen Schilfhütten lebte,
haben wir unsere Untersuchungen auf das rumänische Bauernhaus
beschränkt, dessen strenger Grundriss bereits festlag, bevor die nationa
len Minderheiten sich in den siebenbürgischen Dörfern angesiedelt hat
ten. Aus dem Holz der damals zahlreichen Wälder bauten die Rumänen
im gesamten Gebiet der Siebenbürgischen Ebene Bohlenhäuser mit dem
typisch rumänischen Verband cheotoare genannt, der schliesslich auch
von der ungarischen Bevölkerung aus oben erwähnten oder benachbarten
Zonen übernommen wurde. Die meisten rumänischen Dörfer der Sie
benbürgischen Ebene hatten eine sogenannte „vordere Stube“, einen Flur,
tindă, genannt, und eine Kammer. Die Anzahl der Räume schwankte, sie
richtete sich nach der sozialen Zugehörigkeit oder nach der Willkürt der
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Grafen, die für ihr Dienstpersonal auf dien Gütern eine Anzahl von Hütten
sogenannte „hurube“ bauten, die aus einem einzigen Raum bestanden
und mit Maisstengeln gedeckt waren. Wenn die Wälder der Umgebung
abgeholzt waren bzw., wenn die Flösse seltener Holz aus den Wäldern
am Oberlauf des Mureș herunterholten, begannen die Bewohner der
Ebene Erde als Wandfüllung zu verwenden; sie wurde zwischen Bret
tereinschalung festgestampft (rum. Bezeichung der Bauweise în șoși oder
furci). Aufschlussreich für die ackerbauende Beschäftigung der Bewohner
ist, dass der Backofen zunächst in der vorderen Stube, später im Flur
stand und schliesslich ganz hinaus verlegt wurde, wodurch gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts die Sommerküchen entstanden sind. Für die
ackerbauende Beschäftigung spricht auch das Vorhandensein von Ge
treidespeichern und von Scheunen mit einem abgetrennten Teil für die
Garben und zwei Türen, die beim Getreidedreschen notwendig sind.
LISTE DER ABBILDUNGEN

1. Geographische Grenze der Provinz mit der Verbreitung der völkischen Enklitik
„von der Ebene“.
2. Territoriale Ausbreitung der Dörfer von der Ebene mit ausschliesslich rumä
nischer Bevölkerung in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts.
(Die Dörfer der Siebenbürgischen Ebene, die in den päpstlichen Steuerregistern
aus den Jahren 1332—1337 nicht erwähnt wurden.)
3. Territoriale Ausbreitung der Dörfer aus der Ebene mit rumänischer Bevöl
kerung und katholischen Minderheiten aus der ersten Hälfte des XIV. Jahr
hunderts. (Die Dörfer aus der Siebenbürgischen Ebene mit den Priestern, die die
päpstlichen Steuern in den Jahren 1332—1337 gezahlt haben.)
4. Territoriale Ausbreitung der Dörfer aus der Ebene mit deutscher Bevölkerung
und mit ihren Priestern, die zwischen den Jahren 1332—1337 päpstliche Steuern
gezahlt haben.
5. Die Dörfer aus der Ebene mit ihrer ersten aktenmässigen Erwähnung aus den
Jahren 1337—1773.
6. Diviciorii mici, im Komitate Cluj, Dörflein in einem Seitental, mit der ersten
aktenmässigen Erwähnung aus den Jahren 1173—1196.
7. Chiochis, im Komitate Bistrița-Năsăud, ein verborgenes Dörflein im Wasser
sammelbecken eines Tales im Gebirge, zum erstenmal erwähnt im Jahre 1320.
8. Valea Largă, im Komitate Mures, eine kreisartige Ansiedlung mit unterbroche
ner Anhäufung in der Kontaktzone zwischen den permeablen und imperbeablen
Schichten.
9. Tritenii de Jos, im Komitate Cluj, eine charakteristische Siedlung aus der
Ebene.
10. „Hodäi“ oder Einzelgehöfte am Rande des Dorfes Frata, im Komitate Cluj.
11. Ein Haus aus Eichenbohlen gebaut „mit rumänischen Stummeln“ vor etwa zwei
Jahrhunderten in Chiochiș, Komitat Bistrița-Năsăud.
12. Das Gerüst eines Hauses gebaut mit Pfosten, auf rumänisch „în șoși“ in Archiud, Komitate Bistrița-Năsăud.
13. Altes Haus aus Săcalul de Pădure, Komitat Mureș, mit einem auf beiden Seiten
offenen Flur.
14. Ein Haus aus Geaca, Komitat Cluj, mit einem auf drei Seiten geschlossenen
Flur mit verzierten Brettern.
15. Josif Zäban’s Hausplan aus Soporul de Cîmpie im Komitate Cluj.
16. Ein Hausplan aus Luieriu, Komitat Mures.
17. Das Haus Nr. 78, aus Săcalul de Pădure, Komitat Mureș.
13 — Anuarul Muzeului etnografic
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18. Haus im Bau mit Wänden aus Tegel mit der Gabel angebracht in drei Reihen
in Miheșul de Cîmpie, Komitat Mureș.
19. Ein neues Haus in Geaca, Komitat Cluj.
20. Eine Scheune aus Geaca, Komitat Cluj, bevor sie demontiert und in die Frei
lichtabteilung des Ethnographischen Museums Siebenbürgens in Cluj beför
dert wurde.
21. Biz Vasile’s Haus Nr. 377 in Monor, Komitat Bistrița-Năsăud.
22. Sächsisches Haus Nr. 278 in Singeorzul Nou, Komitat Bistrița-Năsăud.
23. Kornspeicher mit geschlossener Flur in Legii, Komitat Cluj.
24. Schweinestall in Geaca, Komitate Cluj.
25. Charakteristisches Gehöft aus Geaca, Komitat Cluj, heute in der Freilichtsektion
des Ethnographischen Museums Siebenbürgens in Cluj.
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PORTUL POPULAR DIN ZONA NĂSĂUDULUI
Portul popular ridică probleme deosebit de importante în evoluția
de ansamblu a culturii populare românești, prin elementele tradiționale
pe care le-a păstrat, prin cele cu care s-a înnoit în timp, sub influența unui
complex de factori. Intre aceștia se impun aspirațiile pentru frumos, care
au dus la înnoirea lui de-a lungul veacurilor, în primul rînd prin tineret,
care s-a desprins mai ușor de elementele lui tradiționale. In zona Năsăudului, de care ne ocupăm, s-au păstrat prețioase elemente de cultură tradi
țională, în primul rînd în port.
Ținînd seama de această situație, socotim că interesele științei etno
grafice pretind tot mai numeroase lucrări care să analizeze cît mai pro
fund portul popular. Cu acest scop încercăm în acest studiu prezentarea
rezultatelor cercetărilor efectuate cu privire la portul popular din zona
Năsăudului. Socotim că prezentarea sub variatele sale aspecte a porturi
lor din diferite zone sau chiar numai a anumitor regiuni mai circumscrise
înseamnă o contribuție utilă pe de o parte ca material comparativ pentru
cercetările în acest domeniu, iar pe de altă parte ca material concret pen
tru viitoarea sinteză a portului popular.
Zona Năsăudului este una dintre zonele cele mai conservatoare din
punct de vedere al portului popular românesc (pl. 1).
Situată în valea superioară a Someșului Mare, înconjorată aproape
de toate părțile de munți înalți, avînd o deschidere spre Cîmpia Transil
vaniei și un drum de cărăușie prin pasul Prislop spre Cîmpulung-Moldovenesc, zona Năsăudului a rămas astfel relativ intactă de influența altor
zone și de marile orașe, reușind să-și mențină portul său tradițional pînă
în zilele noastre (fig. 1).
Pe lîngă tradiționalismul său, specificul local al acestui port rezultă
din ocupațiile și din modul de viață al locuitorilor celor peste 30 de sate,
precum și din pretențiile și gustul format în cursul vremii prin experiența
diferitelor generații. Dintre ocupații, creșterea animalelor — extinsă în
întreaga zonă — oferă materiale din abundență1.
* Morariu, Tiberiu, Vieața pastorală în Munții Rodnei, Studii și cercetări geo
grafice II, București, 1937, p. 237.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

196

V. Pascu

Numeroasele piese executate cu o adevărată măiestrie artistică sînt
din piele și lînă. Rolul important al pieselor din pănură explică forma
desvoltată a industriei casnice textile locale precum și frecvența deose
bită a piuăritului în această zonă2.
Modul de viață din această zonă cu climă aspră și teren muntos, fe
lul de muncă al oamenilor în aceste condiții a necesitat o îmbrăcăminte
adecvată, cu haine rezistente, groase cum sînt: cioarecii, catrințele din lînă,
pieptarele, sumanele etc. Este de remarcat faptul că transportul efectuat
multă vreme numai prin cărăușie a dat naștere unoi noi piese speciale,
cojocul de cărăușie, iar păstoritul extins în părțile muntoase ale zonei
a dat naștere unei îmbrăcăminți speciale, ciobănească.
Pe lîngă ocupațiile și modul de viață specific, un factor care a contri
buit la formarea portului specific local a fost granița militară care a viețuit din 1762 pînă la 1852, deci vreme de trei generații. Astfel mai multe
piese ale portului vechi bărbătesc din diferite sate: cojocul, căciula albă,
pălăria, sumanul, cioarecii cu șiret au fost generalizate ca uniformă gră
nicerească în întreaga zonă.
2 Morariu, Iuliu, Piuăle și piuăritul în Valea Zăgrii, Bistrița, 1933, 23 p.; și
Piuăritul în Valea Someșului, în Bul. Soc. geogr., 1936; Pascu, Ștefan, Meșteșugu
rile din Transilvania pînă in secolul al XVI-lea, Ed. Acad. R.P.R., 1954, în cap. III,
paragr. 4 (p. 141—152) și în cap. IV, paragr. 2 (p. 236—238); etc.
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La formarea pretențiilor și gustului local, în afară de piuari au avut
o contribuție și ceilalți meșteșugari locali sătești, cojocarii, sumănarii etc.
Gustul local însă a fost influențat în primul rînid de târgurile din
centrul zonei, de la Năsăud. Tîrgurile năsăudene au fost frecventate de
populația tuturor satelor din împrejurimi. Prin expunerea în șetre a va
riatelor produse meșteșugărești și industriale, precum și prin întîlnirea
tineretului diferitelor sate, țîrgul din Năsăud, pe lîngă funcția sa econo
mică, a îndeplinit și funcția unei expoziții de mărfuri și a unor prezentări
de porturi.
Toți acești factori — așezarea, modul de viață, materiile prime,
pretențiile și gustul local — au menținut și au format portul popular
năsăudean.

I. PORTUL BĂRBĂTESC

Portul bărbătesc, atît cel vedhi cît și cel nou, se evidențiază printr-un
pronunțat specific zonal. Dacă portul vechi s-a caracterizat prin piese ca:
pălăria lată, cu calota joasă, cămașa lungă, izmenele largi sau cioarecii,
cojocul lung, gubul alb și sumanul cu croi drept, cel nou se distinge prin'
sumanul tip reckel, pieptarul și pantalonii de pînză.
în cele ce urmează vom încerca descrierea acestui port, înfățișând
succesiv diferitele categorii de piese: 1. Acoperământul capului, 2) piesele
din pânză, 3) hainele din pănură, 4) cele din piele și 5) încălțămintea.
*
Pe cap, iarna, purtau cușmă (căciulă) de obicei neagră, iar grănicerii
albă, din blană de miel, de formă alungită, avînd înălțimea de 40 cm.
Căciula era confecționată în casă din 4 bucăți de piele. La sărbători,
feciorii o decorau în partea dreaptă cu bumbuște, adică flori artificiale
din hîrtie colorată. Vara purtau pălărie neagră din pîslă numită clop de
păr, moale (din material adus din străinătate), sau aspru, din miț de miel
(adusă din Brașov sau Reghin, iar în ultima vreme făcută la Năsăud).
Forma veche a pălăriei era deosebită de cea de azi, fiind cu totul rotundă,
cu căpățîna foarte joasă și pana (borurile) mai lată (fig. 2). Această formă
se mai poartă în Maieru și Sîngeorz Băi.
Clopul bîrgăuănesc sau bistrițenesc care se purta la Năsăud acum
30—40 de ani, a început să se răspândească în toată zona. El este de formă
ovală, cu căpățîna mai înaltă și cu bor ceva mai îngust. Bătrânii purtau
pălăria cu petea (panglică) neagră. Tinerii de astăzi au menținut însă
vechea formă rotundă puțin deosebită, avînd borul ceva mai îngust.
Pentru a le face mai rezistente, din cîte două pălării suprapuse făceau una
la meșterul clopar. Astfel de pălării rezistă împodobirii specifice de modă
mai nouă. înainte cu 50—60 de ani, pălăriile tinerilor erau împodobite cu
ciucuri colorați numiți cănaci din haras. Mai nou le decorează de jur
împrejur cu 2—3 rînduri de panglici din mărgele colorate numite ger-
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Fig. 2. Țăran din Feldru.
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dane de mărgele sau bertițe, completate cu struțuri (buchete de flori
naturale), vîzdoage (garoafe) și flori crețe (mușcate), sau artificiale, din
hîrtie. în diferite ocazii, sărbători și nunți, feciorii cei mai înstăriți împo
dobesc pălăria în partea dreaptă cu o pană de păun numită și ștruț de
păun în formă de evantai deschis, foarte decorativă (pl. II). Pălăria cu
struț, pentru a nu se mișca pe cap, este fixată printr-o curea sub bărbie.
Pana de păun apare ca o ornamentație, sporadic, încă înainte de primul
război mondial, cînd era cunoscută abia în satele Mocod și Salva. Astăzi
este răspînidită în circa 13—14 sate (Salva, Mocod, Zagra, Poienele Zăgrii,
Runcul Salvii, Ooșbuc, Telciu, Bichigiu, Rebrișoara, Rebra, Lunca Vinu
lui, Suplai, Sîngeorz băi). Pentru satisfacerea solicitării struțului de păun
au luait naștere adevărate crescătorii de păuni.
Forma veche de pălărie rotundă și nieagră o găsim și la ciobani. Pen
tru a deveni mai rezistentă și impermeabilă, pălăria se unge cu pleașcă,
adică cu rășină de brad, fiartă cu seu de oaie sau de bou. Pălăria ciobă
nească este împodobită cu ațe de capră, albe sau negre, precum și cu
răteze din lănțișoare de aramă.
*
Cămașa bărbătească confecționată din pînză de cînepă (pînzoaică), din
cânepă (urzitul) și bumbac (bătutui), ori din bumbace (din bumbac), are o
lungime pînă aproape de genunchi. Cea veche era croită din 3 lăți, iar
cea nouă din 4 lăți de pînză. în trecut cămașa era simplă, cu gura în față
legată în cetori (ațe), având croiul vechilor cămăși românești, cu pieptul
și spatele dintr-o singură bucată. Mânecile erau prinse de umărul cămășii,
fără a fi încrețite, păstrînd în partea de jos lărgimea. Acest tip de cămașe,
cusută cu mâna, se numiește cămașe cu tijitură cu găurele.
Odată cu apariția mașinii de cusut (acum 60 de ani) croiul cămășilor
bărbaților mai tineri se schimbă (fig. 3). Ele sînt făcute la sate de femei
devenite croitorese (săbăițe).
Pe piept cămașa se încheie în nasturi, avînd de o parte și de alta
tighele numite îndoieli (cusute la mașină). Îndoielile de la gură, mânecă
și poala cămășii, sînt mai numeroase la feciori și mai puține la bărbații
căsătoriți. Sub îndoieli, unde se termină deschizătura, este cusută o bucată
de pînză îngustă, aplicată orizontal, numită puntea cămășii. De aici,
denumirea de cămașe cu punte. Gulerul răsfrânt, astăzi mai lat ca în
trecut, se încheie în față în 3 nasturi.
Mânecile cămășii, largi de un lat de pînză (56 cm), sînt prinse în
crețuri pe umăr, terminîndu-se în pocmeți (manșete). Mai tîrziu mîneca
a revenit la lărgimea inițială în partea de jos. Broderia pentru întărirea
gulerului și a umerilor cămășii este realizată decorativ prin felurite teh
nici în următoarea ordine de apariție: 1. pene cusute pe dos, 2. pășitura
peste fire, 3. crucițe, 4. jumătăți de crucițe. Broderia de mărgele colorate
în motive de: miț de șit (șire micuțe), frunzulița și rujuța, acum 60 de ani
a fost aplicată mai modest decît astăzi. Marginea gulerului, a mînecii și
poala cămășii, astăzi este împodobită și cu șipcă (dantelă) croșetată de
femei.
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Fig. 3. Flăcău din Feldru în costum specific.
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Ciobanii, care au același croi de cămașe, însă din pînză de cînepă,
pentru a o cerni (negri), o fierb în scoarță de arin negru și galascău (sulfat
de Cu), iar ca să devină impermeabilă și mai rezistentă o fierb în zăr și
o ung cu unt fiert în seu de oaie.
Cămașa copiilor mici, atît la băieți cît și la fetițe, are croiul cămă
șilor bărbătești, lungi pînă la gleznă, din 4 coți de pînză ou broderie de
penițe pe la mânecile largi și peste cot la fetițe, iar la băieți fără bro
derie.
Vara bărbații poartă izmene din același material cu cămașa. Sînt
croite din 3 lăți (adică cîte un picior dintr-un lat și jumătate). Sub crac
se aplică toldele (un clin patrat de o jumătate de lat (25 X 25 am) pentru
fund. Sus se termină într-o bartă, prin care trece brăcinarul sau cureaua.
Partea de jos este destrămată în ciucuri numiți călbăstrați. Ca și cămașa,
ciobanii își fierb izmenele în galascău.
*
Iarna bărbații mai în vîrstă poartă peste izmene cioareci albi din
pănură țesută în 4 ițe, croite după picior, fiecare picior dintr-un lat de
pănură.
La croiul vechi, cusătura era înăuntrul piciorului și fundul era for
mat din paja patrată, ca și la izmene. în schimb la croiul nou, aii cioa
recilor nemțești, cusăturile sînt pe laturile exterioare ale picioarelor, iar
bucățile rămase din croiul picioarelor întregesc spatele cioarecilor (fig. 4).
Generațiile mai noi au aplicat la cioareci, tijitura la cusăturile prin
cipale, pe laturile exterioare, cusătură de șiret de culoare albastră sau
neagră, împletit din lînă, numit șenură. Uneori pe părțile laterale, același
șiret formează un opt repetat. Acest model se poartă astăzi în satele:
Mocod, Zagra, Salva și Runcul Salvii.
Feciorii, astăzi poartă pantaloni din lînă subțire sau pînză albă, nevedită în 3 sau 5 ițe, cu urzeală de bumbac și .băteală din lînă. Sînt strîmți
pe picior, pentru cisme.
Gubul, un fel de suman local, tradițional s-a confecționat din pănură
albă țesută în 4 ițe, pînă în perioada primului război mondial, iar de
atunci din pănură neagră. Lungimea ajungea pînă peste genunchi. Era
croit de sabăul satului și cusut de femei, cu croi drept, din 3 lăți,
de 6 coți lungime. Un lat era tăiat in patru, din care două bucăți erau
aplicate în față (băgături), iar două pe subțioară, pentru a-i da lărgimea
necesară. Specificul croiului consta în clinii laterali numiți aripi. Gulerul
era răsfrînt, mai demult mai lat, apoi mai îngust. Gubul era ornamentat
prin răsad (un șiret negru, din lînă răsucită), cu care se formau motive
de roate mici (fig. 5). Astăzi în loc de gub se poartă un alt fel de suman,
mai scurt și strimt, fără aripi, din pănură, numit reckel.
Ciobanii mai aveau o glugă fixată de gulerul sumanului, putând fi
ridicată în caz de ploaie peste cap, iar cînd timpul era frumos, puneau
în glugă mâncare.
*
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Fig. 4. Croiul cioarecilor din zona Năsăudului.

Peste mijloc cămașa este strînsă cu o curea din piele, confecționată la
Năsăud și Salva, în trecut mai lată, de 12 țoii, cu 5 catarame ca și în zona
Lăpușului, iar astăzi mai îngustă, cu 2—3 catarame de aramă. împodobi
rea mai de mult se făcea prin stanțarea imprimată cu ținte (găuri). De
circa 60 de ani se obișnuiește decorarea cu șironul vopsit de către curelari (piele de oaie vopsită). In unele sate, Mocod, Salva, Telciu, feciorii au
purtat în zilele de sărbătoare brîul pe picior, din păr moale, un brîu
multicolor din lînă, ales în tehnica covorului persan, numită alesătură cu
dupchi (fig. 6). Această tehnică permitea realizarea unei ornamentații
florale. Din brîu se prelungeau pe piciorul stîng două bucăți late de lînă,
lucrate în aceeași tehnică, ajungînd peste genunchi și terminîndu-se în
două franjuri mari din lînă albastră. Brîul ales era tuns pentru a fi scurt
și des. Pe margini brîul era împodobit cu mărgele. Acest brîu a fost înlo
cuit tot mai mult cu cureaua de mărgele, din catifea neagră, tivită pe
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Fig. 6. Copil din Feldru cu brîu pe picior.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Portul din zona Năsăudului

205

margini cu piele neagră și împodobită pe toată suprafața cu mărgele de
diferite culori, formînd mai mult motive florale. Cureaua de mărgele se în
cheie în față prin două catarame, acoperite de două urechi de catifea neagră.
Peste cămașe se poartă pieptarul din piele de miel, care în decursul
vremii a avut două forme evolutive: înfundat și despicat (fig. 7). Pieptarul
înfundat, de modă veche, purtat în general pînă în 1930, dar și astăzi de
unii bătrîni, este de culoare albă, cu -pene negre. Acest tip se numește
bîrsănesc și era cumpărat la tîrgul din Rodna. Începînd cu anii 1910—1920,
în părțile Năsăudului, ca și în zona Lăpușului, s-au răspîndit pieptarele
înfundate cu fond negru și cu pene roșii. Acestea sînt confecționate atît
fără gură, cît și cu gură și purtate la Mocod și Rebrișoara. Pieptarul înfun
dat negru este purtat mai mult de către oamenii de 35—50 ani, precum
și de copii, pieptarul cărora are o ornamentație mai simplă. Aceste piep
tare sînt ornamentate cu broderie de mătase, formînd în față și spate
cununi compuse din motive florale, mai simple (rusercroner) și mai bogate
(croner). Atît bogăția ornamentației cît și culoarea ei variază după vîrsta
bărbatului, fiind mai bogată și mai vie la tineri și mai simplă și mohorîtă
(cu mai mult negru și cafeniu) la cei mai în vîrstă.
Pieptarele albe, despicate, cu flori negre și cu bumbi în față, sînt
puritate în satele din jurul Rodnei: Rebra, Rebrișoara, Parva, Feldru,
Nepos, iar cele despicate, cu fond alb și cu ciucuri mari (cănaci) de mătase
colorată (roșu, albastru, verde, galben) plasați în rînduri orizontale, au
apărut în modă cam acum 50 de ani și se poartă în satele: Salva, Mocod,
Zagra, Telciu, Romuli etc., de feciorii care poartă la costumul cu acest
pieptar și pălăria cu struț (fig. 8).
Forma cea mai nouă de pieptare numite și laibere, apărută abia în
jurul anului 1960, a fost inițiată în aceste părți de cooperativa de cojocărie din Năsăud; este despicată, cu fond negru și decorată cu pene de irhă
aplicate. Se confecționează din piele de oaie, cu două buzunare imitate.
Se poartă ca o piesă de port de toate zilele la Năsăud, Rebrișoara, Rebra
și Telciu, fiind în plină răspîndire și între țăranii din zona Reghinului,
Dejului și Gherlei.
în perioada de iarnă, alături de suman (gub), țăranii -mai înstăriți și
cărăușii purtau și cojoace. Cojoacele de culoare albă erau cumpărate la tîrgurile din Bistrița, Reghin și Năsăud. Pe lîngă cojocarii din aceste centre,
au confecționat cojoace și cojocarii (sucii) sătești, ca de exemplu cei din
Telciu, Zagra etc. Avînd croiul cu clini, cojoacele erau ornamentate cu
pene brodate și cănaci (ciucuri), mici la început și apoi mai lungi și mai
deși. Culoarea penelor și ciucurilor de mătase la început era bordo și
neagră, iar mai tîrziu s-au introdus și -culori mai vii. Cojoacele de cărăușie
au foist mai lungi și fără ornamentație.
*

încălțămintea tradițională a fost opincile, purtate cu obiele.
Obielele erau din pănură albă și piuăite, de formă patrată, colorate
de ciobani cu scoarță de arin. După ce se înfășură piciorul cu obiele,
acestea erau legate cu ațe din -păr de capră sau de cal răsucite în două

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

206

V. Pascu

Fig. 7. Bărbați din Feldru
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Fig. 8. Tineri în port de sărbătoare mai vechiu.

peste cioareci. Mai de mult opincile se confecționau în casă, din piele de
vacă tăiată de țărani. Mai tîrziu au început să cumpere din tîrg de la
tăbăcari, piei în bucăți croite în mărime de 34 X 18 din care țărăncile
confecționau și curelele necesare opincilor.
în zile de sărbătoare se purtau ciubote (cisme) negre, croite într-una
mai demult, cumpărate de la tîrg de la Bistrița, iar mai tîrziu de la
Năsăuld (unde erau 7—8 cismari în tot cursul secolului XX). Se purtau
cisme căputate, cu tureac și cu toc mai îngust, cu potcoave și bumbi,
potrivite numai pe un picior, numite cisme ungurești. începînd cu anul
1930 s-au răspîndit cișmele zise ofițerești, cu călcîi înalt și cu grumaz.
Portul bărbătesc de astăzi mai păstrează doar unele elemente din
vechiul port mai simplu, de acum o sută de ani, mai ales în îmbrăcă
mintea oamenilor bătrâni. Aceștia mai poartă cămașa lungă din pînză de
cînepă amestecată cu bumbac, numită pînzoaică, confecționată în casă și
cioarecii din pănură, tot mai mult cuisuți însă de croitoresele satului.
Peste cămașe poartă zeghe din pănură seină.
Tinerii însă se îmbracă tot mai mult în haine confecționate din mate
rialul de fabrică. Influența orașului se resimte chiar și în ce privește
croiul diferitelor piese, începînd cu cămașa și pînă la pantaloni. Opincile
de asemenea au dispărut cu totul fiind înlocuite cu cisme pentru sărbători
și bocanci pentru zilele de lucru, confecționate de cooperativele meșteșu
gărești de la oraș.
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II. PORTUL FEMEIESC

Dacă în portul bărbătesc se constată numeroase schimbări în cursul
dezvoltării sale, portul femeiesc din zona Năsăudului a păstrat pînă în
zilele noastre caracterul accentuat al zonei (fig. 9). Acest fapt se evi
dențiază atît în găteala capului, cit și în piesele obișnuite de îmbrăcă
minte. Piesele de iarnă tradiționale — cojoace, guburi și sumane -—■ sînt
acelea la care se observă o asemănare cu cele bărbătești, deosebindu-se
doar prin ornamentația mai bogată și mai viu colorată.
în ce privește găteala capului se constată o deosebire după vîrstă:
fetițe, fete mari, mirese și femei căsătorite.
Fetițele poartă părul cu cărare la mijloc, cu două codițe împletite
în 3, ce cad pe spate. Părul nu este decorat cu nimic și nici acoperit.
Fetele mari, începînd de la vîrsta de 14 ani, umblă de asemenea cu
capul descoperit, se sală (se piaptănă) neted, cu părul lins, dat spre spate
și-și fac o coadă împletită în trei jițe (șuvițe), la capătul cozii legînd o
petea (panglică) roșie.
în zile de sărbătoare fetele se piaptănă cu cărare pe de lături (spre
stînga), împletindu-se în două cozi din dreptul urechilor, pînă sub ceafă
unde se întîlnesc și se împletesc într-0 coadă. Capătul cozii se leagă cu. o

Fig. 9. Grup de femei din Feldru
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Pl. IV. Pînzături năsăudene.
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petea cu pene (panglică cu flori). Dacă doresc să-și îmbogățească părul,
fetele își aplică pleteancă (păr cumpărat).
La diferite ooazii, ca nunți sau sărbători, părul fetelor se împletește
(de mame sau de alte femei din sat), în două cosițe — mai de mult erau
mai înguste, dar astăzi mai late —, din 8 și 12 șire de păr (șuvițe), care
pornesc din vîrful capului și cad ipe spate. Fetele își împodobesc capul
cu o cunună de bumbuște, vara din flori naturale (mușcăți și măgheran),
iarna din flori artificiale de hîrtie colorată.
în părțile Sîngeorzului și Maierului, fetele se stuțuiau (își împodo
beau) capul și cu două păunițe, adică două cercuri de pene negre de struț,
montate în dreptul urechilor, în mijlocul cărora erau cusute mărgele și
bumbuște (flori artificiale cu ace). Aceste păunițe erau legate la spate cu
o panglică înflorată, de care atîrnau 5—6 panglici ce cădeau pe spate
(fig- 10).
Mireasa are o găteală a capului deosebită, de veche tradiție. Cele
două cosițe împletite din vîrful capului formează în jurul lui o roată (un
cerc) peste care se așează cununa de bumbuște și spilce (ace din metal),
cumpărată la tîrg, iar mijlocul cununii, la ceafă este umplut cu flori
numite struțuri, prinse în păr. In părțile Sîngeorzului și găteala mire
sei se completează cu cele două păunițe la urechi.
Femeile măritate poartă părul pe cap, împletit în două cozi numite
steble, a căror dungă se cunoaște și prin năframă.

Fig. 10. Fete din Sîngeorz cu păunițe (1923).
14 — Anuarul Muzeului etnografic
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Fetele mari în zilele de lucru își acoperă capul cu o năframă din
bumbac cu flori colorate, cumpărate în prăvălie, iar în sărbători cu
năframă de păr colorată, legată în față la biserică, iar la joc și la lucrul
Cîmpului, la spate.
Capul miresei se împodobește numai după cununie, cînd e făcută
nevastă, cu năframă de mătase sau ide păr, primită cadou de la mire.
Aceasta înseamnă că mai demult doar femeile măritate își înveleau capul.
Femeile măritate poartă aceleași năfrămi ca și fetele, colorate dupăvîrstă. Femeile bătrîne mai purtau iarna și năframa mare de păr, de culoare
neagră cu ciucuri, adusă în față și apoi legată după cap.
Ca podoiabe în găteala fetelor amintim cerceii care sînt în modă mai
demult. Miresele, la rîndul lor, poartă un fel de cercei numiți tontologî,
din argint, de forma unei nuci, cu toartă, prinși în urechi ori legați cu o
ață împletită roșie, peste cap, în dreptul urechilor. La gît fetele purtau
rînduri de mărgele de sticlă colorată, alături de care în zile de sărbătoare
mai puneau 6—7—10 rînduri de taleri (salbe din bani de argint). Această
podoabă se mai poartă și de neveste pînă la nașterea primului copil, iar
după aceea nevestele poartă numai un șir de mărgele.

*
Cămașa veche numită cept, purtată și astăzi de bătrîne, era confec
ționată din pînză țesută în 2 ițe, complet din cînepă (cu urzeală și băteală
din tort), fie mestecată (un fir icînepă, un fir bumbac la urzeală), fie din
bumbac. Această cămașe era lungă, croită cu poale din 5 lăți: un lat în
față, 1 lat în spate și cîte 11/4 la mâneci. încrețită în jurul gîtului, era
prevăzută cu un guler simplu, nebrodat, avînd gura în față încheiată în
cetori (ață cu un nasture). Mîneca e pornită din gît, subțioara are o pajă
(pahă), o bucată de pînză pătrată și se termină în fiodori mici nuimiți
bezeri, la margine cu șipcă (dantelă) făcută cu acul. Bucățile de pînză ale
cămășii sînt încheiate (cusute laolaltă cu acul prin tehnica tîjitură cu
găurele (marginile tivite și cuisute) (fig. 11). De aceea acestui tip de
cămașe i se spune cămașe cu tijitură. Mîneca deasupra fodorului este
strînsă într-un creț (trăsură) cu spagmă (ață albă) și brodată apoi în teh
nica pășitură peste șire, cu ață neagră sau bordo (fig. 12). în dreptul cotu
lui mîneca are pene de-a latu (dispuse în lățimea mînecii), zise și pene
trase în teară, întrucît sînt țesute în război (teară) odată cu pînză cămășii,
încă înainte de primul război mondial apar cămășile brodate pe guler
(de unde vine numele de guler bătut) precum și peste cot, alături de cele
alese. Tehnica broderiei este de șire cusute pe dos și pășitură peste șire,
realizîndu-se motive variate: cociorvuțe, colțișori, trifoi, cîrligățel, sîul,
(după „S“), doiul (de la cifra 2) etc. în același timp apar și fodiorii mai
mari și mai ornamentați, terminîndu-se în țocanașe (colți).
Odată cu apariția mașinii de cusut și în zona Năsăudului (acum cca
60 ani) intervin unele schimbări la croiul cămășii. Astfel apar pe piept
cîte 3 îndoieli (cute verticale) de o parte și de alta a gurii cămășii, ter-
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minate jos înitr-o punte (bucățică de pînză, aplicată orizontal) pentru
întărire. Cămașa se încheie cu doi bumbi (nasturi).
M'îneoa devine mai lată, de 1 1/2 lat sub pajă, în ambele părți se mai
adaugă un fel de clin zis toldele. Cămașa propriu zisă (partea de sus)
se desparte de poale. Atît la gît cît și la fodori apare, de jur împrejur, o
bandă aplicată, pînză subțire albă sau neagră, brodată, cumpărată la tîrg,
numită șlingăraie. De 'asemenea se îmbogățește și broderia atît la cot cît
și la guler. Astfel peste cot, pe lîngă alesătura veche și pășiturile peste
fire, apar motive executate prin crucițe și jumătăți de crucițe. Se îmbogă
țește și broderia de mărgele colorate. Pe cînd la cămășile vechi aplicarea
mărgelelor era discretă, numai pentru accentuarea broderiei de ață, cu
timpul decorarea cu mărgele a început să devină tot mai de sine stătă
toare. Astfel în dreptul cotului găsim realizată cusătura cu mărgele de
două degete lățime cu un șir de motive numite rujițe. Fetele, din gene
rația 'de astăzi, își împodobesc mînecile cămășilor de croi tradițional, cu
pene scrise (motive florale), atît pe umăr cît și de-a lungul mînecii (ver
tical) cu 3—5 șire ide broderie. Această variantă de ornamentare se nu
mește bîrsănească, ceea ce ne arată influența modei din sudul Transil
vaniei (pl. III).
Poalele vechi, croite într-una cu cămașa, au fost confecționate din
cînepă sau bumbac, la fel din 3 lăți: un lat în față, unul în spate și câte
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Fig. 12. Femeie cu cămașe cu fodori.
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o jumătate pe părți. Bucățile de pînză croite au fost cusute laolaltă la fel
cu cămășile, prin tehnica cu găurele și tijitură.
Odată cu despărțirea poalelor de cămașe, acestea se lărgesc, fiind
croite din 4 lăți, lungi pînă la glezne, avînd cel mult o palmă de la pămînt.
Poalele sînt în partea de sus cu tijitură pentru brăcinar, făcută din ață
de cînepă răsucită.
Mai nou apar poalele de pînză croite din 5 lăți: unul în față, unul în
spate și pe părți 8 clini, din care 4 din cîte 1/2 de lat și 4 din cîte 1/4 lat.
în partea de jos, poalele sînt terminate cu o cusătură ornamentată. O altă
ornamentație este realizată din 3—4 cute orizontale, numite pod, între
care se intercalează șipcă (dantelă de mină) sau șlingăraie, iar la mar
ginea de jos aplicau de jur împrejur șipoa sau șlingăraiele.
Peste poale, după vechi tradiții, se încing două pînzături, un fel de
zadii în față și în spate. Sînt țesute în casă din miț de miel (lînă), în
4 ițe, cu dungi colorate de-a latul, 'de la lățimea unui fir pînă la 2 degete
grosime. Cele vechi au lățimea de 50 cm și sînt mai scurte decît poalele,
în partea de jos au avut tijitură, mai tîrziu înlocuită prin ciucuri de
4 degete lățime.
Pînzăturile de lucru au păstrat pînă astăzi forma cea mai simplă și
cea mai vedre. Ele sînt țesute din păr aspru de culoare închisă, cu fond
negru, astăzi cu lîncețe și alesături. în dezvoltarea pînzăturilor deosebim
3 faze importante și anume: 1. a pînzăturilor așa zise roșii, late de 50 cm,
purtate pînă înainte de primul război mondial, iar de unele bătrîne
chiar și pînă astăzi, 2. a pînzăturilor așa zise tărcate, mai înguste, de
40 cm, purtate în spate, avînd șorțuri în față fără vergi în culoare uni
(albastru, verde, roz, gri), jos cu două rînduri de alesătură, care le mai
îmbracă femeile trecute de 50 de ani; 3. pînzături perechi, mai înguste,
din lînă moale (harras) de prăvălie, cu vergi țesute și alesătură în teară
(pl. IV). Pînzăturile vechi, cu fond roșu, au fost învîrstate cu negru
aproape în aceeași proporție. Culoarea roșie era deschisă, aprinsă, prin
tre care au fost intercalate vrîste limpezi (nenuanțate), mai late și mai
înguste, de culoare galbenă, roz, cafenie și verde. în partea de jos, pînzătura avea, pe un fond închis, o alesătură numită petecitură, cu motive
geometrice (ruji, băbuțe) etc. Marginea de jos este terminată într-o tiji
tură cusută în colți numiți țăcăni la care mai tîrziu s-au adăugat ciucuri
creți (de 4 degete lungime).
Acum o sută de ani, lîna însă era încă colorată și pregătită în casă
cu vopsele vegetale. Astfel culoarea roșie și roz era obținută din pomnițer (dud), cea galbenă din dropșor, cea mierie (albastră) și neagră, cu
șineală, era funinginea din horn unde se punea lîna la înnegrit. Ca fixa
tivi s-au folosit substanțe chimice (piatra acră, urina, galascăul etc.).
Pînzături tărcate cu vergi în nuanțe de degradeuri (roz cu vergi în
nuanțe de roșu cu negru, albastre cu nuanțe de gri cu negru sau fond
maro cu vergi roz și roșu), vopsite cu culori de anilină, se poartă de acum
vreo 35 de ani. Ele au fost purtate întotdeauna cu șurț în față. Șurțul
mai lat la început și apoi mai îngust (40 de centimetri) de formă drept
unghiulară, țesut din lînă în 4 ițe, în aceeași culoare, fără vergi, la tinere

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

214

V. Pascu

este de culoare roz, albastru, verde, gri, iar la cele mai în vîrstă albastru
închis, cafeniu, negru. în partea de jos șorțul are două dungi de alesătură, una mai lată și una mai îngustă de 2 cm lățime pe fond închis, cu
motive de flori și frunze, alese în război, iar mai nou brodate cu lână
și fire de mătase. Șorțul în partea 'de jos se termină prin ciucuri de mătase
de diferite culori sau prin dantelă.
Pînzăturile de păr nou se poartă perechi, sau cu șurț în față. Pe
întreaga suprafață sînt țesute cu cordenciu, din mătase, vergi orizon
tale, de culori deschise (galben, verde, roz etc.), pe un fond de culoare
închisă de lînă (maro, verde, albastru, negru). Pe fondul închis, între
vergi, apar astăzi și rînduri de broderie die mărgele colorate și fluturi de
argint, iar în partea de jos pînzătura se termină cu un rând de ciucuri
de mătase multicoloră.

*

Peste pînzături, pentru fixarea acestora se încinge brîul de lînă numit
frînghie, lung de 5 coți (cca 3 metri) și lat de 4—5 cm, țesut în două sau
în patru ițe cu urzeala întinsă în război, bătut cu leașca (vergea de lemn
ascuțită pe o parte), în loc de spată. Materialul frânghiei este din lînă în
lînă, cu vrîste orizontale. Frânghiile bătrânești erau cu alesătură și cu
vrîste roșii pe margini, țesute în 2 ițe. Mai tîrziu au apărut frînghiîle
tărcate cu roșu, mieru (albastru), verde; mai nou cele mai multe frânghii
sînt țesute în 4 ițe sau potecite în război, din lînă cărmăjită (roșu, cafeniu,
verde, alb). Astăzi au început să apară brîiele țesute din bumbac de
culoare neagră cu diferite motive colorate (trifoi, ruji etc.).
*

Peste cămașe, femeile au purtat și poartă chieptare (pieptare) înfun
date, încheiate în partea stingă sub braț, cu 3 bumbi (nasturi), cu o lun
gime pînă în talie, confecționate din piele de miel, mai de mult albă de
tip bîrgăuănesc, iar mai tîrziu (îniainte de primul război mondial) din piele
neagră de tip bistrițenesc (fig. 13). Aceste pieptare, în marea lor majori
tate, au fost confecționate de cojocarii satelor, dar cu timpul rolul cojo
carilor năsăudeni a devenit tot mai mare. Pieptarele se deosebeau tot
deauna, atît după vîrstă cît și după grupuri de sate. Astfel, pieptarele
vechi, lalbe, la tinere erau cu zăgară (tivitură de piele) albă, cu broderie
scrisă din amici roșu și cu cănaci (ciucuri) mici din lînă roșie și neagră,
iar bătrânele purtau pieptare mai simple, cu broderii negre. în ce pri
vește deosebirile pe grupuri de sate, pe valea Someșului (Rebrișoara,
Rebra, Parva, Telciu, Nepos etc.) ornamentația era de culoare mai închisă
spre deosebire de părțile Lăpușului unde domina culoarea roșu cu negru.
Acum 40 de ani a început să se răspândească, ca o influență a cojoca
rilor dinspre Bistrița și Năsăud, pieptarele din piele neagră și brună.
Aceste pieptare au o ornamentație foarte bogată și fină, brodate cu amici
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Fig. 13. Țărani din Feldru cu pieptare înfundate.

și mătase, cu motive florale în formă de buchete mari în față, buchete
mici la colțuri și cunună în spate (fig. 14). Întrucît broderia este destul
de costisitoare, majoritatea țărănoilor comandau pieptare cu cununi mai
simple (cu pene mai rare și fără tivitură de catifea rusercroner) și numai
cei înstăriți comandau cu broderie mai bogată (cu 'cununa mare croner)
și cu aplicație de catifea. Intre elementele decorative ale acestor pieptare
sînt mai ales flori: garoafe, nu mă uita, viorele, clopoței, albăstrele etc.,
în nuanțe de roșu, albastru, mov etc. In zilele noastre, începe să aibă o
mare răspîndire în întreaga zonă pieptarul din pliș (catifea) cu zăgară
neagră croșetată, broderie de mărgele conturate cu dantelă de mătase
galbenă, împletită. Tot acum se răspîndesc și laiberele, un fel de pieptare
mai lungi și despicate în față, de culoare maro sau neagră, cu pene negre
de irhă aplicată, cumpărată la tîrg la Năsăud și confecționată de coope
rativa de acolo.
*

Piesa de îmbrăcăminte cea mai valoroasă a femeilor a fost cojocul,
care costa cîndva o vacă, mai ales acela cu ornamentație bogată. Spre
deosebire de cojoacele bărbătești, cele femeiești, de culoare albă cu
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ornamentația dominantă roșie, erau mai lungi, ajungînd mult peste
genunchi, cu blană neagră de jur împrejur, broderie mai bogată și cu
ciucuri colorați dispuși mai des (fig. 15).
în timpul iernii, ca și bărbații, femeile purtau sumane zise guburi, din
6 coți de pănură, cu croi identic, dar mai lungi, acoperind chiar gleznele,
de se vedeau numai ciucurii pînzăturilor. Ca și la bărbați, culoarea albă

Fig. 15. Cojoc femeiesc din Șanț.
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a vechiului suman (gub) a fost înlocuită cu culoarea neagră, iar vechiul
guler îngust, care stătea în sus, a fost schimbat cu gulerul mai lat și
răsfrînt, tivit atît în partea de sus cît și de jur împrejur cu barșoane
(catifea neagră). Sumanul cu clini, schimbat (după primul război mondial)
cu reckelul, fără clini, la femei a fost înlocuit la generația următoare prin
vechea zeche, un căput (jachetă) croită din 4 m de pănură albastră închis,
cu zăgară (tivitură croșetată) neagră și cu bumbi (nasturi) în față.
încălțămintea mai veche pentru muncă era opinca din piele de vită
sau de porc, care se purta cu obială albă. In gătelile sărbătorești mai de
mult, femeile se încălțau iarna cu cizme de piele roșie, mai tîrziu neagră,
iar vara cu papuci (ghete cu șireturi) și ștrimfli (ciorapi croșetați din lînă).
Astăzi femeile tinere, vara poartă pantofi și numai iarna se încalță cu
ghete.

III. CONFECȚIONAREA PIESELOR DE PORT
Pe lîngă piesele confecționate în cadrul industriei textile cum sînt
cămășile, izmenele, poalele, cioarecii, pînzăturile, sumanele, șorțurile și
brîiele, căciulile și opincile etc. au fost confecționate din timpuri vechi
de diferiți meșteșugari. Meșteșugarii sătești au lucrat la comandă pe cînd
cei din Năsăud au mai lucrat și pentru vînzarea produselor lor la tîrg.
Tot așa tîrgul din Năsăud mai era frecventat și de meșteșugarii din Bis
trița, Reghin și alte centre apropiate. Tîrgul de la Năsăud a mai contri
buit la completarea și îmbogățirea portului și prin numeroasele materiale
vîndute în șetre (tarabe), ca de exemplu: arnici, fitău, bumbac, mătase,
catifea, mărgele, panglici, flori artificiale, vopsele de anilină etc. Acestea
erau apoi prelucrate acasă de țărance pentru confecționarea diferitelor
piese. Pe lîngă acestea, la tîrgul din Năsăud au mai fost procurate unele
piese industriale de port ca: năfrămi, mărgele de piatră, cercei (tontologi),
iar mai nou, ciorapi ghete etc.
Cu toată pătrunderea diferitelor produse industriale, în portul năsăudean s-a păstrat pînă astăzi rolul important al meșteșugurilor locale.
1. Pălăria. Datele în legătură cu confecționarea pălăriei le deținem
de la cloparul Ursa Grigore în vîrstă 'de 75 de ani, născut la Maieru, care
a învățat meseria lia meșterul Hertz din Năsăud în anii 1912—1915. Acesta
confecționa pălării din semifabricate (cloșuri) cumpărate: doșuri de clop
moale din străinătate, cloșuri de dop aspru din Brașov și doșuri de miț
de miel — clop de păr — din Reghin, dar confecționa și pălării din miț
de miel făcute de el în întregime.
La o pălărie era nevoie de cea. o jumătate de kilogram de lână.
Aceasta după ce se spală în apă cu sodă se limpezește în apă curată și
se usucă, rămîne material de ajuns pentru o pălărie de 125, 150 sau
200 gr. Transformarea linei în cloș din care se fasonează pălăria are
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următoarele faze: spălatul, fulguitul, frămîntatul, hăituitul și trasul pe
calapod. La fulguit se folosește o unealtă numită strună, în formă de arc,
compusă dintr-un lemn de cca. 2 m lungime, curbat, între capetele căruia
se întinde o coardă din intestine de miel. Meșterul, după ce așează lina
uscată pe o masă, adâncește coarda în masa de lînă, ținând struna în
mîna stingă, începe să agite coarda acesteia cu un bețișor și astfel lina se
desface în fulgi. Repetând această operație, lâna se desface în fulgi și mai
fini,, depunîndu-se pe masă intr-un strat egal. Meșterul cu ajutorul unei
nuiele subțiri adună marginile mai răzlețite ale lînei, dîndiu-i o formă
rotundă. Apoi, cu ajutorul unui ciur mare din piele, apasă masa de lînă,
transformând-o intr-un strat egal și compact. Din diouă astfel de stra
turi suprapuse, învelite intr-o cîrpă uldă și aișezate pe plita caldă a vetrei,
producîndu-se vapori și bătucindu-se cu palma, rezultă un singur strat
mai des numit filț. Filțul acum ajunge în fața frămîntării: mai întîi se
introduce într-o căldare cu apă -cu sodă unde se fierbe o noapte întreagă
sau, dacă filțul este mai fin, se ține în vitriol (acid sulfuric) 1/4 de
oră, apoi se răsucește și se frămîntă -încă ud pe o scândură, pînă când
devine un material tare și impermeabil. Filțul, frământat și întărit, se
netezește cu o piatră pentru a dispărea firele mai dure. După aceasta
urmează vopsirea în culoarea neagră cu anilină și acid sulfuric, a mate
rialului pe dinafară. Filțul se trage pe calapod, cu mîna se dă forma
calotei cu ajutorul unui cerc de sf-oară care -este împins tot mai spre baza
pălăriei cu ajutorul unei bucăți de fier. Apoi borul se calcă cu fierul de
călcat, pe o scîndură, și pălăria astfel fasonată se pune la uscat. Finisa
rea, adică montarea căptușelii și a mușamalei din interior, a panglicii și
cataramei, a curelei de sub bărbie precum și tivitul de jur împrejurul
borului au făcut parte din preocuparea femeilor familiei cloparului.
2. Pana de păun. Moda purtării penei de păun cu mai multe rînduri,
au inițiat-o acum 70—80 de ani -doi flăcăi: Urs Gavrilă și Sîrb Ion din
Salva, oare și-au comandat aceste pene la Bistrița. De altfel aceștia au
introdus și moda pieptarelor cu ciucuri. Este de remarcat că și confec
ționarea locală La Salva atât a pieptarelor cu ciucuri cât și a penelor de
păun se datore-ște unuia și -aceluiași meșter Ceu-ca lliuț.
Prima crescătorie de păuni în zona Năsăud, cea de la Salva, se datorește lui Sas Filimon, -care acum 60 de ani s-a reîntors din războiul din
Bosnia și Herțegovina cu cîteva ouă de păun. însă o adevărată crescătorie,
cu 20 de păuni, a înființat-o Ceuca Ion, tatăl lui lliuț, acum 40 de ani,
cu păuni dintr-un s-at Pitariu de lingă Pitești, -cumpărați de la un moșier.
După această crescătorie s-a înființat și a doua, proprietatea fiului său.
Cu toată grija de a nu avea concurenți, nu peste mult s-au înființat și
la Mocod 3 crescătorii de păuni, apoi și în satele Spermezeu, Nimigea
Ungurească cîte una, care împreună, satisfac cerințele crescînde ale fecio
rilor din întreaga zonă.
Cozile de păun, crescute în timpul iernii, se taie cu foarfecă primă
vara, înaintea Paștilor. Pentru confecționarea unui struț de păun fecio
resc sînt necesare 2—3 cozi care înmănunchiază 300—500 de bucăți de
pene. Crescătorii de păuni confecționează ei înșiși struțul de păun. Se ia
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o bucată de șindrilă, se unge cu ceară de albine încălzită în care apoi se
înfig cozile penelor rînd pe rînd, începând cu rândul de sus, cel mai înalt,
apoi cu rîndul al doilea, al treilea și al patrulea din pene tot mai scurte.
Lipirea penelor în fiecare rînd se începe de la mijloc și apoi simetric
spre margine. In prealabil penele se aleg și se așează pe o hîrtie în formă
de semicerc. Cele mai slabe se pun în partea interioară (către pălărie) a
struțului. După ce au fost montate toate rîndurile de pene pe șindrilă,
cozile lipite cu ceară sînt acoperite printr-o pajură, o broderie de mărgele
colorate aplicate pe o catifea în formă de semicerc.
Crescătorii de păuni, pe lîngă struțurile făcute de ei, mai vînd penele
și cu bucata oșenilor și maramureșenilor, care poartă și ei cîte o pană
la pălărie.
3. Tăbăcitul. înainte de primul război mondial, în zona Năsăudului
se ocupau vreo 25 de tăbăcari, dintre care 17 în Năsăud, cu confecțio
narea pieilor de opinci, talpă, cizme, curele, bocanci.
Odată cu apariția încălțămintei de fabrică au rămas numai 4 tăbă
cari la Năsăud și câțiva în sate. Cei de la sate lucrau la comandă, pe
cînd cei din Năsăud își vindeau produsele la piață, la șetrele tîrgurilor
de țară locale, unde mai veneau și tăbăcari ide la Bistrița.
Tăbăcarii prelucrau următoarele piei: piei de vite mari (boi, tauri
și bivoli) penrtu talpă, piei de vite mijlocii pentru opinci și curele, piei
de mînzat pentru curea lată și tovale pentru bocanci și cisme, piei de
cal tot pentru cisme, piei de țap pentru cordovan (cisme femeiești), piei
de câine pentru căptușeală la curele late și pentru irhă, piei de Vițică
(vițel) pentru box (folosite la cisme), piei .de ied pentru siron și mănuși.
Pielea după ce se sărează se introduce în apă, se spală, se rade cu
râzătorul și se curăță de murdării (părți cărnoase). După aceasta se intro
duce în lapte de var. Pielea de opincă precum și tovalul se ține în lapte
de var oca. 2 săptămâni ca să se întărească. In laptele de var cad rădă
cinile părului. Pielea scoasă ’din lapte .de var se limpezește în apă și se
întinde bine pe butucul, lung de 2 m, unde ise curăță pe dos cu sărălăul,
un cuțit de oțel elastic, iar după de se spală din nou pielea, se întinde pe
partea cealaltă cu fața în sus și se șinelește cu șinelăul de oțel ascuțit,
pentru a se curăți pielea de rădăcinile părului. Pieile mai dure înainte de
șineluit, pentru a fi mai netede, .trebuiesc frecate cu o piatră cu mîner,
numită tiglazău. După șinelit pielea se introduce în apă cîteva ore ca să
mai tragă murdăria din ea, apoi se introduce în butoaie culcate, zise
țiroc cu apă cu scoarță de stejar sau de molid, care conține tanin. în apă
cu scoarță de arin pieile se țin un timp variat după felul și scopul urmă
rit; .astfel, pielea de vită pentru opinci mai de mult se ținea trei luni iar
acum 14 zile, între timp (a treia sau a patra zi) se schimbă apa din butoi.
Pielea de talpă mai de mult se ținea în scoarță de stejar cu apă tot
3 luni, iar astăzi 25 de zile, schimbîndu-se în fiecare săptămână apa cu
scoarța de stejar. Pielea scoasă din apa cu scoarță se usucă prin întin
derea ei pe o ramă. Pentru rezistență, pielea pentru talpă se pune în
continuare într-o baie din apă cu făină măcinată de gubici (allae tinctoriae) și anume se pune pe fiecare piele așezată în bazin un rînd de făină
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de gubici. în această baie pielea stă 9 luni, schimbîndu-se făina de gubici
și apă din 3 în 3 luni. In urma acestei tratări, pielea pentru talpă se
întărește ca „scîndura“.
Pielea de vițel pentru cisme, după ce se scoate din laptele de var și
este rasă de păr și carne, se introduce înitr-un terci de gunoi de găină,
4—5 ore, curățindu-se astfel de varul din piele, se spală, se sinăluiește
și apoi se introduce în baia de apă cu scoarță de stejar, ținîndu-se aici
7—8 săptămîni, schimbîndu-se săptămînal apa cu scoarță de stejar.
4. Cureaua lată. Curelele late, de obicei de 3 catarame, iar în părțile
Lăpușului cu 5 catarame (12 țoii lățime), au fost confecționate din piele
de vită și din piele de mînzat tăbăcită. Cureaua era un produs al tăbăcarilor care mai făceau și tălpi și piele de opinci. Meșteri curelari au
fost mai mulți la Năsăud, Maieru și Salva. La tîrgul din Năsăud au avut
șetre, unde și-a vîndut produsele și fabrica de curele de la Bistrița.
Curelele vechi năsăudiene au fost numai ștanțate, o veche tehnică de
imprimare în pielea umezită, îar moda curelelor cusute cu siron colorat
datează din 1925. Sironul, confecționat din piele de ied preparat în apă
de var, după spălare se întinde bătîndu-se în cuie și apoi se vopsește cu
vopsea de pălărie.
5. Pieptare, cojoace. Piesele de îmbrăcăminte, pieptarele și cojoacele
nelipsite din portul popular năsăudeap, au fost confecționate în mare
majoritate de meșterii locali din Năsăud și din unele sate învecinate
(fig. 16). La Năsăud încă înainte de primul război mondial au lucrat 7—8
cojocari; cam tot atîția lucrează și astăzi la secția de cojocărie a coope
rativei locale. Dintre cojocarii sătești lucrează cîțiva la Telciu și la Salva.
La Telciu cojocăritul este un meșteșug țărănesc foarte vechi, întrucît (cum
arată reoensămîntul bisericii locale din anul 1869) în anul 1832 era un
cojocar Simion Topan, iar în 1910 Homei Gheorghe și în 1926 Grațian
Furcea iar acum Bondone Gheorghe. Meșteșugul cojocăritului local îl vom
descrie după informațiile primite de la Bachiș loan, cojocar de 70 de ani,
care a învățat meseria de la Butaș loan.
Pieile crude, jupuite, sărate și uscate în pod (de aceea li se spune
și afumături), se pun de meșter în apă curată timp de 2—3 zile să se
înmoaie, iar apoi se spală la rîu. După aceea se curăță cu săceala (un fel
de perie de fier) de murdărie, apoi se prinde rama de scafă, și se cărmăzește (se curăță) de părțile cărnoase cu o lamă de fier fixată într-un lemn
zis scafă. Apoi se pun pieile în dubală. Cojocarul le punea într-o cadă
mare, de oca 200 1 de apă, la oare adăuga 6—7 kg sare de bucătărie. în
această zeamă se înmoaie pielea și se presară pe partea netedă cu tărîțe
de -grâu, se așează, astfel, 20—30 de piei una peste alta în cadă. Zilnic
sînt întoarse de ' 3 ori, timp de 2 săptămîni cit se țin pieile în dubală.
Pieile scoase din dubală se storc deasupra căzii și se întind pe pămînt cu
lîna în jos, iar cînld partea netedă începe să se usuce (prinde scoarță),
sînt întoarse pentru a se usca și pe partea blănii. Uscate, pieile se în
moaie cu o cârpă din dubală (zeama rămasă în butoi) și apoi se așează
două cîte două, cu partea pielii față în față. Clădite astfel se presează o
zi și o noapte sub o bucată de scîndură, peste care se așează niște pietre,
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Fig. 16. Cojocar din Salva.
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pentru greutate. După 24 de ore ide presare, se ia câte o piele și se trage
pe o spată de scaun tare, pentru a se întinde, apoi pielea este prinsă
iarăși în ramă, și se curăță cu scafa a doua oară de scame și de tărîțe.
Pentru a o albi, se folosește o piatră albă adusă din satul Ciuza, care
se arde și apoi se sfarmă într-un praf, cu care se unge suprafața pielei în
timpul lucrării cu scafa. După această operație de prelucrare a pielii în
alb, urmează vopsitul (modă mai nouă) apoi fazele obișnuite ale confec
ționării piesei de îmbrăcăminte: curuitul (croitul), todozitul (completarea
părților prin bucăți adăugate), riștulitul (tivirea cu ierhă), scrisul (dese
narea motivelor), și în sfârșit, sticuluitul (brodatul).
Vopsitul se face cu vopsea rece, de culoare neagră, făcută din praf
gallus amestecat cu apă, cu care se unge pielea cu ajutorul unei perii
de păr.
Croitul se face prin măsurarea corpului și apoi cu riful (un băț
împărțit în țoii; 1 țol = 2,64 cm), se transpun dimensiunile pe piele, se
taie forma cerută cu un cuțit și foarfecă. Pentru un pieptar de fată,
ajunge o piele de miel, pentru imul de femeie o piele de oaie, iar pen
tru unul de bărbat mai solid sînt necesare 2 piei de oaie. Părțile slabe,
găurite trebuiesc todozite, adică adăugate petece. Urmează apoi operația
riștulitului, adică dublarea marginilor piesei prin aplicarea ierhei. Ierha
(irha) este pielea subțire de câine sau ied prelucrată în mod deosebit
pentru a deveni mai tare. De aceea, după prelucrare în dubală se mai
tratează cu piatră acră. Marginile irhei sînt decorate în formă de dantelă
cu ajutorul unei dălți speciale cu profil de semicerc sau dințate numite
cipcarii, sau cu potricala (găuritor).
Ultima operație la piesele de piele este brodarea. în prealabil se scrie
cu mâna liberă motivele ornamentale, cu o pastă lichidă din făină cu apă,
cu ajutorul unui bețișor. Apoi se sticula (se brodează) cu acul și cu dife
rite culori de ață.
Portul popular din zona Năsăudului poate fi socotit printre cele mai
specifice și mai frumoase. Bogat în piese și ornamentație, acest port do
vedește starea materială mai bună a oamenilor, a foștilor grăniceri, care
s-au bucurat de anumite libertăți în comparație cu țăranii din alte părți
care au fost iobagi.
Portul popular năsăudean dovedește în același timp, gustul pentru
armonie și frumos.
Viorica Pascu

LE COSTUME POPULAIRE DE LA ZONE DE NÄSÄUD

(Résumé)

La zone de Năsăud est l’une des plus conservatrices du point de vue
du costume populaire roumain.
Située dans la vallée supérieure du Grand Someș, entourée presque
de toutes parts de hautes montagnes, ayant une ouverture vers la Plaine
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de la Transylvanie et une route de voiturage par le pas de Prislop vers
le Cffimpulung Moldovenesc, la zone de Năsăud est restée ainsi relative
ment isolée des influences d’autres zones et des grandes villes, réussissant
à maintenir son costume traditionnel jusqu’à nos jours.
En dehors de son traditionalisme, le spécifique local de ce costume
résulte des occupations et du mode de vie des habitants des plus de
30 villages, de même que des prétentions et du goût formés au cours du
temps par l’expérience des différentes générations. Parmi les occupations,
l’élevage, répandu dans toute la zone, offre des matériaux en abondance.
Les nombreuses pièces exécutées avec une véritable maîtrise artis
tique, sont en cuir et en laine. Le rôle important des pièces en étoffe
explique la forme développée de l’industrie domestique textile locale de
même que la fréquence particulière des moulins à foulons dans cette
zone.
Le ' mode de vie de cette zone au climat âpre et au terrain mon
tagneux, la nature du travail des hommes dans ces conditions ont néces
sité des vêtements appropriés, résistants et gros, comme: les pantalons
et les jupes de laine, les vestes en cuir, les manteaux, etc. Il est à
remarquer que le transport effectué pendant longtemps seulement par
voiturage a donné naissance à des pièces spéciales, la veste de voiturage,
tandis que l’occupation pastorale répandue dans les parties montagneuses
de la zone, a donné naissance à des habits particuliers aux bergers.
Excepté les occupations et le mode de vie spécifique, un facteur
qui a contribué à la formation du costume spécifique local a été la fron
tière militaire qui s’est perpétuée de 1762 jusqu’à 1852, donc pendant
trois générations. Ainsi, plusieurs pièces de vieux costume masculin de
différents villages, la veste sans manches, le bonnet de fourrure blanche,
le chapeau, le manteau, les pantalons au lacet, ont été généralisés comme
uniforme des gardes-frontière dans toute la zone.
A la formation des prétentions et du goût local ont contribué aussi,
en dehors des meuniers à foulons, les artisans villageois spécialisés en
vestes, manteaux, etc.
Mais le goût local a été influencé en premier heu par les foires du
centre de la zone de Năsăud. Ces foires étaient fréquentées par la popu
lation de tous les villages des environs. Par l’exposition dans les bouti
ques des différents produits d’artisanat et industriels, de même que par
la rencontre des jeunes gens des divers villages, la foire de Năsăud a
rempli, en dehors de sa fonction économique, la fonction d’une expo
sition de marchandises et celle d’une présentation de costumes.
Tous ces facteurs, — l’habitat, le mode de vie, les matières pre
mières —, les prétentions et le goût local ont formé et ont maintenu le
costume populaire de Năsăud.
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VECHI FORME DE MUNCĂ AGRICOLĂ ÎN CÎTEVA SATE
DIN JURUL CLUJULUI
Lucrarea de față este rezultatul selecționării însemnărilor mele refe
ritoare la tema de mai sus, care s-au adunat alături de notele făcute în
legătură cu alte teme urmărite, cu ocazia cercetărilor întreprinse în cursul
unui sfert de veac, în jurul Clujului.
Cu toate lipsurile acestor date, socot că merită să fie puse în ordine
și publicate, întrucît ele ne dezvăluie o latură specială și importantă a
muncii țărănești și a modului de viață populară. Formele populare ale
organizării muncii și, în cadrul acesteia, formele tradiționale ale utilizării
muncii străine, n-au constituit o temă aparte a cercetărilor etnografice
pînă acum, și astfel cu studierea lor sistematică rămînem încă datori.
Lucrarea de față nu urmărește altceva decît să stabilească, pe baza unor
date concrete, cîteva puncte ale coordonatei acestei teme de cercetare.
Efectuarea muncii agricole în rîndul țărănimii a avut numerous0
forme obișnuite, cu tradiții mai mult sau mai puțin îndelungate. In pre
zentarea acestor forme un rol hotărîtor l-a jucat modul de folosire și pro
ductivitatea uneltelor, profilul gospodăririi, precum și relația dintre'mări
mea gospodăriei și forța de muncă a familiei proprietare. Bineînțeles că,
în cazul producției mai unilaterale și a uneltelor mai primitive, intensi
tatea muncii în cursul anului prezintă mari inegalități, cu perioade de vîrf
care, mai ales în cadrul gospodăriilor măi mari față de brațele de muncă
familiare, nu s-au putut acoperi decît prin .atragerea sau angajarea de
forțe extrafamiliale.
1. CALENDARUL ȚĂRANULUI
Spre deosebire de gospodăriile cooperativizate cu utilaj mecanic și
organizare rațională, munca agricolă tradițională a fost sezonieră, constînd în aratul și semănatul de primăvară sau de toamnă, seceratul de
vară al cerealelor, la care se adaugă îngrijirea animalelor, pomilor, culti
varea grădinilor și a cînepii, iar — după răspândirea porumbului și car
tofilor în culturi — săpatul lor la începutul verii și recoltarea de toamnă.
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care le-au întregit într-o oarecare măsură. Astfel calendarul muncii gos
podăriei țărănești, în ultimele sute de ani, se compunea dintr-o serie de
munci sezoniere cu intensități diferite, între care erau perioade cu acti
vități mai restrînse, mai odihnitoare.
Dintre satele din jurul Clujului, la Vechea (Buda Veche, la 30 km
de Cluj) am urmărit îndeaproape succesiunea muncilor agricole. Datele de
aici — datorită condițiilor economico-sociale și istorico-geografice ase
mănătoare — se potrivesc la majoritatea satelor din împrejurimi.
Munca agricultorilor începea primăvara, de la 6 martie, cînd ieșeau
cu plugul pentru desțelenitul pajiștei, trifoiului și lucernei. Aprilie este
vremea aratului tarlalei și pământului pentru mălai, precum și a semă
natului orzului. între 20 aprilie și 10 mai se semăna cucuruzul. Atunci
se fac și se repară gardurile și se curăță șanțurile. în luna mai se plivesc
buruienile din semănăturile de grîu, orz și ovăz, această lună fiind și
perioada muncilor principale de grădinărit (săpatul, semănatul). La 6 mai
se scotea ciurda de vite la pășune; în zilele acestea (prima duminică a
lunii) era măsuratul oilor și se începea mulsul oilor date la pășune.
La începutul lunii iunie se cosea lucerna, iar în a doua parte a lunii
se făcea săpatul întîi și al doilea al cucuruzului, cositul trifoiului și a
fînețelor, precum și ogorîtul (aratul) griului (se practica agricultura cu
trei tarlale, cu nimaș). începutul lunii iulie era vremea adunării finului,
iar de la 10 iulie o lună întreagă ținea seceratul griului de toamnă, a orzu
lui, secarei și ovăzului. După secerat urma desțelenitul, căratul gunoiului
și îmblătitul. Pe la 10—15 septembrie începea semănatul griului de
toamnă în ogor și în tarlaua arată, care continua și în luna următoare,
între timp, de la 20 septembrie continua culesul merelor și desfăcatul
porumbului. Octombrie a fost luna recoltării cucuruzului, cartofilor, florii
soarelui, bostanului și fasolei. Se continua culesul fructelor, se fierbea
țuica și magiunul, se îmblătea floarea soarelui. în luna noiembrie se făcea
aratul de toamnă (pentru orzul de primăvară și ovăz). Pe la începutul
lunii se termina pășuna tul vitelor și începea întreținerea lor în grajd,
în perioada aceasta se procurau lemnele de foc pentru iarnă și se valo
rifica surplusul de cereale pe piața Clujului. Către 10—15 decembrie —
odată cu zăpada mare — se întorc și oile de la pășunat. Iarna, mai ales
în săptămîna mare dinaintea Crăciunului, se tăiau porcii. Ianuarie și
februarie, pentru bărbați, a fost perioada îngrijirii animalelor, căratului
gunoiului pe holde și tăiatului lemnelor de foc.
Pentru femei anul începea tot în martie: data de 1 martie a fost
numită ziua „măturatului purecilor“, fiind ziua primei curățenii și a
aerisirii casei. Terminîndu-se spălarea cu leșie a firelor toarse de cânepă,
a urmat perioada urzitului și țesutului, țesutul făcîndu-se pînă în luna
mai, cînd pînza se spăla cu leșie și se albea. In luna mai se făcea marea
curățenie în casă, se lipea podul casei, se planta și se plivea în grădină.
Iunie, la femei, a început și s-a terminat cu săpatul și cu greblatul
fînului, iar în iulie și la începutul lunii august au participat la secerat,
după care au greblat holdele de cereale. Pe la mijlocul lunii august a
început smulsul cînepii, urmat de topitul ei, apoi spălatul, uscatul, meii-

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

230

Kos K.

țatul, pieptănatul, grebănatul și hecelatul cânepii. în septembrie puneau
conservele pe iarnă: castraveți, magiun și roșii, compoturi de fructe și
brînză. In octombrie au scos cartofii și celelalte legume din pământ, au
îmblătit cînepa și fasolea, au pus varză la murat.
în luna noiembrie s-a început torsul, au țesut pînza din lînă, din
care au croit haine să aibe bărbații de Crăciun. în decembrie se continua
torsul și cusutul hainelor de iarnă, iar între timp, înainte de Crăciun,
au terminat cu tăiatul porcului și cu curățenia mare de iarnă. în ianua
rie și februarie se continua torsul, șezătoarea zilnică fiind înlocuită cu
scărmănatul penelor joia și sîmbăta.
Femeia mai în vîrstă din casă, bineînțeles tot timpul anului, face
munca de gospodină: gătește mâncarea, spală, curăță casa, dă de mâncare
la porci și păsări cu ajutorul celor mai tineri, cînd aceștia au vreme.
„Vara-i cel mai greu, fiindcă atunci în afară de muncile obișnuite gospo
dărești este și munca pe icîrnp“ — ziceau femeile din Vechea.
Dar vara, atît femeia cît și bărbatul puteau să lucreze mai mult,
zilele fiind mai lungi (între orele 3—21 este lumină). în funcție de lungi
mea zilelor și de felul muncilor curente, timpul de odihnă și de dormit
variază în cursul anului. Date fiind deosebirile dintre preocupările băr
baților și femeilor, timpul de odihnă se deosebește și după sex.
La bărbați, timpul de odihnă era între 9 și 10 ore din octombrie pînă
la sfârșitul lunii ianuarie, iar în februarie mai ajungea la 8—9 ore. în
schimb în lunile de vară (iunie, iulie, august) se ajungea la cel mult
7 ore de odihnă. In ianuarie bărbatul mai tînăr din familie se scula mai
devreme (la ora 5) pentru a da de mâncare la vite și a curăți poiata. în
perioada muncilor agricole (începând din aprilie și pînă la sfârșitul lui
august), bărbații completau „scurtimea nopții“ cu o oră de odihnă pe
cîmp, pînă cînd mâncau vitele.
în schimb, femeile tocmai în lunile de iarnă (noiembrie—februarie)
aveau cel mai scurt timp pentru odihnă (6—7 ore), dar torsul pînă seara
tîrziu și dimineața devreme (la lampă) a fost o muncă ușoară, uneori
Chiar cu caracter de petrecere. Pînă cînd începeau muncile pe cîmp,
femeile terminau torsul care necesita atîta timp, încît se ajungea și la
nouă ore de odihnă, cu toate că dimineața se sculau mai devreme, ca să
pregătească prînzul bărbaților și 'să-i ajute la muncile mai urgente (săpat,
adunatul finului). în timpul seceratului (august) abia le ajungeau 7 ore
de odihnă, iar la amiazi nu aveau vreme să se odihnească ca bărbații,
deoarece trebuiau să facă mâncarea, să îngrijească de porci și păsări. în
septembrie și octombrie se ajungea iarăși la oca. 8—9 ore de odihnă,
întrucît numai din noiembrie începea perioada torsului.
Deci schimbarea cantitativă și calitativă a muncilor țărănești a rânduit
strict timpul de odihnă pe care, în funcție de oboseala fizică în urma
muncii, l-au folosit numai pentru dormit, pentru odihnă ori și pentru
petrecere. Muncile fiind relativ puține și ușoare iarna și în luna mai,
a mai rămas mult timp și energie și pentru petreceri. Așa se explică
cum, de tăiatul porcului iarna s-au legat diferite obiceiuri sociale, cum
a devenit perioada solstițiului de iarnă un șir de sărbători și manifestări
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cultice și sociale, cum s-a transformat torsul de iarnă în .petrecere a tine
retului și în general cișlegile (dintre Crăciun și postul mare) într-o peri
oadă a diferitelor petreceri, întruniri sociale, practici magice, ceremonii
cultice (Crăciun, viflaim, nunți, jocuri, șezători etc.), ori cîșlegile „verzi“
(dintre Paști și rusalii) într-o perioadă a diferitelor serbări, jocuri, obi
ceiuri de primăvară (pomul de mai, nunți, țurca verde, măsuratul oilor
etc.). Față de acestea, de la mijlocul lunii iunie și pînă la sfîrșitul lunii
august, viața socială se rezumă la clăcile pentru terminarea unor munci
urgente, iar în octombrie numai „balul“ de la culesul strugurilor și desfăcatul colectiv al porumbului constituiau prilejuri de destindere.
Dacă mai adăugăm la cele spuse că toate aceste obiceiuri și petre
ceri — direct sau indirect, practic sau simbolic — sînt în strînsă legătură
ori cu ușurarea muncii, ori cu dorința reușitei recoltei, este evident că de
fapt toate acțiunile țăranului, atît munca cît și petrecerea, s-au desfă
șurat în jurul unei singure probleme: asigurarea recoltei necesare. Ținînd
seama de această legătură strînsă dintre diferitele manifestări sociale și
cultice și stăruința pentru reușita recoltei și în primul rînd cu munca
producătoare, se explică ușor de ce și cum s-au transformat obiceiurile
populare, în urma transformărilor mai lente, anterioare și mai rapide
în secolul nostru, ale muncilor agricole.
Acum însă pe noi ne interesează numai problema organizării muncii,
laturile economico-sociale și formele executării ei.

2. MUNCA IN CLACĂ

Claca este forma de executare rapidă, cu ajutorul altora, a diferi
telor munci grele, urgente sau prea monotone. în satele din jurul Clujului
s-a recurs foarte des la clacă. Astfel, în satul Vechea, a fost clacă la
construcții (căratul pietrii de la carieră, căratul cărămizilor sau țiglelor,
săpatul fîntînilor), clacă de arat (pentru văduve care nu aveau vite),
clacă de săpat, cosit, secerat, de desfăcat porumbul, de tors, de cărat
gunoiul, de cărat grîul (ca să se termine cu stogul într-o zi) și, mai rar,
de cărat finul. Clăcile de cărat (finul, lemnele de foc, piatră sau lemn de
construcție) și „clăcile de arat“ (în folosul țăranilor lipsiți de animale de
tracțiune) s-au menținut. La Panticeu clăcile de arat și de cărat (griul,
fînull și lemnele de foc) s-au făcut în ajutorul celor lipsiți de animale de
tracțiune. Aici țăranii, la cosit, s-au ajutat unii pe alții, iar moșierii au
angajat zileri, pe cînd la săpat, cei din afara familiei au lucrat numai în
parte, iar la secerat numai cu ziua, pentru plată. La Fildul de Sus n-a
fost mult -nici de secerat nici de săpat, claca a fost organizată de cîteva
gazde cu boi, de preotul și notarul local, pentru arat, ei dispunînd de
pământ mai mult (în cadrul retribuției), dar neavînd boi de tracțiune,
întpe țărani a fost obișnuită numai claca de cărat (gunoiul, lemnele, pia
tra de -construcție), pentru care, -cel căruia i se presta trebuia să se
revanșeze.
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Cea mai frecventă și importantă a fost claca de secerat. La Vechea,
forma obișnuită a acesteia a fost aceea că, dacă cineva a semănat griul
intr-o singură tablă și astfel acesta s-a copt deodată, pentru terminarea
urgentă a seceratului a chemat pe vecini, oare de obicei i-au fost și rude,
ca sîmbăita sau duminica după masă să vină la clacă. Astfel în cîteva ore
și-au terminat munca. Au fost chemați atâția secerători cite clăi (cu 30 de
snopi) a socotit că are. După terminarea seceratului clăcașii primeau de
la gazdă o cină compusă din plăcinte umplute cu varză, ori din tocană
piperată cu pîine sau mămăligă și pălincă.
O altă formă de clacă a fost claca tineretului. La Vechea aceasta s-a
practicat pînă în 1944, de către unii din cei care aveau semănătură de
grîu intr-o singură tablă, care se cocea deodată și cărora le plăcea și
petrecerea. Tineretul, începând din iunie, timp de 20 de săptămâni, tot a
doua duminică, a avut joc, pentru care trebuia să plătească chiria șurii
sau casei unde se juca, muzioanții și taxa comunală a permisului. Anga
jarea muzicanților, închirierea locului de joc și permisul au fost aranjate
de cei trei chezași, flăcăi fruntași aleși din ceata feciorilor, care se târgu
iau cu gazda pentru suportarea cheltuielilor, de la care primeau un avans
în contul muncii de secerat. Din acest avans se angajau muzicanții (un
primaș, un contras, și un gordon,aș), iar gazda plătea restul banilor după
terminarea secerișului. Tinerii (băieții și fetele) secerau două zile pentru
plata muzicanților, o jumătate de zi la gazda localului (șurii) și o jumătate
pentru plata permisului. Gazda plătea atâtea zile câți membri avea claca.
Clăcașii lucrau ca zilerii, de dimineața de vreme pînă la apusul soarelui,
cu o pauză de o oră la amiazi. Ei secerau totdeauna cu seceri dințate,
cumpărate de la fierarii țigani din Băbuți sau Șinteu (chiar și în anii
1920—1940, cînd deja toți țăranii tăiau griul cu coasa).
La claca de secerat fetele puneau griul tăiat în mănunchi, iar flăcăii
legau 5—6 mănunchiuri într-un snop (cu legătură făcută tot din grîu), iar
spre seară strîngeau snopii în clăi. O claie se compunea din două cruci,
fiecare din 15 snopi, din care unul pe pămînt, apoi 12 în formă de cruce,
cu spicele înăuntru, iar deasupra lor, la mijloc, unul ca greutate și altul
ca acoperiș.
Atât pornirea clăcașilor din sat, cit și seceratul s-a făcut cu muzică.
Muzicanții și clăcașii iau primit ide la gazdă mîncare, dimineața și după
masa, iar seara toți clăcașii au fost primiți la el acasă. Spre seară fetele
au împletit o cunună de grîu, pe care un flăcău mai glumeț o punea pe
cap și cu el în frunte porneau, fetele într-un rînd, apoi muzicanții, și în
urma lor flăcăii, cîntînd diferite cîntece ocazionale. Ajungînd în sat, să
tenii îi pîndeau pe la porți, cu cofe de apă, încercînd să ude cununa, dar
de fapt Udau și flăcăul ce-o purta, precum și pe toți tinerii. Secerătorii
români aveau un cîntec ocazional, cînd ajungeau în sat, care se termina
cu următorul vers: „Cine nu udă cununa, Dumnezeu să-i ușite mîna“.
Deci udatul, din partea sătenilor, a fost cumva obligatoriu. De aceea, dacă
vreun flăcău reușea să-1 împiedice pe vreun sătean să ude (lufindu-i oofa
din mină), acesta trebuia să dea cetei un litru de pălincă. Gazda îi pri
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mea acasă tot cu pălincă, cu care se închina cu urări. După cină, tinerii
jucau pînă noaptea tîrziu.
O altă clacă plăcută a tineretului era desfăcatul porumbului, organi
zat de obicei de o gazdă cu porumb mai mult și oare avea fată sau fecior
mare. Pentru această muncă destul de ușoară dar plictisitoare, băiatul
sau fata gazdei umbla după masa, din casă în casă, pentru a invita pe
toți tinerii, din partea românească sau ungurească a satului, la clacă.
Claca începea după cină, pe la orele 7—8 și ținea pînă noaptea tîrziu.
Dacă era mult porumb și gazda avea băiat mare, acesta făcea rost și de
muzicanți („bandă“) și claca se prelungea pînă în zori pe la ora 7. Claca
de desfăcat porumbul se ținea în șură, dar cînd era lună frumoasă și în
curte, iar în caz de vreme rece, în casă.
Clăcașii primeau, de obicei, o oală mare de dovleac fiert, fructe
(mere, pere), iar c-înd rămîneau mai multă vreme se mai cocea un cuptor
de plăcinte umplute cu mere, magiun, pere sau varză. Dacă la desfăcat
se găsea mai mult porumb necopt, atunci se fierbea clăcașilor.
Fiind o muncă mai ușoară, desfăcatul porumbului era o bună ocazie
de cunoștințe pentru tineret. Flăcăii care aveau iubite, se așezau lingă
ele, pe cînd ceilalți în două grupuri separate. Cei oare găseau știuleții
roșii aveau dreptul să se culce; însă nimeni nu-i dorea, munca colectivă
fiind și o petrecere. Cei care găseau „ciumă“ (porumb cu tăciune), încer
cau să murdărească cu ea pe oei din apropiere. Spre sfârșitul clăcii, cînd
se aduna o grămadă mare de pănuși, unii dintre băieți umpleau pe neaș
teptate cu ele haina vreunei fete. La sfîrșitul clăcii, tinerii cîntau și, dacă
aveau muzicanți, jucau.
Femeile care aveau cânepă mai multă și nu aveau fete cu care s-o
toarcă, făceau o clacă de tors. Distribuiau cîte 1 kg de oîlți la fete, înce
pând cu vecinele, iar după ce acestea terminau cu torsul, într-o seară se
duceau cu tortul la femeie, care le dădea de cină (varză umplută, cozonac,
pălincă), de multe ori îngrijindu-se și de muzicanți. După cină se adunau
La casă și flăcăii și cîntau împreună, glumeau și chiar jucau. Uneori claca
de tors se făcea numai cu femei măritate — vecine și prietene — iar
după ce torceau, petreceau seara împreună.
Mai frecvente au fost clăcile organizate de către unele gospodării
pentru cosit, arat, cărat (gunoi, material de construcție) și construit.
După ploile bogate de mai cînd se făcea mult fîn, unii țărani, mai
ales cei care nu aveau băieți mari, organizau clăci. în acest saop, ca
să termine la timp cositul, țăranul respectiv chema 5—6 bărbați pentru
sîmbăta sau duminica după masă, rudele mai apropiate, cumnații și cumătrii. Cêl mai bun cosaș mergea înainte și impunea ritmul cositului,
pînă cînd se termina lucrul. Claca de cosit era o bună ocazie ca fiecare
să-și arate calitatea muncii și a coasei. Coasa „cu spor“ este destul de
lungă, „coasa bună“ sună frumos și este bine fixată în toporîștea cu două
mînere pe care țăranii din Vechea și satele învecinate și-o procurau la
tîrgurile din Cluj, de la meșterii din Săvădisla, care veneau aici cu tot
felul de oozi de unelte, furci, greble și sănii.
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Participanții la -claca de cosit primeau încă în timpul muncii cîte
un „deț“ de pălincă, iar după terminare, gazda îi ospăta acasă, dîndu-le
de cină guiaș, mai rar pîîne cu slănină și brînză, după care mai stăteau
la povești și beau pălincă.
Mai frecvente au fost dăcile de conlstruit, organizate de toți tinerii
căsătoriți care își făceau casă și șură nouă. La Fildul de Sus, pentru
construirea propriu-zisă, se angajau „meșteri“ (dulgheri) de la Huedin
sau Tet’iiș, iar materialul de construcție se transporta la fața locului, cu
clacă. Pentru a transporta tot materialul de construcție deodată (lemn,
piatră, cărămidă) erau necesare cca 40—60 de care, gazda fiind nevoită
astfel să recurgă la ajutorul fraților, rudelor mai apropiate, vecinilor și
a altor săteni, indiferent de naționalitate. Astfel, de exemplu, la claca
organizată de Vălan Gavrilă din Vechea în 1950 (odată cu 20, apoi cu
25 și cu 18 care) au participat și o parte din gospodarii maghiari; la fel
la casa nouă a lui Jakob Kăisley au dat ajutor toți românii invitați din
ulițele apropiate. Astfel, daca de cărat în satele mixte are o importanță
deosebită, fiind expresia conviețuirii active a locuitorilor români și ma
ghiari și o formă de muncă care, în afara scopului practic, facilitează
legăturile și prietenia acestora.
înainte de colectivizare, unele gospodării au participat cu plugul,
din cînd în cînd, la claca de arat. Oamenii mai săraci și mai ales vădu
vele care nu aveau animale de tracțiune, chemau 3—4 vecini sau rude
apropiate oare aveau boi, pentru o zi de arat. La Topasîncrai acești clăcași
primeau prînz de dimineață, mîncare la amiazi și cină seara, după care
mai petreceau împreună, cu pălincă. La daca de cărat gunoi participau
de asemenea 2—4 țărani vecini ai omului mai sărac, care nu avea vite
de jug, ci cel mult vaci. în satul Vechea acești clăcași făceau trei, patru
drumuri dimineața, iar după ce mâncau de amiazi (pîine, slănină, brînză
și pălinică), mai făceau 2—3 drumuri, după care se duceau acasă.

3. AJUTORUL RECIPROC ÎN MUNCĂ
Spre deosebire de gazdele mai mari care cultivau porumbul și car
tofii cu părtași (angajați pentru o parte din recoltă), cosau fînațele și
secerau bucatele fie în clacă, fie cu zileri (plătiți cu bani sau cereale),
țăranii de rînd au avut o instituție specială pentru terminarea la timp
a muncilor mai mari și mai urgente: ajutorul reciproc. La acesta n-au
luat parte gazdele, fiindcă n-au dispus niciodată de brațe de muncă în
familie, pentru a ajuta pe alții în schimb; nici oamenii mai săraci, care
nu aveau atîta pămînt încît să fie nevoiți a recurge la munca altora; din
contră, trebuiau să recurgă la angajarea muncii în parte, ca zileri și slugi
ale moșierilor, gazdelor mari, precum și la diferiți meșteri locali sau mun
citori mai noi ai orașului apropiat.
Ajutorul în muncă se practica mai ales la săpat, dar aceleași gospo
dării se mai ajutau și la adunarea finului sau la secerat. Ocazional se
asociau și pentru arat sau cărat.
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La munci în schimb mergeau în primul rînd femeile, care luau parte
■serios la muncile de vară pe cîmp, la săpat, adunatul fînuiui și secerat.
Un grup de asociați se compunea din 12—20 <de persoane, care terminau
în felul acesta mai repede munca fiecăruia dintre ei. Se și spunea la
Vechea că „e bun porumbul, căci dacă au mers undeva pe vreme fru
moasă au terminat cu lucrul înainte de stricarea vremii. Face mult și la
secerat dacă se duc deodată 6—8—10“. în același timp, munca făcută în
colectiv este mai plăcută, mai vioaie și cu un randament mai mare. „Nu-ți
plăcea să vezi cum alții încep (săpatul) luni și dau toată săptămîna sin
guri sau doi. Cu împrumut imunca merge mai iute“. Pe de altă parte,
această formă de muncă a eliberat femeia în favoarea lucrului la cîmp.
în satul Vechea, mai ales maghiarii, dar și o parte a locuitorilor
români, s-au organizat în grupuri de ajutor la săpat, lucrînd însă în
cursul anului împreună și la alte munci, fiind chemați și la clacă, nuntă
și botez, în primul rînd acei care făceau parte 'din același grup. E ade
vărat că și aceste grupuri sînt formate întotdeauna din neamuri și vecini
care, în relațiile locale, sînt sinonime. De obicei nici nu se unesc pentru
împrumutare decît frații, părinții, copiii, ginerii și, eventual, vreun vecin
neînrudit din apropiere. La Cătina de asemenea „se împrumutau“ rudele
și vecinii, ca să nu fie atît de plictisitor săpatul, iar la Cubleș și Panticeu grupurile de ajutor se organizau de asemenea pe „neamuri“. Astfel la
Panticeu, locuitorii români aveau grupuri de ajutor deosebite: a Popenilor, Filipeștilor, Dragomireștilor, Rușilor și -altor neamuri, iar maghiarii,
fiind puțini și de aceea și înrudiți, formau un grup mai mare. La Vechea,
în 1950 neamurile „Hossenești“, „Piruzerești“ (porecla familiilor Suciu),
„Mătești“ și „Mironești“ formau cîte un grup de ajutor din 5—8 membri,
la maghiari „Jakab nemzet“, „Baboș nemzet“, „Botoșăk“, „Gombarék“,
„Istanfiék“ și „SzabOék“ au format grupuri de 5—18 membri.
Componența acestor grupuri se schimba mereu în urma îmbolnăvirii
sau marții unora și creșterii tineretului. Astfel de exemplu, bătrînul Ja
kab Istvan în anul 1905 a făcut parte din grupul lui Fabian (compus din
6 bărbați cu soțiile lor, 6 fete și 5 flăcăi), iar în 1950 forma el singur,
cu familia sa mare, un grup aparte.
Unii pot fi excluși din grupul asociaților, dacă se observă că nu
lucrează bine pământul altora; atunci nu-i mai chema nimeni la lucru,
pentru că aceste grupuri sînt formații libere, iar membrii lor erau che
mați, cu fiecare ocazie, de către țăranul la care săpatul era mai urgent;
dintr-o familie mergeau uneori cu toții, altădată numai cîțiva, soția cu
fata etc. în funcție die treburile de acasă, ori după cantitatea și felul
muncii celui la care erau chemați. Astfel, de exemplu, la săpat mergeau
în primul rînd femeile, iar bărbații mai ales atunci cînd soția trebuia să
rămână acasă, avînd un copil mic sau altceva de lucru.
Se ținea seama de participarea fiecărei familii (cîte zile și cu cîte per
soane), fiindcă cîte zile de lucru a efectuat, tot atîtea primea, iar în ce
privește ordinea, în fiecare grup era un bătrân care „duminica mergea
la hotar și stabilea care familie are cucuruz -mai buruienos și acolo au
început săpatul în iunie“, iar ceilalți urmau în ordinea urgenței.
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Asociații munceau împreună de la răsăritul pînă la apusul soarelui,
fiecare cu sapă proprie, mîncînid împreună mîncarea dată și gătită de
mama sau soția gazdei la care au lucrat. Mîncarea obișnuită a fost dimi
neața mămăligă cu brînză sau papricaș de pui cu mămăligă, la amiazi
supă de roșii, de mere, sau de cartofi cu carne afumată în ea, ori supă
de fasole cu carne, iar ca felul doi plăcinte subțiri sau tăieței cu brînză
ori cu magiun, iar după masă, de ujină, pîine cu brînză sau slănină și
ceapă. De cină mîncau mămăligă cu brînză sau cu lapte, ori tăieței cu
lapte, oferite acasă de cel la care au lucrat în ziua respectivă, spre deo
sebire de celelalte trei mîncări, -care erau aduse la câmp de către nevasta
sau fiica gazdei, întrerupîndu-și munca. Supa se ducea în oale mari de
4—5 litri, acoperite cu o farfurie, puse într-o peteică împletită (de țiganii
din satul Cănaci) din -cânepă. Mai duceau și apă ide băut, în fedeleș de
lemn sau ulcior cu zurgălăi. Pîinea și-o ducea fiecare muncitor în straiță.
Mîncarea în comun era o ocazie bună pentru schimburi de idei și
destindere, fiind foarte apreciați cei care se pricepeau să p-ipereze mîn
carea cu vorbe cuminți sau cu umor de bun gust.
Munca împrumutată — pe lîngă săpat — s-a aplicat și la alte munci
urgente de vară. Astfel, bărbații din grupul respectiv au cosit de multe
ori laolaltă, pe cînd femeile și fetele i-au ajutat reciproc la strînsul
finului. în cazul cositului, mîncarea de amiazi a fost și supa cosașilor
(„kosiaslo“), gătită cu cartofi, carne afumată și tarhon, ori supă de cartofi
și altceva ca felul doi.

4. MUNCA IN PARTE

Cînd o muncă de cîmp era urgentă și brațele de muncă din gospodă
rie nu asigurau terminarea ei la timp, țăranii — după cum am văzut —
recurgeau de obicei la ajutoare, împrumut. în cazul moșierilor însă, sau
al gazdelor mari, cu pământ mult și familii midi, acest lucru era imposibil.
Astfel țăranii bogați lucrau de obicei -cu părtași, iar pînă cînd se coceau
cerealele lor sau dacă le mai rămânea ceva timp se angajau și ei la muncă
în parte, la săpat sau la adunat, pe perioade mai scurte sau mai lungi.
înainte de 1945 săpatul în parte la țăranii bogați a fost frecvent
și în satele din jurul Clujului. Părtașii, oameni săraci, au săpat de două
ori și au recoltat porumbul sau cartofii, pentru o treime din partea recol
tată. Unii bătrâni singuratici, sau văduve, -oare nu aveau vite de tracțiune
și puterea de muncă necesară, dădeau pămîntul de obicei la rude în folo
sință (arat, săpat și recoltat), pentru jumătate din reooltă. La cositul în
parte, în satul Vechea, părtașul cosa și aduna finul pentru o treime din
partea recoltată, iar trifoiul pentru un sfert din parte. Dacă se coceau
deodată cerealele vreunui țăran care nu putea termina singur seceratul
la vreme, acesta dădea munca unor părtași, pentru a 8-a sau a 9-a parte
(după cum era recolta) și mîncare, ori o cantitate de făină (1/2, 1 mierță),
Slănină (1—2 kg), sau brînză, pălincă (1—2 litri), în valoarea mâncării.
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în satul Vechea — după exemplul agricultiiri'lor clujeni — încă din
secolul trecut s-a început cultivarea în mare a zarzavaturilor și fructelor,
pentru vînzare pe piața din Cluj. Unii au dat terenul săpat, semănat și
plantat, iar udatul, plivitul, scosul și curățatul zarzavaturilor era executat
de părtași, pentru o treime din partea recoltată.
Din toate muncile agricole executate în parte, cele mai importante
și cu o mai mare vechime au fost acelea în legătură cu recoltarea griului,
seceratul și îmblătitul. Angajarea brațelor de muncă străine, la secerat
s-a motivat prin coacerea simultană a griului pe tot terenul semănat,
fiind periclitată recolta dacă nu se aduna la timp. De asemenea, treieratul
cu îmblăciul (înaintea apariției mașinilor de treierat) fiind o muncă de
lungă durată considerată pierdere de vreme și de către țărani, care toată
toamna aveau de lucru (la porumb, cartofi, sfeclă, fructe, struguri etc.)
merita să fie <iat altora pentru o parte oarecare.
Dacă munca părtașilor la secerat și îmblătit era folosită de o bună
parte a țăranilor (mai înstăriți) din satele din jurul Clujului, cu atît mai
mare importanță a avut aceasta în cazul marilor moșii din împrejurime
și mai ales în cazul celor din Cîmpie care în secolul trecut, mai ales după
desființarea iobăgiei, au trecut la monocultura griului. Datorită diferenței
de 2—3 săptămâni între zonele de sub munte și cele din cîmpie, în ce
privește coacerea grâului precum și a faptului că țăranilor din zonele de
sub bunte le lipseau cerealele, avînd surplus de brațe de muncă, în unele
sate din apropierea Clujului, plecarea la muncă în parte devine o ocu
pație sezonieră, destul de răspîndită.
Un astfel de sat din care plecau în fiecare an, pentru cîteva săptă
mâni, la moșiile din Cîmpie, a fost Aluniș, din apropierea Huedinului.
Aoești muncitori sezonieri s-au recrutat dintre țăranii care, înainte de
a-și secera griul lor propriu, din hotarul slab al satului, plecau în Cîmpie
pentru completarea cerealelor necesare, secerînd în parte.
încă din anul 1828, se menționează într-un proces-verbal al bisericii
reformate locale, că „mulți locuitori din satul nostru s-au dus pentru
secerat în Ungaria“, iar dintre localități se menționează Ujfalu din Bihor.
Din unele familii plecau cu toții. Astfel de exemplu, Peter Anna s-a
născut în anul 1879 în satul Nagymarja din Cîmpie, fiindcă mama ei a
plecat gravidă la seceriș. Pe la sfîrșitul secolului, două treimi din locuito
rii satului plecau vara în Cîmpia Tisei, inclusiv moșneagul Sarta Gyuri,
de 83 de ani cu soția sa de 80 de ani.
Oamenii din Aluniș aflau locurile de muncă în parte prin două căi:
1. pleca cineva pentru cosit încă în iunie, se angaja cu întreaga fami
lie și la secerat, și chema — prin prinsoare — și pe alții;
2. venea în sät un „tiat“ al vreunei moșii, se înțelegea cu unul dintre
săteni ca acesta să adune o „bandă“ de 30 sau mai mulți cosași, tot atâția
culegători de mănunchiuri și legători de snopi. Fiecare grup compus din
trei persoane (de obicei o familie, de exemplu, bărbatul, soția și fiul)
primeau ca arvon 3 forinți și, la ziua fixată, plecau cu toții de la Huedin,
cu trenul. în timpul lucrului primeau mâncare de la moșier: pîine, fasole
pentru fiert supă și slănină. Dormeau în aer liber.
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Secerînd pentru a 11-a parte, în curs de 2—3 săptămîni, un grup
(familie) de trei persoane cîștiga oca. 30—36 „viei mari“ (a 30 1) de grîu.
întrucât încă în cursul seceratului începea și îmblătitul cu „mașina cu
foc“, partea o luau în grâu nou. După ce se întorceau acasă se ocupau
de seceratul griului propriu cu secerea ca să nu se piardă nici un bob.
între cele două războaie mondiale muncitorii agricoli sezonieri se
duceau mai ales în Cîmpia Ardealului și Banat. Lucrau pentru a 10-a
parte (din 10 cruci primeau o cruce), pe care o îmblăteau acolo. Grupul
de trei persoane se întorcea acasă, de obicei cu 8 viei de grîu.
înainte de apariția mașinilor de treierat, îmblătitul a fost o muncă
foarte înceată, la care se angajau oamenii mai săraci. Se formau grupuri
de trei care se angajau la lucru în satul lor sau în alte sate. Spre sfârșitul
secolului trecut, un astfel de grup se ducea anual la Bogîș — Sălaj, lucrînd din septembrie pînă la Crăciun, la țăranii mai bogați de acolo,
pentru a 11-a parte (fiecare a 11-a vică de cereale le revenea lor). Și
între oamenii săraci de la Fildul de Sus au fost „îmblătitori“ care se
angajau la gazJdele din satele apropiate, iar din septembrie pînă la Cră
ciun lucrau prin Sălaj. îmlblătitorii din Sîncraiul Almașului au lucrat
la moșia din Sînmihaiul Almașului, pentru a 11-a parte. Țăranii mai
săraci își îmblăteau singuri, țăranii mijlocași angajau de obicei un ajutor
la îmblătit, pe care îl plăteau cu grîu. Gazdele mari, în schimb — înain
tea apariției mașinilor de treierat, minate cu mina, de cal sau cu foc —
angajau îmblătitori pentru a 11-a parte. La Pantice-u au lucrat la gazde
și la domni cca. 20 de îmblătitori, primind a 11-a parte, iar după fiecare
30 de viei de semințe predate, încă o vică „pentru mîncare“.
în satul Vechea într-un grup se uneau 3—4 oameni mai săraci, iar
uneori și țărani „cu mod“, fiind atrași de cîștigul destul de bun. Lucrau
toată iarna la gazdele localnice și din alte sate, care aveau de obicei o
șură mare, goală, cu plan de construcție aparte, anume pentru îmblătit.
Dacă gazda nu avea șură, făcea o arie în curte, pe care o curăța bine, o
lipea cu balegă, apoi aștemea deasupra pleavă, pe care o bătucea, iar
de nu se lipea, o mătura. Pe arie așezau cca. 120 de snopi „de la patru
clăi“, in două rinduri, cu spicele la mijloc și începeau să le bată cu îmblăciul. într-o zi se îmblăteau 16 clăi de grîu. Ținînd seama că o daie
dădea cca. 3 viei (90 1) de semințe, într-o zi se îmblăteau deci cca. 48 de
viei. Din fiecare 11 viei îmblătitorii au primit una. Pe lingă aceasta, după
30 de viei predate gazdei primeau „o vică de pită“, iar după a 60-a vică
primeau încă una de supă, pentru răscumpărarea mâncării ce n-o primi
seră de la gazdă.
încă din primele decenii ale secolului nostru, odată cu introducerea
și răspîndirea mașinilor de secerat, îmblătitul cu -mina — caracteristic
pentru agricultura din Transilvania — s-a restrâns treptat, fiind practicat
numai în gospodăriile izolate și -cu culturi reduse de cereale, precum și
la îmblătitul fasolei și a cînepii. De asemenea, în această perioadă, s-a
răspîndit și înrădăcinat — tocmai prin intermediul secerătorilor părtași,
plecați pe moșii — seceratul cu coasa, mai întîi la ovăz și orz, fiind cereale
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mai ieftine, apoi la secară și, în sfîrșit, la grîu, revenindu-se la secerișul
cu seceră dințată numai în anii de lipsuri mai mari (după război, secetă),
cînd trebuia îngrijit fiecare bob de grîu.
5. MUNCA CU PLATĂ

Moșierii și chiar gazdele mai mari, care n-au participat la nici o
întovărășire pentru ajutor în muncă dar nici n-au vrut să cedeze părta
șilor folosirea pământurilor lor, au recurs la brațe de muncă străine, cu
plată: zileri sau slugi. Zilerii s-au angajat în primul rînd la muncile mari
și urgente de vară, săpat, cosit și secerat, precum și la alte mund oca
zionale, pe cînd slugile le-au ținut pentru muncile curente, cum ar fi
îngrijirea vitelor.
La Vechea, gazdele mari au lucrat mai mult cu zileri plătiți cu bani
decît cu părtași. Zilerii necesari la săpat se angajau mai ales dintre cele
mai sărace familii din sat. împreună cu zilerii lucra și gazda, care, prin
exemplul său și făcînd observații, „mina“ pe zileri, îngrijinjdu-se și de
calitatea muncii. în luna iunie, la plivitul griului angajau ca zileri femei
și copii de 10—12 ani — bărbații fiind mai ocupați. Femeile lucrau cu
plivitorul (bîtă cu vîrf de fier), iar copiii smulgeau, mai mult cu mîna,
buruienile. Copiii primeau jumătate din plată și mîncare.
La Panticeu, îmbiătitorii părtași ai gazdelor erau localnici, dar la
săpat și cosit veneau zileri din satele învecinate care, cu excepția celor
pocăiți în urma unei grindini, au ținut o zi cînd nu lucrau pe dmp pen
tru ei. O astfel de zi a fost, la românii din Panticeu — pe lingă cele de
Sf. Ilie și Petru și Pavel — o zi în amintirea unei grindini din 1916. La
cei din Elciu joia, la cei din Sotelec vinerea este zi oprită pentru munci
de cîmp (săpat, coasă, secerat) în hotarul satelor lor, lucrînd numai în
alte sate ca zileri la gazde, ori ca împrumutași la alți țărani care în
„ziua“ lor „oprită“ mergeau să întoarcă munca. Astfel, de exemplu, între
ortodocșii din satul Elciu și Sotelec a fost un schimb permanent, primii
lucrînd joia sotelecanilor, iar aceștia le întorceau munca vinerea. Tot așa,
dacă o gazdă din satele apropiate avea nevoie de zileri, pleca joia dimi
neața la Elciu ori vineri dimineața la Sotelec și aducea 20—30 de zileri
care, pe lîngă bani, mai primeau mâncare, de amiazi o supă, la care însă
ei își aduceau pîine. Moșierii însă nu dădeau miîncare, numai bani.
La Cluj și Huedin, în zilele de tîrg (la Cluj luni, miercuri și joi iar
la Huedin marți), într-un loc separat a fost „piața de œlid“ (cselidpiac)
unde se alegeau și angajau atît servitorii și servitoarele, cît și zilerii, de
către burghezie, agricultorii orășeni și gazdele din satele apropiate.
înainte de primul război mondial, atît moșierii cît și țăranii chiaburi,
intelectualii, preoții, învățătorii, foștii nemeși au ținut slugi, ca munci
tori permanenți în gospodărie. Dacă o gazdă avea nevoie de „slugă“,
„sluguță“ ori de „celid“, „slugă mare“ dădea veste în sat și se prezenta
ori părintele mai sărac care avea băiat de 10—14 ani, bun de sluguță ori
flăcăul sau tînărul căsătorit nevoit să-și „caute un loc“ și se înțelegeau
asupra condițiilor obișnuite de angajare. Sluguță avea obligația să care
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apă, să taie lemne de foc, să curețe poiata, vara să pășuneze vitele, iar
primăvara și toamna oile, cînd nu sîntt nici în turmă, nici în poiată. Celidul mare lua parte la toate muncile grele de cîmp, alături de gazdă, iar
muncile ușoare le făcea numai dacă-i mai rămînea timp.
La Vechea slugile și oelizii se recrutau dintre băieții mai săraci, de
ambele naționalități. O bună parte a băieților săraci maghiari au învățat
un „meșteșug“, dulgherii, rotărit, tîmplărit, fierării, cismărit etc. la
vreun meșter cunoscut din Cluj, pe când băieții rămași orfani, chiar dacă
aveau moștenire frumoasă, se duceau slugi la vreo gazdă, de obicei cthiar
la rude: naș, unchi, bunic, socru etc. N-au fost rare cazurile cînd o gazdă,
mai ales care nu avea băieți, să țină și slugă mică și celid mare. Simbria
pe întregul an (de la Anul Nou) a slugilor, după vechiul obicei, a constat
din două rânduri de „schimburi“, adică două cămăși ide cânepă, două
cămăși de bumbac și doi gaci (ismene lungi), un rînd de haine de purtat
(o pereche de cioareci și un uioș de lînă), o pereche de opinci și o pere
che de cisme, o șapcă (de blană) și o pălărie de paie sau de postav. Pe
lingă acestea, sluga mică mai primea doi miei ori purcei de șase săptă
mâni, iar celidul mare, un vițel ori bani să-1 cumpere. Hainele de pînză
și opincile se dădeau încă în cursul anului, hainele groase și cișmele,
înainte de crăciun, iar animalele erau arătate slugii încă din primăvară,
dar le ținea gazda în tot cursul anului, ca să „mai crească banii în ele“.
Numai preotul și învățătorul dădeau salar lunar slugilor.
La Panticeu băieții nu se angajau slugi. De aceea, atît moșierii cit
și gazdele mai mari trebuiau să angajeze slugi de la Dăbîca și Cubleș.
Aici simbria unei sluguțe de 10—14 ani a fost: două rânduri de haine
de pînză (cămașă și ismene), atâtea opinci cite a rupt peste an (1—3 pe
rechi) și un rând de haine (cioareci, pieptar, șapcă, un rând de curele la
opinci, o curelușă la cioareci), precum și bani. Un celid (slugă mare),
holtei a primit pe un an: un suman, o pereche de cioareci, o șapcă, un
friș, un pieptar, o pereche de cisme, precum și bani. în aceiași timp, un
„biriș“ căsătorit, angajat la moșierii care se ocupau cu agricultura, nu
primea mâncare și haine și avea altă simbrie: patru mierțe de grîu (30 1),
patru mierțe de bucate (secară sau porumb) lunar, precum și locuință,
1/2—1 iugăr pămînt arat și semănat cu porumb de către gazdă, 1—2 stân
jeni lemne de foc, două care de crengi și bani.
Sluga, umblînd mereu cu animalele și dormind în poiată, era consi
derat „prea murdar“ ca să i se dea voie să mănînce la aceeași masă
cu gazda lui. Gazdelor, mai ales celor maghiare, din satele Vechea, Cu
bleș, Panticeu etc., li se spunea „jupîn“, iar soțiilor acestora, „jupîneasă“.
în schimb, sluga era numită de către gazdă „fătul meu“ și era considerat
de toată lumea ca aparținător familiei gazdei, care răspundea pentru el, îl
apăra, dîndu-i tot felul de sfaturi. Dacă sluga se purta mulțumitor, era
reținută după un an. De exemplu Nemeș Ion a stat șase ani la Baboș
Sandor, iar cînd a plecat să se căsătorească, l-a urmat fratele său mai
mic, Pavel.
în cazurile cînd sluga era rudă cu gazda, aceasta l-a educat și l-a
învățat sistematic, trăind în familie ca și fiul său.
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6. PĂSTORITUL AGRICULTORILOR
O muncă în serviciul agriculturii, «dar efectuată în întregime de per
soane străine angajate, a foist pășunatul animalelor ținute de țărani, în
primul rînd pentru tracțiune și îngrășăminte.
Acum 150—200 de ani în satele din jurul Clujului, în interesul unei
agriculturi mai intensive, vechiul sistem agricol cu două „fordu'lăi“ (semă
nătură și „nimaș“ pentru pășunat) a fost înlocuit de agricultura alterna
tivă în trei „fordulăi“: întregul hotar cultivat al satului s-a împărțit în
trei părți egale, oare anual își schimbau între ele funcțiunea. Așa de
exemplu, aceeași parte a hotarului într-un an a căzut în „fordulaie de
toamnă“ (cu semănătură de gtîu de toamnă), în celălalt an „fordulaie de
primăvară“ (cu semănătură ide ovăz și mai ales cu porumb și cartofi)
după recoltarea cărora terenul a devenit „nimaș“ un an de zile, cînd s-a
„hodinit“ necultivat și s-a gunoit cu animalele țăranilor locali, fiind folo
sit ca pășune, alături de pășunea comunală propriu zisă. Astfel, vitele
din pășunile comunale și oile, în lunile de toamnă (septembrie—noiem
brie), au fost duse la păscut pe „tarla“, iar în anul următor, din primă
vară pînă la semănatul griului de toamnă, pe acest teren au pășunat tur
mele de oi, rămînînd și noaptea afară pentru o mai temeinică gunoire a
pămîntului.
în satele mai mici se organiza o singură ciurdă mixtă de vite, în
altele — mai multe ciurzi de 100—140 ide vite, pe părți de sate (Joseni,
Suseni etc.), ori pe diferite animale (boi, vaci, juncani, vite albe, bivoli
sau cai), fiecare ținute în alte părți ale pășunii și cu regim special de
păstorit. Ciurdarul era obligat să pășuneze, să adape și să țină la umbră
în timpul amiezii animalele date în grija lui, să ducă acasă seara vacile
cu lapte, să păzească animalele rămase afară pe timpul nopții, să anunțe
pe proprietarul respectiv despre orice neregulă (boală, rană etc.) a anima
lului său. Majoritatea vitelor folosite și la jug (boii, sterpele etc.), în
perioada aratului de primăvară, vară și toamnă, erau reținute de gaz
dele lor.
Angajarea ciurdarului se făcea în jurul Anului Nou de către toți
proprietarii de vite, chemați cu toba de primar sau de gazda cu cele mai
multe vite, iar dintre solicitanți se alegea păstorul cel mai potrivit, ter
minând înțelegerea cu un adălmaș (băutură și mîncare). Simbria obișnuită
a ciurdarului după „perechea de vite“ era: o vică de grîu, o vică de po
rumb, o traistă (1 kg slănină și 1 kg pline), „mărunțișurile“ (două caiere
de cînepă, o cupă de fasole etc.) apoi „bani de opinci“ în valoare de
10—14 lei, precum și cadouri ocazionale (vin, țigări), cînd gazdele vizitau
ciurda, după împreunare etc. Cerealele erau adunate die gazde și date în
două rate (la rusalii și toamna), iar traista și mărunțișurile le strîngea
ciurdarul în ordinea caselor, după nevoile lui. „Ciorîngul“ ciurdarului,
un băiat de 12—14 ani, primea de la ciurdar 1/3 din simbria lui.
într-un sat au fost mai multe turme de cite 200—300 de oi, adunate
de la țăranii cu 2—25 de oi, pe vecinătăți (u'lițe, rudenii). în satele mixte
16 — Anuarul Muzeului etnografic
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erau numite și după naționalități, ori pe pături sociale (turma „gazdelor“
și „săracilor“). Păcurarul turmei pășuna și îngrijea oile de la Sf. Gheorghe
(24 aprilie) pînă în decembrie (cînd zăpada era mare), „multa“ zilnic stau
lul de noapte al oilor, pe arătura omului care era la rînd la gunoit și
ajuta la mulsul oilor, de trei ori pe zi, gazdei căreia îi venea rîndiul să
ia laptele de la întreaga turmă. Pentru păzit, păcurarul ținea 1—2 „ciorîngi“ și 2—3 cîini. Ciorîngului, păcurarul îi dădea, pe lîngă mîncare și
haine (o cămașă, izmene, nădragi, uioș, opinci și șapcă).
în schimb păcurarul — ales și angajat de gazdele care au organizat
turma — în satele mai tradiționale de sub munte (de ex. Mănăstireni,
Văleni etc.) primea simbria în natură: după fiecare oaie 3 cupe de grîu,
în fiecare „rînd“ (după ce toți proprietarii de oi și-au luat partea lor din
laptele întregii turme) un „lapte“ (un drept de mult al întregii turme),
precum și „gunoiul“ oilor pe o lună (cînd păcurarul vindea cu bani acest
drept al lui) și, în sfârșit, ceva bani, contribuție „de opinci“ de la fiecare
gospodar. în afară de acestea, păcurarul primea și mîncare (adusă de
gazda care era la rînd cu mulsul): dimineața pîine, slănină, brînză și un
deț de pălincă, la amiazi, supă de carne cu tăiței și balmoș sau papricaș,
iar seara tot ceva supă cu came sau mămăligă cu brînză și pălincă. Mai
aduceau mîncare (tărîțe opărite) și câinelui, precum și un pachet de tutun,
în dar, ca păcurarul „să mulgă mai bine oile“. în satele din apropierea
Clujului (de ex. în Valea Nadășului), simbria păcurarilor a constat în
primul rînd în lină; i se dădea, după fiecare a zecea oaie, „o lînă“, un
miel și laptele.
înființarea ciurdelor comune a scutit pe țărani, tocmai în toiul mun
cilor de vară, să-și piardă vremea cu îngrijirea animalelor necesare efec
tuării diferitelor munci agricole (aratul și căratul), iar prin oile date în
grija păcurarului, pe tarla și imaș pe 7—8 luni, au reușit să asigure
gunoirea, tot în al treilea an, a holdelor, coastelor abrupte și terenurilor
lipsite de drumuri, numeroase în hotarele satelor din jurul Clujului, care
nu se puteau fertiliza cu gunoi de grajd, cărat cu carul. Aceste împreju
rări explică importanța specifică a păstoritului vitelor și oilor, din punct
de vedere al muncii agricultorilor, în satele din împrejurimile Clujului.
*
*
*
Din cele prezentate mai sus reiese clar că — alături de studierea
formei, confecționării și întrebuințării diferitelor unelte —■ un aspect
important prezintă, din punct de vedere al cercetării etnografice și for
mele tradiționale ale organizării muncii. Am văzut că în cursul anului
intensitatea, urgența și importanța muncilor țăranului au prezentat deo
sebiri mari, avînd o perioadă de aglomerare, de 5 luni (din iunie pînă în
octombrie), a muncilor mari care, fiind urgente sau de durată, au pretins
și contribuția altor persoane din afara familiei proprietarului. Această
contribuție s-a obținut sub formă de împrumut, clacă, pentru o parte a
recoltei, ori ca muncă angajată pe zi, pe sezon sau pe an, plătită în natură
sau în bani.
'
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Pe lîngă stabilirea diferitelor forme de organizare și desfășurare a
acestor munci, nu pot fi neglijate nici unele aspecte sociale ale lor. Ast
fel se constată că, la țărănimea icu stare obișnuită (mijlocașă), forma gene
rală de folosire a muncii altora a fost întovărășirea în grupuri, în care
membrii au fost într-o permanentă împrumutare și restituire a muncii,
atît la săpat cît și la cosit și adunat fînul, dar de multe ori și la secerat,
arat sau cărat. în același timp, clăcile au avut caracter social cu totul
deosebit, fiind ori un „ajutor“ dat de rudenii și prietenii vreunui tînăr
căsătorit la construirea casei sau vreunui om necăjit, ori fiind claca tine
rilor la o gazdă, pentru seceratul grîului, desfăcatul porumbului sau tor
sul cânepii, în schimbul asigurării petrecerii (închirierea spațiului pentru
joc, pentru șezătoare, plătirea muzicanților, ospătarea participanților etc.).
La munca în parte se angajau de obicei țăranii mai săraci care săpau,
secerau, cosau ori îmblăteau, la gazde mari sau la moșieri, pentru o
parte din recoltă, unele sate de sub munte devenind chiar centre de astfel
de muncitori agricoli sezonieri „părtași“. Frecvente au fost și cazurile
cînd bătrînii fără familii și bolnavii dădeau să cultive „în parte“ pămîntul sau numai o parte din acesta, la vreo rudă apropiată.
Din familiile numeroase și sărace se angajau băieți ca slugi la chia
buri sau moșieri ori ca zileri plătiți cu bani sau biriși plătiți de moșieri
cu pămînt dat în folosință. Slugile erau alese, de gazdele fără băieți, de
multe ori rudele lor mai sărace, fiind și o formă de tranziție a pri
mirii în familie, ca „fiu“, prin adoptare ori prin căsătorie cu fiica gazdei.
Păstorii erau angajați dintre oamenii mai săraci, din unele sate de sub
munte, de comunitatea care organiza ciurde sau turme, pentru îngrijirea,
în toiul muncilor agricole de vară, a animalelor de tracțiune și pentru
gunoirea terenurilor proprietarilor.
Din întregul material adunat în satele din împrejurimile Clujului
reiese că, datorită modului de viață identic și conviețuirii populației
române și maghiare, în domeniul aplicării diferitelor forme de munci
agricole (ca și în privința uneltelor) n-au existat deosebiri naționale. Chiar
dacă țăranii au folosit — între altele — și denumiri ca „clacă româ
nească“ sau „turma ungurilor“, acestea nu înseamnă că erau forme deo
sebite, organizate pe vreun „principiu național“, „exclusivist“ sau „sepa
ratist“. Aceste denumiri se explică prin faptul că unul dintre criteriile
practice ale organizării acestor întovărășiri a fost vecinătatea sau rude
nia — noțiuni sinonime în vechea viață sătească.
După cum s-a văzut, cauzele înființării și criteriile de bază ale
modului organizării acestor forme de muncă au fost pur economice și
9ociale, rezultate din viața și structura de odinioară a satelor din aceste
părți. Astfel, diferitele întovărășiri sau angajări pentru efectuarea unor
munci au fost bune ocazii atît pentru schimb de experiență practică,
cît și pentru dezvoltarea solidarității dintre locuitorii de diferite limbi,
dar cu soartă comună.
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Kos Kâroly

ALTE FORMEN LANDWIRTSCHAFTLICHER ARBEIT
IN EINIGEN DÖRFERN IM UMKREIS VON CLUJ
(Auszug)

Äusser den bisher oft behandelten landwirtschaflichen Geräten und
ihrer Verwendung stellt auch die Arbeitseinteilung nicht weniger inter
essante Forschungsaufgaben. Die Arbeitseinteillung ist weder in ein und
derselben Gemeinde die gleiche noch in Dörfern mit ähnlichen wirt
schaftlich-sozialen Voraussetzungen und hängt von der agrotechnischen
Entwicklung ab, von der Art des Ackerbaus, dem Verhältnis der Arbeits
kräfte zur Grösse der Wirtschaft, der jahreszeitlich beeinflussten Arbeits
intensität, usw.
Die Darlegung der verschiedenen Organisierungsformen landwirt
schaftlicher Arbeit unter Verwendung fremder Arbeitskräfte gründet
sich auf Erkundungen aus einzelnen Dörfern im Umkreis von Cluj und
bezieht sich auf die Jahrzehnte vor der sozialistichen Umgestaltung der
Landwirtschaft. Diese zeitliche und räumliche Festlegung schliesst nicht
aus, dass die behandelten Arbeitsformen eine weitere Verbreitung kann
ten, wie die fortlaufende Forschungsarbeit voraussichtlich nachweisen
wird.
Einleitend wird die Verteilung der landwirtschaflichen Arbeit im
Jahresablauf für eine kleine bäuerliche Vielwirtschaft behandelt. In sol
chen Bauernwirtschaften wurden die Arbeiten meist ohne fremde Hilfe
verrichtet und nach Geschlecht und Alter der Familienmitglieder aufge
teilt. Eine Ausnahme bildeten dringende Arbeiten, die den Beitrag der
ganzen Familie older auch die Heranziehung auswärtiger Helfer notwen
dig machten. Dann wieder gab es Zeitabschnitte ohne dringliche Arbeit,
sodass einzelne Familienmitglieder Gemeindearbeit leisten konnten.
Der Verfasser behandelt verschiedene Formen der Heranziehung
fremder Arbeitskräfte zu wichtigen oder dringenden Arbeiten, wenn der
Bauer keine Kinder bzw. kranke oder kleine Kinder hatte und eine
grosse Wirtschaft besass oder grosse Mengen einer bestimmten Kultur
angebaut hatte (Tendenz zur Monokultur).
Bei aussergewöhnlichen Arbeiten (Hausbau, Scheunenbau) oder drin
genden Arbeiten (Ernte) war die üblichste Form die sogenannte claca.
Dies war eine unbezahlte gelegentliche Hilf e von Verwandten, Nachbarn
oder Freunden, für deren Beköstigung jedoch der Nutzniesser ihrer Ar
beit aufkam. Eine besondere Form war die sogenannte claca feciorilor.
Die Jugendlichen des Dorfes halfen dem Besitzer ausgedehnter Felder
beim Getreidemähen, wogegen der Bauer das ganze Jahr über die Dorf
musikanten mit Getreide zu bezahlen hatte, damit diese wöchentlich zum
Tanze aufspielten.
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Eine andere Form gemeinsamer Arbeit war die Aushilfe a prumutașilor genannt. Verwandte oder benachbarte Familien vereinigten sich
freiwillig zu verpflichtender gegenseitiger Hilfeleistung ‘bei dringenden
oder langwierigen Feldarbeiten (Maishacken, Kartoffeljäten u.a.). Die
Beteil’°ung jeder Familie an der Gemeinschaftsarbeit hing von der Zahl
gestellter Arbeitskräfte ab. Das Essen wurde aufgeteilt, die Familie, auf
deren Feld gearbeitet wurde, hatte dafür aufzukommen.
In sogenannten „einseitigen“ Bauernwirtschaften (Monokultur) und
auf grösseren Gütern wurde zum Mähen, Hacken, Ernteeinholen usw.
die Arbeitsform „in parte“ verwendet. Dafür verpflichteten sich vorwie
gend arme Bauern, die ihre eigenen Einkünfte mit landwirtschaftlichen
Produkten ergänzen mussten, die sie von anderen für ihre geleistete Ar
beit bekamen. Sie bekamen meistens 1/3 Teil Mais, 1/11 Teil des geern
teten Getreides usw. In den Gebirgsdörfen mit kargem Boden vereinigten
sich oft viele Brauern zu einer „Schnitterbande“ und liessen sich zur
Arbeit auf den Gütern der Theissebene dingen, während sie ihr eigenes
Getreide erst später ernteten.
Für die täglichen Arbeiten in der Wirtschaft pflegten nicht nur
Gutsbesitzer sondern auch reichere Bauern oder solche, die keine Söhne
hatten, Knechte (rum. slugi) einzustellen; dies waren Söhne aus armen
Familien desselben Dorfes oder gar Verwandte. Bezahlt wurde pro Jahr
und in natura (Getreide, Kleidung). Der Knecht arbeitete und ass mit
dem Arbeitgeber gemeinsam, nicht selten wurde er auch dessen
Schwiegersohn.
Eine andere Kategorie von Arbeitnehmern auf den Dörfern waren
die verschiedenen Gemeindehirten. Sie hüteten Kuh-, Büffel-, Pferde-,
Schweine-, oder Schafherden, bewachten Weinberge oder Felder. Solche
Aufträge wurde von den Dorfältesten oder von einer Nachbarschaft ver
steigert. Bezahlt wurde auch dafür in natura (Lebensmittel) und auch in
Geld, wobei jede Familie ihren Anteil beitrug.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1. Graphische Darstellung der Arbeitsintensität im Jahresablauf mit Angabe der Ruhe- und
Feiertage.
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COLINDATUL ÎN TRANSILVANIA

Studiul nostru va urmări numai ceea ce se poate numi colindatul
propriu-zis, adică acea formă de urare, apoi de petrecere comună pe
care o practică ceata de feciori, pe alocuri de feciori și maturi. Aceasta
este totodată și forma cea mai complexă și mai răspîndită teritorial, apoi
cea mai frecventă în cadrul celorlalte forme de colindat și — alături de
pițărăi — cea mai apropiată de sensul originar al obiceiului.
Descrierea sintetică a Obiceiului întâmpină încă mari dificultăți biblio
grafice care izvorăsc din puținătatea datelor. Dacă s-au publicat pînă
acum numeroase colecții de colinde —■ în volume și adesea în periodice —
obiceiul ca atare s-a învrednicit de o mult mai mică atenție. Se poate
chiar spune, că 'pe cît de numeroase sînt colecțiile de colinde — texte
și melodii — pe atât de puține sînt descrierile obiceiurilor. Necunoașterea
obiceiului a generat prejudecata că acesta ar fi similar pe întreaga arie*
1.
Lipsa unui studiu sintetic care să dezbată problematica lui se resimte în
cele mai multe descrieri care omit adesea aspectele de bază ale esenței
și semnificației colindatului. Din această cauză, o seamă de descrieri frag
mentare, amatoristice, au trebuit să fie lăsate la o parte ca neutilizabile.
Descrierea sintetică a obiceiului se bazează pe datele culese din aproape
200 localități din cuprinsul Transilvaniei, din care mai puțin de lO«/o au
fost publicate2*
5. Dintre prezentările sintetice ale colindatului propriu-zis,
1 Sabin V. Drăgoi: 303 Colinde, Craiova, f.a., la p. VIII descrie „obiceiul din
satul nostru, care e la fel pe valea Mureșului și abstrăgînd de la unele schimbări
pot zice că în întreg ținutul de dincoace de Carpați“. în chip similar generalizează și
A. Fochi în Miorița, București, 1964, p. 440, specificînd în legătură cu colindatul:
„Informațiile pe care le deținem se referă la zona Crișului Alb, însă desigur că sînt
valabile pentru întreaga Transilvanie“.
2 Pentru a oferi o imagine mai clară a ariei, înșiruim localitățile pe cît posi
bil în contiguitate geografică, desemnînd cu cîte o cifră fiecare punct sondat. După
fiecare localitate, se indică județul.
1. Girișu Negru — Bihor (Arhiva Institutului de etnografie și folclor, i. 1109,
informator Tudor Anton, culegător Emilia Comișel, în 20. 2. 1941). 2. Urviș — Bihor
(A.I.F., i. 1005, inf. Gavril Radio, culeg. Chioreanu, în 8. 12. 1938). 3. Rieni — Bihor
(Arhiva de folclor Cluj (fosta Arhivă de folclor a Academiei Române, director
I. Mușlea), (1026) inf. Nicolae Dudaș, culeg. loan Petrugan, în 1939). 4. Dumbrăvița
Mică — Bihor (A.I.F., i. 1000, inf. Ana Buza, culeg. H. Brauner în 30. 10. 1937).
5. Săldăbagiul Mic — Bihor (A.I.F., i. 1094, inf. loan Molcuț, culeg. Tiberiu Alexan-
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dru în 23. 12. 1940). 6. Tisa — Arad (a: A.I.F., i. 25870, inf. Gheorghe Marian, culeg.
Ovidiu Bîrlea în 26. 12. 1963; b: A.F. Cluj, 232, culeg. Ioan Trifan). 7. Poienari —
Arad (A. I. F., i. 25873, inf. Gheorghe Mariș, culeg. O. B. în 27. 12. 1963). 8. Virfuri — Arad (A.I.F., i. 1, inf. Toma Oancea, culeg. T. Al. în 3. 9. 1936). 9. Rîsculița —
Hunedoara (A.I.F., i. 3148, culeg. Ilarion Cocișiu, în 18. 7. 1946). 10. Baldovin — Hu
nedoara A.I.F., 3154, culeg. I.C. în 23. 7. 1946). 11. Bulzeștii de sus — Hunedoara
(A.I.F., i. 3238, inf. Anghelina Stan, culeg. I.C. în 21. 7. 1946). 12. Țebea — Hu
nedoara (A.I.F., i. 3010, inf. Rozalia Dan, culeg. T. Al. în 8. 10. 1935). 13. Stănija —
Hunedoara (A.I.F., i. 1351'9, inf. Viorel Luțescu, culeg. Ghizela Sulițeanu în 20. 7.
1953). 14. Almaș Săliște — Hunedoara (A.I.F., i. 3125, inf. Traian Madușa, culeg.
Paula Carp în 12. 3. 1940). 15. Gurasada — Huned. (A.I.F., i. 3086, inf. Viorel Dehel,
culeg. I.C. în 12. 7. 1938). 16. Cărmăzănești — Huned. (A.I.F., i. 3096—7, inf. Silviu
Dehelean, culeg. I.C. în 15. 7. 1938). 17. Stancești — Huned. (A.I.F., i. 3186, inf. Pavel
Băcean, culeg. I.C. în 19. 8. 1946). 18. Zam — Hunedoara (S. V. Drăgoi: 20 colinde
din comuna Zam — Hunedoara, în Revista de folclor, II (1957), nr. 3, p. 56—57).
19. Bătrîna — Huned. (A.I.F., i. 15 532, inf. Petru Bistrean zis Hohoi, culeg. O.B.
în 8. 11. 1954). 20. Feregi — Hunedoara (a: A.I.F., i. 15535, inf. Gheorghe Bistrean,
culeg. O.B. în 13. 11. 1954; b: A.I.F., i. 15.529, inf. Gheorghe Mircea zis Die, culeg.
O.B. în 12. 11. 1954; c: A.I.F., i. 3190, inf. Moise Pădurean, culeg. I.C. în 15. 8. 1946).
21. Muncelu Mare — Hunedoara (A.I.F., i. 15.533, inf. Gherasim Șerban, culeg. O.B.
în 18. 11. 1954). 22. Muncelu Mic — Hunedoara (A.I.F., i. 15.530, inf. Roman Olaru,
culeg. O.B. în 21. 11. 1954). 23. Poenița Tomii — Hunedoara (A I.F., i. 15.528, inf.
Gheorghe Toma, culeg. O.B. în 16. 11. 1954). 24. Cerbăl — Hunedoara (a: A.I.F.,
i.15.435, inf. Petru Oneșan zis Truc, culeg. O.B. în 39. 6. 1954; b: A.I.F., i. 15431,
inf. Ion Lăscuș zis Lalu. culeg. O.B. în 7. 7. 1954). 25. Ulmi — Hunedoara (A.I.F.,
i. 15.424, inf. Mihai Mihanesc zis Benga, culeg. O.B. în 14. 7. 1954), 26. Socet — Hu
nedoara (A.I.F., i. 15.534, inf. Dumitru Gașpar, culeg. O.B. în 16. 11. 1954). 27. Cerișor — Hunedoara (a: A.I.F., i. 9361, inf. Nicolae Poanta zis Husar, culeg. Em. C.
în 24. 12. 1950; b: A.I.F., i. 9138, inf. Maria Poanta, culeg. Em. C. în 24. 12. 1950;
c: A.I.F., i. 9137, fișă de observație la desfășurarea colindatului în 11 case în noap
tea 24/25. 12. 1950, culeg. Em. C.). 28. Sohodol — Hunedoara (a: A.I.F., i. 13.111,
inf. Petru Ienășăsc zis Văleanu, culeg. O.B. în 27. 12. 1951; b: A.I.F., i. 11.588,
11.590, fișă de observație la desfășurarea colindatului în 25 și 26. 12. 1951, culeg.
Mariana Rabinovici și Mihai Săndulescu). 29. Bunila — Hunedoara (A.I.F., i. 11.558,
inf. Viorel Bobora, culeg. O.B. în 24. 12. 1951). 30. Ruda — Hunedoara (A.I.F., i.
15.602, inf. Aron Vîță, culeg O.B. în 17. 3. 1955). 31. Galeș — Hunedoara (A.I.F.,
i. 15.598, inf. Aron Ticula zis Tili, culeg. O.B. în 23. 3. 1955). 32. Dăbîca — Hune
doara (A.I.F., i. 15.597, inf. Petru Gotea, culeg. O.B. în 27. 3. 1955). 33. Ghelar —
Hunedoara (A.I.F., i. 15.605, inf. Iosif Lucaci zis Treancă, culeg. O.B. în 11. 3. 1955).
34. PZop — Hunedoara (A.I.F., i. 17.958, inf. Aron Pătrău, culeg. Em. C. în 21. 6.
1956). 35. Boșorod — Huned. (A.I.F., i. 9382, inf. Ion Stoicoi, culeg. Em. C. în
7. 1. 1951). 36. Valea Lupului — Huned. (A.I.F. i. 3094, inf. Pavel Dobrea, culeg.
I.C. în 29. 7. 1938). 37. Petroșani — Hunedoara (A.I.F., i. 2999, inf. Ana Muntean,
auleg. Constantin Brăiloiu în 2. 1. 1933). 38. Cozia — Huned. (A.F. Cluj, 1090, culeg.
Emilian Tetileanu în 1942). 39. Balomirul de Cîmp — Huned. (A.F. Cluj, 562; inf.
Ioana Cioran, culeg. Toma Vulcu în 1933). 40. Costești — Hunedoara (A.F. Cluj;
inf. Gheorghe Sturza, în 1934). 41. Orăștioara de sus — Hunedoara (A.I.F., i. 16548,
inf. Petre Mihăiesc, culeg. O.B. în 1. 5. 1951). 42. Beriu — Hunedoara (A.I.F., i.
22.943, inf. Ion Cosaș, culeg. Vera Proca în 3. 5. 1951). 43. Vaidei — Hunedoara
(A.I.F., i. 19.966, inf. Ioan Groza, culeg. A. Fochi în 17. 2. 1959). 44. Bozeș — Hune
doara (Tiboldt Schmidt: Turca in comitatul Hunedoarei, în Transilvania, mart.—
aprilie 1911, p. 135—146). 45. Mada — Hunedoara (Ion Chelcea: Obiceiuri, credințe,
colinde în satul Mada, jud. Hunedoara, în Culegătorul, I (1933), p. 20—34). 46. Valea
Mică — Alba (A.I.F., i. 25.964, inf. Vasile Avram, culeg. O.B. în 28. 12. 1964).
47. Galați — Alba (A.I.F., i. 25952, inf. Alex. Birăuț, culeg. O.B. în 27. 12. 1964)
48. Feneș — Alba (A.I.F., i. 25.961, inf. Alex. Olălău, culeg. O.B. în 26. 12. 1964).
49. Ampoița — Alba (A.I.F., i. 25.956, inf. Petru Bodea, culeg. O.B. în 24. 12. 1964).
50. Ivăniș (Intregalde) — Alba (A.I.F., i. 521, inf. Nicolae Sularea, culeg. I.C. în
29. 7. 1937). 51. Cricău — Alba (A.I.F., i. 501, inf. Maria Lupșanu, culeg. I.C. îti
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25. 4. 1936). 52. Cetea — Alba (A.F. Cluj, 1030, inf. Ion Dărămuș, culeg. Ion Dărămuș, 1940). 53. Pețelca — Alba (A.I.F., i. 474, inf. Maria Frînc, culeg. C. Br. în 18. 10.
1935). 54. Cut — Alba (a: S. Albini: Din seara de Crăciun, în Tribuna IV (1887),
p. 121—126, 165—166; b: A.F. Cluj, 1145, culeg. Iosif Bîtiu în 1940). 55. Cărpiniș —
Alba (A.F. Cluj, 1079, culeg. Oct. Mutiu în 1940). 56. Săliște — Sibiu (a: G. I. Pitiș:
Junii la Crăciun (Obiceiuri din Săliște), în Conv. Literare, XXIV, p. 1056—1063;
b: A.F. Cluj, 814, inf. Nicolae Hașegan, culeg. Mircea Lupaș în 1936). 57. Sibiel —
Sibiu (a: A.I.F., i. 17.282, inf. D. Nistor și I. Apolzan, culeg. O.B. în 19. 6. 1956;
b: A.I.F., i. 19.256, inf. Ion Apolzan, culeg. Andrei Bucșan în 21. 2. 1955; c: A.I.F.,
i. 19.269, inf. Oprea Costandel, culeg. A.B. în 23. 2. 1955). 58. Vale — Sibiu (A.I.F.,
i. 19266, inf. Valeriu Frățilă, culeg. A.B. în 25. 2. 1955). 59. Orlat — Sibiu (A.I.F.,
i. 21065, inf. Petru Fulea, culeg. O.B. în 22. 8. 1960), 60. Gura Rîului — Sibiu (a: Eu
gen Munteanu: Obiceiuri de sărbători în Ardeal, în Gazeta Transilvaniei, 1 ian.
1930, p. 3; b: A.I.F., i. 24769, inf. Iacob Brădescu, culeg. A.B. în 6. 7. 1961). 61. Tilișca — Sibiu (A.I.F., i. 25242, inf. Dumitru Popescu, culeg. A.B. în 11. 7. 1962).
62. Galeș — Sibiu (A.F. Cluj, culeg. Eleonora Barbu în 1929). 63. Poplaca — Sibiu
(A.I.F., i. 25.238, inf. Ion Opriș, culeg. A.B. în 30. 6. 1962). 64. Slimnic — Sibiu
(A.F. Cluj, 1180, culeg. Aron Tăpălagă în 1942). 65. Tălmăcel — Sibiu (A.I.F.,
i. 18.860, inf. Simion Oancea, culeg. A. Bălăci în 1. 5. 1958). 66. Bungard — Sibiu
(A.F. Cluj, culeg. Ion Suciu în 1929). 67. Săcădate — Sibiu (a: A.I.F., i. 7116, inf.
Adam Aron, culeg. Constantin Bugeanu; b: A.F. Cluj, culeg. Octavia Șumea în
1929). 68. Porcești — Sibiu (A.F. Cluj, 1088, culeg. Ilie Purece în 1940). 69. Porumbacu de jos — Sibiu (A.F. Cluj, 1087, culeg. Vaier Urlea). 70. Sadu — Sibiu (A.I.F.,
i. 24763, inf. Ștefan Hanea, culeg. A.B. în 20. 10. 1961). 71. Sebeșu de sus — Sibiu
(A.F. Cluj, culeg. Ion Manduc în 1929). 72. Fojeldea — Sibiu (A.F. Cluj, 1085, culeg.
Ion Bibu în 1940). 73. Hosman — Sibiu (A.F. Cluj, 1084, culeg. Nicolae Rotariu în
1940). 74. Săsăuș — Sibiu (A.F. Cluj, 1082, culeg. Gh. Hudea, inf. Simion Hudea în
1940). 75. Dealu Frumos — Sibiu (A.I.F., i. 2154, inf. Maria Sărac, culeg. C. Br. în
18. 8. 1933). 76. Pelișor — Sibiu (A.I.F., i. 7186, inf. Mănuț Holerga, culeg. C. Br.
în 4. 6. 1931). 77. Ghijasa de jos — Sibiu (A.F. Cluj, 1086, inf. N. Stancu, culeg.
Iotn Benchea în 1940). 78. Zlagna — Sibiu (A.F. Cluj, 1080, inf. Ana Stănuț, culeg.
Viorel Vulcan în 1940). 79. Cirța — Sibiu (Amadeus: Crăciunul și Bobotează la sate,
în Familia, 1903, p. 580—583). 80. Drăguș — Brașov (Traian Herseni: Ceata fecio
rilor din Drăguș, în Sociologie românească, I (1936), nr. 12, p. 1—14). 81. Hălmeag —
Brașov jph. Tulbure: Strînsul feciorilor la Crăciun, în Transilvania, XXXVI (1905),
p. 7—13). 82. Berivoii Mari — Brașov (A.I.F., i. 2206, inf. V. Ganea, culeg. I.C. în
5. 5. 1937). 83. Berivoii Mici — Brașov (A.F. Cluj, culeg. Andrei Suvardă în 1929).
84. Netotu — Brașov (A.I.F., i. 2217, inf. Ion Stroia, culeg. I.C. în 7. 5. 1937). 85. Bu
cium — Brașov (A.F. Cluj, culeg. V. Chircoiașu în 1928). 86. Voivodenii Mici —
Brașov (A.F. Cluj, culeg Ion Ramba 1929). 87. Voivodenii Mari — Brașov (A.F. Cluj,
culeg. Vichente Bica în 1929). 88. Săsciori — Brașov (A.I.F., i. 2153, inf. Ludovic Botu,
culeg. C. Br. în 18. 8. 1933). 89. Arpașu de sus — Sibiu (A.I.F., i. 2162, inf. David
Nan, culeg. H. H. Stahl în aprilie 1933). 90. Riușor — Brașov (A.F. Cluj 1102, culeg.
Vasile Dîmboiu în 1942). 91. Breaza — Brașov (A.F. Cluj, culeg. loan Tatomir în
1929). 92. Viștea de sus — Brașov (A.I.F., i. 2167, inf. Alex. Banoiu, culeg. C. Br.
în 15. 4. 1934). 93. Copăcel — Brașov (A.I.F., i. 2219, inf. Veroana Tăulea, culeg.
I.C. în 5. 5. 1937). 94. Vaida Recea — Brașov (A.F. Cluj, inf. Ion Boer, culeg.
Iosif Stoichiț în 1929). 95. Șinca Nouă — Brașov (A.F. Cluj, culeg. Victor Tunsa în
1929). 96. Șinca Veche — Brașov (A.F. Cluj, culeg. loan Popa în 1929). 97. Poenița—
Brașov (A.I.F., i. 2234, inf. Ion Oprean, culeg. C. Br. în 1939). 98. Dejani — Brașov
(A.F. Cluj, culeg. Vaier Literat în 1929). 99. Oprea Cirțișoara — Sibiu (A.I.F., i. 2188,
inf. Gh. Budu, culeg. C. Br. în 10. 5. 1937; b: A.F. Cluj, 1081, culeg. Nie. Stoica în
1940). 100. Ucea de sus — Brașov (A.I.F., i. 2197, inf. Aurel Grandea, culeg. C. Br.
în 9. 5. 1937). 101, Viștea de jos — Brașov (A.I.F., i. 25.020, inf. Achim Stanciu,
culeg. A.B. în 25. 2. 1962). 102. Șona — Brașov (A.I.F., i. 2332, inf. grup băieți, culeg.
C. Zamfir în 29. 11. 1949). 103. Codlea — Brașov (A.F. Cluj, culeg. Ion Pascu în
1929). 104. Rișnov — Brașov (A.F. Cluj, culeg. loan Renghea în 1929). 105. Schei —
Brașov (A.I.F., i. 1163, inf. grup de femei, culeg. C. Br. în 1937). 106. Dîrste —
Brașov (A.F. Cluj, culeg. Ștefan Musoalu în 1929). 107. Sita Buzăului — Covasna
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(A.I.F., i. 17063, inf. Dinu Despa, culeg. Anca Ciortea în 15. 3. 1956). 108. Ariușd —
Covasna (A.F. Cluj, 1046, culeg. Sofia Lepăduș, în 1940). 109. Mercheașa — Brașov
(A.F. Cluj, culeg. Ion Oancea în 1929). 110. Rupea — Brașov (A.F. Cluj?). 111. Co
roana de jos — Brașov (A.F. Cluj, culeg. Alex. Comșa în 1929). 112. Cuciulata —
Brașov (A.F. Cluj, culeg. Nie. Rabocea în 1929). 113. Homorod — Brașov (A.I.F.,
i. 7175, inf. Ana Lascu, culeg. H. Br.). 114. Văleni — Brașov (A.F. Cluj, culeg.
Tr. Cișmașiu în 1929). 115. Saschiz — Mureș (A.F. Cluj, culeg. Ionel Puica în 1929).
116. Hoghilag — SibiufĂÎ.F., i. 7330, inf. Zaharia Buour, culeg. I.C. în 17. 1. 1941).
117. Archita — Brașov (A.F. Cluj, 1224, culeg. Victoria Chelemen, inf. Elisabeta
Pora, în 1948). JJJJ. Vînători — Mureș (A.I.F., i. 7219, inf. V. Todoran, culeg. I.C.
în 27. 6. 1937). U2- Boiu — Mureș (A.I.F., i. 7213, inf. Ion Maier, culeg. I.C. în
20. 12. 1935). 120. Șoroștin — Sibiu (Ion Bianu: Butea, în Comoara Satelor, II,
p. 123—132). 121. Buia — Sibiu (A.I.F., i. 7224, culeg. I.C. în 4. 1. 1938). 122. Broșteni — Sibiu (A.F. Cluj, 1075, culeg. Sorin Secășanu). 123. Vorumloc — Sibiu (A.F.
Cluj, 1045, culeg. Victoria Șofariu în 1940). 124. Chesler — Sibiu (A.F. Cluj, 1247,
culeg. Ion Mârcuș). 125. Cergău Mic — Alba (Ion Mușlea: Scheii de la Cergău și
folclorul lor, extras din Dacoromania, Cluj, 1928, p. 21—25). 126. Crăciunelu de sus —
Alba (A.F. Cluj, 1247, culeg. Ion Mărcuș). 127. Cetatea de Baltă —j Alba (A.F. Cluj,
culeg. Ion Stan în 1929). 128. Bia — Alba (a: A.I.F., i. 7322, inf. Ion Rîșniță, culeg.
I.C. în 20. 12. 1940; b: A.I.F., i. 7329, inf. Iustin Ignat, culeg. Em. C. în 13. 12. 1940).
129. Aiudu de sus — Alba (AI.F., i. 20.071, inf. Augustin Groza, culeg. AC. în
12. 5. 1958). 130. Gîrbova de sus — Alba (a: A.I.F., i. 563, inf. Vian Chiorean, culeg.
I.C. în 21. 11. 1935; b: A.I.F., i. 564, inf. Veronica Cotoară, culeg. C. Br. în 16. 12.
1934) . 131. Pleașa (Rîmeț) — Alba (A.I.F., i. 562, inf. Ion Boțan, culeg. I.C. în 22. 11.
1935) . 132. Ciocănești (Mogos) — Alba (A.I.F., i. 17.472, fișă de reconstituire a colin
datului din 24—27 dec. 1956, inf. Iosif Bîrlea, culeg. O.B. în 28. 12. 1956). 133. Ne
grești (Mogoș) — Alba (A.I.F., i. 14.743, fișă de reconstituire a colindatului din
24—27 dec. 1956, inf. Ion Nistor, culeg. O.B. în 29. 12. 1956). 134. Vadu Moților —
Alba (A.F. Cluj, 1104, inf. Paraschiva Scrob, culeg. Trifon Crișan în 1942). 135.
Lupșa — Alba (A.F. Cluj, 1228, inf. Ion Bastea, culeg. Letiția Sîrbu în 1950). 136. Iara
— Cluj (A.F. Cluj, 1048, culeg. Maria Felea în 1940). 137. Săndulești — Cluj (A.I.F.,
i. 8012. inf. Ev. Chiorean, culeg. Em. C. în 24. 8. 1939). 138. Măhăceni — Alba
(A.I.F., i. 20.064, inf. Marian Osvadă culeg. A.C. în martie 1957). 139. Petreștii de
sus — Cluj (A.F. Cluj, 1032, culeg. Eugen Sinu în 1940). 140. Ceanu Mic — Cluj
(A.F. Cluj, 1040, culeg. Aurel Poruță în 1940). 141. Sîmpetru de Cîmpie — Mureș
(A.I.F., i. 1849, inf. Maria Laurențiu, culeg. I.C. în 29. 8. 1946). 142. Popești — Cluj
(A.F. Cluj, 1036, culeg. Teodor Gârda în 1940).143. Florești — Cluj (A.F. Cluj,
1043, culeg. Ana Rusu în 1939). 144. Mărișel — Cluj (A.I.F., i. 1833, inf. Gh. Mariș,
culeg. H. Br. în 7. 11. 1937). 145. Boju — Cluj (A.I.F., i. 1829, inf. Maria Buan,
culeg. C. Br. în 31. 12. 1934). 146. Someșeni — Cluj (A.F. Cluj, 1029, culeg. Ion
Desmireanu în 1940). 147. Brăișor — Cluj (A.F. Cluj. 1052. inf. Vaier Fărcane, culeg.
Otilia Borțig în 1940). 148. Tămașa — Sălaj (A.F. Cluj, 1021, inf. Gh. Mărgăian,
culeg. C. Giurgiu în 1940). 149. Morlaca — Cluj (A.F. Cluj, 1022, inf. loan Hanga,
culeg. Gh. Hanga în 1940). 150. Bociu — Cluj (A.I.F., i. 1818, inf. Mihai Tender,
culeg. C. Br.). 151. Bologa — Cluj (A.F. Cluj, 1230, ouleg. Victoria Potra în 1940).
152. Bodia — Sălaj (A.I.F., i. 6668, inf. Gafia Bican, culeg. C. Br. în 26. 2. 1939).
153. Bogdana — Sălaj (A.I.F., i. 12.540, inf. Augustin Marincaș, culeg. O.B. în 6. 10.
1952). 154. Chendrea — Sălaj (a: A.F. Cluj, 1050. inf. Simion Bog. culeg. Șora F.
în 1940; b: A.F. Cluj, 1033. culeg. V. Contraș în 1940). 155. Stâna — Sălaj (A.F. Cluj,
1034, culeg. Vaier Trif în 1940). 156. Sălăgeni — Sălaj (A.F. Cluj, culeg. Florica
Tăutu în 1948). 157. Bobota — Sălaj (A.I.F., i. 6659, inf. Nie. Oprea, culeg. C. Bug.
în 3. 12. 1938). 158. Poclușa — Bihor (A.I.F., i. 990, inf. Ana Vidu, culeg. H. Br. în
23. 11. 1933). 159. Borumlaca — Bihor (A.I.F., i. 1006, inf. Ion Durlea, culeg. Chio
rean în 8. 12. 1938). 160. Dindești —Satu Mare (A.F. Cluj, 1015, inf. Dumitru Donca,
culeg. Gavril Negreanu în 1940). 161. Portița — Satu Mare (A.F. Cluj, 1023, culeg.
Leontin Șichet în 1940). 162. Nicula — Cluj (A.I.F., i. 6783, inf. Ana Sandor, culeg.
Em. C. în 13. 11. 1939). 163. Livada — Cluj (A.I.F., i. 6784, inf. Ana Oltean, culeg.
Em. C. în 13. 11. 1939). 164. Gledin — Bistrita-Năsăud (a: A. Viciu: Colinde din
Ardeal, București, 1913, p. 10—13; b: A.I.F., i.’4943, inf. Gh. Țîră, culeg. C. Br. în
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trebuiesc reținute cea a lui Traian German: Tovărășiile de Crăciun ale
feciorilor români din Ardeal3, care reprezintă doar un fragment din lucra
rea mai amplă, bazată pe datele culese din peste 500 sate transilvănene,
și cea a lui Ilarion Cocișiu despre practicarea colindatului în fostul județ
Tîrnava Mare4. Aceste descrieri, deși mai ample decît cele pe care
nu le-am mai menționat în bibliografie, sînt și ele lacunare, o serie de
aspecte nefiind consemnate. Ca atare, metodologic, nu vom păși la negări
acolo unde nu există atestări, vom face aceasta numai pentru aspectele
consemnate, în rest oprindu-ne la simpla formulare a constatărilor cu
bază documentară. Sperăm că această descriere a colindatului transilvă
nean ce se impune de la sine ca o sinteză necesară după mai bine de un
veac de culegeri, va prilejui sondaje sistematice și complete care să per
28. 2. 1939). 165. Ercea Mare — Mureș (Tr. German: Tineretul la sate, în Comoara
Satelor, V (1927)T"p. 81—85). lßß, Ibănești — Mureș (A.I.F., i. 4523, inf. D. Tudoran,
culeg. Gh. Ciobanu în 18. 12. 1940). Jiu- Hodac — Mureș (A.I.F., i. 20.888, inf. Maria
Pop, culeg. A.C. în 22. 3. 1960). 168. Săcalu de Pădure — Mureș (A.I.F., i. 4586,
inf. Sandru Iacob, culeg. L. Stănculeanu în 28. 11. 1949). 169. Monor — Bistrița-Nă
săud (A.F. Cluj, culeg. Emil Neagoș în 1929)._ 170. Rușii Munți — Mureș (A.F. Cluj,
1047, culeg. Elena Podeanu în 1939). 17) Deda — Mureș (A.I.F., i. 4515, culeg. I.
Isaia în 1938). 172. Bude ști — Bistrița-Năsăud. 173. Șieuț — Bistrița-Năsăud (A.I.F.,
i. 5014, inf."Al. Dedian, culeg. R. Weiss în 9. 8. 1950; b. A.F Cluj, 1017, inf. Octa
vian Seica, culeg. loan Seica în 1940). 174. Cristur Șieu — Bistrița-Năsăud (A.I.F.,
i. 4928, inf. Gr. Cîmpean, culeg. I.C. în 26. 9. 1936). 175. Bistrița Birgăului — Bis
trița-Năsăud (A.I.F., i. 4932, inf. Ileana Găină, culeg. I.C. în 2. 9. 1936). 176. Prundu
Birgăului — Bistrița-Năsăud (A.F. Cluj, 1031, culeg. A. Henris în 1940). 177. Josenii
Birgăului — Bistrița-Năsăud (A.F. Cluj, culeg. Ion Pahone în 1929). 178. Șanț —
Bistrița-Năsăud (A.I.F., i. 4821, inf. Ioana Jugan, culeg. I.C. în 21. 9. 1935). 179. Po
iana Ilvei — Bistrița-Năsăud (A.F. Cluj, culeg. Traian Buzilă în 1929). 180. Sîngeorz — Bistrița-Năsăud (A.I.F., i. 9634, inf. Vict. Andresi, culeg. V. Niculeseu în
11. 8. 1950). 181. Prislop — Bistrița-Năsăud (A.I.F., i. 9135, inf. Vasile Pop, culeg,
C.Z. în 11. 8. 1950). 182. Leșu — Bistrița-Năsăud (A.I.F., i. 20.160, inf. Ioana Ilovan,
culeg. G. Habenicht în 30. 6. 1959). 183. Rebra — Bistrița-Năsăud (A.I.F., i. 19144,
inf. Onița Bochiș, culeg. G.H. în 20. 8. 1958). 184. Rebrișoara — Bistrița-Năsăud
(A.F. Cluj, Nie. Cîrcu în 1929). 185. Salva — Bistrița-Năsăud (A.I.F., i. 9089, inf.
Gh. Urs, culeg. C.Z. în 10. 8. 1950). 186. Coșbuc — Bistrița-Năsăud (A.I.F., i. 8036,
inf. Cira Căliman, culeg. Em. C. în 9. 8. 1950). 187. Feldru — Bistrița-Năsăud (A.F.
Cluj, culeg. Grigore Scridon). 188. Mocod — Bistrița-Năsăud (a: A.I.F., i. 8945, inf.
loan Bontea, culeg. C.Z. în 5. 8. 1950; b: A.I.F., i. 8978, inf. Filimon Bartolomeu,
culeg. C.Z. în 6. 8. 1950; c: A.C. Cluj, culeg. Ion Mureșan în 1929). 189. Căianu
Mic — Bistrița-Năsăud (Gh. Retegan: Jocul de Crăciun al tineretului la Căianu
Mic, în Sociologie Românească, III (1938), p. 545—548). 190. Gîrbău — Sălaj (A.F.
Cluj, 1236, culeg. Cornelia Cordoș în 1950). 191. Libotin — Maramureș (A.I.F.,
i. 6830, inf. Ana Boț, culeg. Em. C. în 13. 9. 1940). 192. Cuhea — Maramureș (A.I.F.,
i. 3900, inf. Griguță Zaharia, culeg. T. Al. în 3. 10. 1935). 193. Desești — Maramureș
(A.F. Cluj, 1037, culeg. loan Bohotici în 1940). 194. Vad — Maramureș (A.I.F.,
i. 3934, inf. Vasile Orza, culeg. I.C. în 1. 1. 1949). 195. Negrești — Satu Mare
(a: A.I.F., i. 17339, inf. Maria Sas, culeg. Gh. S. în 28. 6. 1950; b: A.I.F., i. 6703,
inf. Irina Sas, culeg. C. Br. în 20. 5. 1934; c: A.I.F., i. 6720, inf. Maria Pop, culeg.
Em. C. în 1. 3. 1940). 196. Moișeni — Satu Mare (A.I.F., i. 6709, inf. P. Moiș, culeg.
C. Br. în 25. 5. 1934).
3 în Anuarul Arhivei de folclor, V (1939), p. 57—77.
4 în Monografia județului Tîrnava Mare, Sighișoara (1944), p. 398—400, cu
datele despre ceata flăcăilor din Retiș, Richiș și Cuciulata.
*1
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mită în viitorul apropiat o prezentare fără lacunele celei de față5. Descrie
rea sintetică a obiceiului va contribui mai cu seamă la înlăturarea ten
dințelor des manifestate de a extinde aspectele dintr-o localitate asupra
unei arii mai întinse sau mai restrînse. Prejudecata amintită, de obîrșie
amatoristică, se complăcea în a generaliza pripit ceea ce exista într-un
punct oarecare, cu convingerea că nici pe aria presupusă nu poate fi
altfel. în fond, diversitatea regională a producțiilor folclorice și etnogra
fice se comportă felurit, după specificul acestora. Dacă ariile cântecelor
propriu-zise și dansurilor sînt în genere mai mari, cele ale obiceiurilor și
ale folclorului prilejuit de acestea sînt mult mai restrînse, nu rareori
unele sate constituind ele însăși arii distincte. în cercetările noastre, am
constatat uneori cum un sat mic — cazul satului Ulm din Pădurenimea
Hunedoarei, cu vreo 19 gospodării — avea deosebiri substanțiale în des
fășurarea obiceiului și cîteva colinde noi în repertoriu față de satul vecin
— Cerbăl — situat abia la IV2 km, unde se duceau la jocul duminical,
școală, biserică, magazinul alimentar etc. în linii mari, se observă pe
alocuri — făcând abstracție de unele amănunte — arii mai largi care
cuprind grupuri de sate ce s-au dezvoltat în condiții similare, dar nu o
dată între acestea răsare câte un punct care aduce aspecte neașteptate,
uneori similare cu arii mai îndepărtate. Rădăcinile unor atari diversificări
trebuiesc căutate în condițiile de viață din trecut.
Constatarea că, virtual, fiecare localitate poate să prezinte aspecte
noi, diferite de cele din punctele învecinate, câteodată chiar inedite, im
plică, metodologic, sondarea tuturor satelor din zona cercetată, un dezi
derat care va trebui realizat de cercetările viitoare.
Privire istorică. Nu mai încape îndoială că obiceiul colindatului este
străvechi și reprezintă o moștenire din cele mai îndepărtate timpuri.
Obiceiul de a sărbători începutul anului este întîlnit pretutindeni, la
toate popoarele, cu intenția vădită de a asigura belșugul material și pros
peritatea colectivității umane. Datele comparative arată cu elocvență că
cu cît mergem mai îndărăt pe scara istorică sau evolutivă, la popoarele
din antichitate și la cele primitive, cu atît Anul Nou este sărbătorit mai
zgomotos, cu mai mult fast și participare masivă, constituind cea mai
mare sărbătoare.
Cu toate acestea, atestările istorice referitoare la poporul nostru sînt
destul de tîrzii și firave apărînd mai mult la întîmplare și datorită atitu
dinii ostile a bisericii care a continuat cu înverșunare variabilă extirparea
elementelor sincretice de obîrșie „păgînă“.
Nu ne oprim la mărturia lui G. Heltai de pe la 1552, pe care o citează
Viciu: „în Ardeal îndată după ziua Nașterii Domnului nostru Isus Hristos,
se începe marele praznic al diavolului: săptămîna colindării“, fiindcă
5 Deși R. Vuia a publicat un chestionar despre colindat în Culegătorul, bule
tinul Muzeului etnografic din Cluj, I, p. 11 și urm., totuși materialele culese după
această dată nu se resimt în nici un fel în ceea ce privește rigurozitatea metodo
logică, nici chiar cele publicate în aceeași revistă drept „modele“, lacunare prin
atîtea aspecte esențiale care au rămas netratate.
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aserțiunea se referă la colindatul maghiar, după cum rezultă fără echivoc
din datele arătate de G. Alexici6.
Aproape un veac mai tîrziu, se ivește mărturia pastorului din Cergău
Mic, județul Alba, Andreas Mathesius, din 27—29 septembrie 1647. „Me
morialul“ 'pastorului Mathesius este deosebit de interesant pentru cunoaș
terea unor define și elocvent pentru atitudinea preoților cărturari care
se scandalizau de necuviințele pe care le vedeau practicate sub ochii lor,
cu tenacitatea faptului consolidait de o îndelungată tradiție7. Populația
satului, de obîrșie bulgară, începuse să se românizeze încă la acea dată,
căci „scheii“ colindau românește, sub influența românilor, poate consă
teni, deși după unele atestări aceștia din urmă par a fi veniți mai tîrziu
și rămași în minoritate8. Oamenii din sat se plîng contra preotului că
i-ia oprit de la „drepturile“ vechi. între altele, ei arată că din părinți și
strămoși au obiceiul ca tinerii să colinde în noaptea de Crăciun de la
ceasul al treilea până la ziuă. Și trebuie răsplătiți cu o vadră de vin
(„1 urna vini“) și colac („Küchen“, pe oare autorii îl explică altfel, după
cum se vede în notă)9. Raportul înfățișează și modul cum se colindă în
casă: în timp ce o parte dintre colindători stau la masă bînd și mîncînd,
cealaltă jumătate stă în picioare și omită românește nelegiuitele lor
colinde10. Detaliul este surprinzător, fiindcă nu mai este atestat nicăieri
pînă acum în practica colindatului de la noi. Cum vom vedea, prin anu
mite părți din vestul regiunii Hunedoara, unde ceata este prea mare, o
parte intră în casă și colindă, iar cealaltă rămîne și petrece, dar nu în
acea casă, ci în vecini sau chiar în drum.
Pastorul constată cu oroare că înainte de Crăciun nu au nici o altă
grijă mai mare decît aceea de a se întîlni și de a învăța aceste cîntece
diavolești („Taifelsgesenger“)11. Raportul este deosebit de interesant pen
tru că ne atestă existența colindelor religioase cu care oamenii bisericii
6 „Datina „regôlés“ se găsește în două părți opuse ale Ungariei: peste Dunăre
și în unele sate din Ardeal. G. Heltai (1552) se plînge... că în Ardeal îndată după
ziua nașterii Domnului nostru Isus Hristos se începe marele praznic al diavolului
,.Regélô liât (Săptămîna colindării)“. (Texte din lit. pop. rom., I, p. 288^,
7 Dr. I. L. Pic und dr. A. Amlacher: Die Dacischen Slaven und Csergeder
Bulgaren, în Sitzungsberichte der Königl. böhmischen Gesellschaft der Wissen
schaften. Philos -Histor. -Philolog. Classe, Jahrgang 1888, p. 227—280; Prag 1889.
8 I. Mușlea: Scheii de la Cergău și folclorul lor, p. 8.
9 „Sagten sie: Von unsern Vätern und Grossvätern haben wir solche Traditiones und Satzungen entpfangen, das in der Christnacht unsere Jugend Colindalen
ging (welches sie auff 3. stundt in der Nacht anfingen und wehret solches biss
auff den hellen Tag). Da musst der Hon mit 1 Urna vini geschickt6 (6) vorbereitet)
sein, neben einer gutten Küchen7 (7) Kaechen, dicke Gemüsesuppe mit Rindfleisch,
eine bekannte siebenbürgischsächsische Speise) geschickt sein, zu dem gingen sie
erstlich und verzehrten dies, darnach gingen sie fort zu den anderen leüten (Pic și
Amlacher, o. c., p. 272).
10 „Wenn sie nun einkommen, das halbe theil im Hauss drinnen bey dem
Tisch sitzen, fressen und sauffen, das ander theil muss auf den Füssen stehen und
ihre Gotteslesterliche Kolinden valachisch singen, und das treiben sie biss
zum ende“.
11 „Vor dem Weinachtfest haben sie keine grössere sorg, alss dass sie immer
zusammen liegen und die Taifelsgesenger lehrnen“ (idem).
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se străduiau să înlocuiască pe cele mai vechi, profane, („păgîne“, „diavo
lești“). Efortul pastorului era zădărnicit ide îndărătnicia localnicilor care
nu vroiau să știe de aceste cîntări religioase și amenințau că se vor plînge
la craiul țării12. Peste trei luni — 8 decembrie 1647 — capitlul constată
cu privire la colindat că -oamenii au fost îndemnați să renunțe la colin
dele românești și să învețe pe cele creștine, pe care le-au învățat, dar în
același timp le practică și pe cele vechi13. Documentul -are o importanță
covîrșitoare pentru relevarea procesului de introducere treptată a reper
toriului religios în cadrul colindatului ancestral.
Documentele referitoare la interzicerea obiceiului apar și mai tîrziu
și ele trebuie să fie mult mai numeroase decît cele semnalate p-î-nă acuma.
Astfel, un ordin al vicecomitelui din Deva, trimis în 1783 către protopretorul din Silvașul de Sus — Hunedoara, arăta că ceata colindătorilor cu
turca obișnuiește să se îmbete, de unde se nasc bătăi și omoruri și în
demna la interzicerea obiceiului, colindatul să fie permis numai dacă
primarul împreună cu 7 bătrîni garantează că nu se vor întîmpla
scandaluri14.
Pe la jumătatea secolului trecut, Atanasie Marienescu constată și el
măsurile prohibitive ale autorităților: „Datina aceasta azi e amenințată cu
ștergere, deoarece din punct polițial — ca cu ocaziunea colindării să nu
se facă excese și abuzuri — e mai pe toate părțile oprită“15. Măsurile
amintite de Marienescu dăinuiau și pe la începutul secolului nostru, după
cum constata și A. Viciu16.
ORGANIZARE. PREGĂTIREA COLINDATULUI
Colindatul propriu-zis se practică pe o arie ce nu acoperă întreaga
Transilvanie. Sintern convinși că în trecut, obiceiul era general, practicat
de feciori sau maturi și în forme mai ample decît ni le dezvăluie descrie
rile de astăzi. Cu cîteva excepții insulare, ceata colindătorilor feciori —
uneori și maturi — se întîlnește în Transilvania propriu-zisă, cu prelun
giri pe valea Mureșului pînă la Lipova, pe valea Crișului Alb pînă la
Gurahonț, iar în Bihor și Sătmar pînă -la linia œ separă dealurile de pustă.
La apus de această linie — adică în satele de șes — colindatul se
mai practică într-o formă decăzută, fie de cete vremelnice — copii, tineri,
12 „Nach die auffgelegten Chrisstgesänger fragen sie gar nichts, denn ihr Väter
habens ihnen nit geboten. Darumb sagen Sie: Unsei’ Väter kundten auch nit
Psalmen 8(8) Kirchenlieder) singen, sind dennoch leut gewesen und haben essen
und trinken gehabt. Von solchem allem (sagten sie), hat uns unser Pfarer abbracht,
wolen ihm aber hinfort nit folgen, ehe wollen sie alle bey den Fürsten“ (idem).
13 „In der Christnacht pflegen sie walachische Colinden zu singen, darvon wir
sie abgewiesen und zum Christligen liedern vermanet, welche sie aug angeno'hmen,
aber gleichwol bey den alten Calinden verblieben (ibid, p. 276).
14 T. Schmidt: Turca in colindatul Hunedoarei, în Transilvania, 1911, p. 138.
15 Colinde, p. XV.
18 »... în unele părți ale țării administrațiunea le oprește în parte (turca) sau
de tot, ori le mărginește în timp“. (Colinde din Ardeal, p. 2).
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bărbați, femei — care colindă de obicei numai la rude și vecini, fie de
cei mai săraci care urmăresc agonisirea darurilor. In Banat, la sud de
valea Mureșului, colindatul s-a stins de mult — Bartok a mai putut
culege cîteva colinde din fostul Torontal, iar N. Ursu altele din satul
natal, Siștarovăț, județul Timiș — menținîndu-se mai tenace colindatul
pițărăilor care i-a luat locul, proces favorizat și de cvasiidentitatea lor
funcțională.
Un alt fenomen œre pare a nu fi prea vechi, este contaminarea cetei
propriu-zise cu alte două forme: turca și călușarii. Colindatul cu turca
(țurca, cerbul) este și el cam tot atît de răspîndit ca și colindatul propriuzis, cu care se practică de obicei paralel, în aceste cazuri colindatul cu
turca constând fie numai din jocul turcii, fie dintr-o colindă de intrare
și din jocul turcii. Se întâlnesc cu toate acestea și cîteva zone unde cele
două forme s-au contopit, uneori atât de organic, încît turca este jucată pe
melodia colindelor în timp ce flăcăii colindă gazda, ca în nordul Orăștiei
(44, se pare și 45)17. Forma contaminată cu turca se întâlnește sporadic pe
valea Crișului Negru (1, 4, 5), în jurul Bradului (12), la poalele Munților
Apuseni (44, 45, 130), mai frecvent prin Țara Oltului (90, 95, 111, 112),
denumită uneori capră (83), mai des boriță (91, 94, 98), apoi sporadic prin
zona Tîrnavelor (122, 128) și între Huedin și Zalău (153). Colindătorii
călușari apar la sud de Orăștie, mai cu seamă pe apa Orăștiei (35, 39, 41,
42, 43), apoi în chip sporadic prin Mărginimea Sibiului (59, 60).
Obișnuit, de fiecare sat în care s-a păstrat obiceiul, se constituie o
ceată. Satele ardelene de deal și de munte sînt în genere mici — în medie
cam pînă la o mie de locuitori — în contrast cu cele de șes, mult mai
populate. Pentru satele mici, este suficientă o ceată care să organizeze
colindatul și petrecerea comună de la sfîrșitul acestuia. Uneori, cum vom
vedea, dacă satul nu poate fi parcurs în intervalul stabilit de tradiție,
ceata se divide, numai pe perioada colindatului prin sat, în două sau chiar
trei părți, care se reunesc apoi pentru petrecere.
Pe alocuri, s-a ivit necesitatea alcătuirii mai multor cete. Cite odată,
numărul lor poate să oscileze între una și două cete (70, 99, 120, 177),
dar cel mai adesea se constituie cîte două cete pentru un sat, atât în
sudul Transilvaniei (46, 65, 74, 102, 104, 123, 125), cît și în nord (151,
164, 172, 176 și 196).
Mai rare sînt localitățile în oare se constituie cîte trei cete (48, 60,
98, 149, 171), cîte patru cete (72, 77) sau chiar mai multe (54, 67, 96,
124,126, 162,169, 188). Numărul cetelor este condiționat și de modul de
constituire al cetei propriu-zise. Dacă ceata în chip obișnuit are un număr
restrâns de membri, 4—7 inși, aceasta favorizează sporirea numărului
cetelor. Fișele informative nu consemnează întotdeauna numărul părta
șilor, dar datele existente arată că acolo unde ceata e mare, de 20—40 de
inși, aceasta acoperă singură desfășurarea colindatului.
17 Pentru a evita repetarea deasă a numirilor localităților și pentru a econo
misi în felul acesta și din spațiu, vom indica numai cifrele care denumesc satele în
felul arătat la bibliografia de la nota 2. Numai atunci cînd faptele sînt prea in
teresante și sub formă insulară, vom indica și numele localităților.
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De 'Obicei, cetele mai multe se constituie după criteriul teritorial.
Astfel, o ceată aparține „josenilor“, cealaltă „susenilor“, eventual a treia
unei alte părți de sat, etc. In Gura Rîului —• Sibiu, feciorii colindători se
împart în trei cete: mijloceni, gălișeni și lătureni. Alteori, mai cu seamă
cînd satul e adunat, criteriul de grupare în cete diferite este vîrstă. De
pildă, cei până la 16 ani constituie ceata mijlocașilor, ceilalți a feciorilor
(124, 126, se pare și 120).
Pe alocuri, constituirea a două cete a fost determinată nu de mărimea
satului și a numărului flăcăilor, ci de apartenența de clasă socială. Oricît
de mic ar fi fost numărul flăcăilor, se înjghebau două cete —■ sau chiar
trei — potrivit diferențierii sociale a satului. Obiceiul este atestat în mai
multe locuri din Țara Oltului. Astfel, în Scorei, se alcătuiesc două cete:
„ceata grănițerilor“, compusă din urmașii vechilor grăniceri, „socotiți bo
ieri, cu anumite drepturi și privilegii“ și „ceata iobagilor“, formată din
urmașii foștilor iobagi18. în Dejani, au existat — prof. Vaier Literat nu a
precizat (98) pînă în ce an — trei cete: a „boierilor“, care colinda numai
la cele 12 familii de foști boieri, ceata „fișcalilor“, care colinda numai la
coloniști și ceata „ficiorilor“, care colinda la restul populației, precum
și la boieri și la fișcali dacă îi primeau. în Drăguș de asemenea au exis
tat „două cete, de iobagi și de boieri“19.
Practica semnalată are fără îndoială obîrșie feudală care pe alocuri
a dăinuit pînă după primul război mondial și presupunem că atari cete
de „iobagi“ și „boieri“ trebuie să fi existat în trecut și în Țara Hațegului,
Chioar și Maramureș, ținuturi clasice din punct de vedere al diferen
țierii în nemeși și iobagi atestată în alte aspecte ale vieții culturale20.
Ceata de colindători e denumită felurit pe întreaga arie de răspîndire
a ei. Cel mai adesea e numită ceata feciorilor, dar alături de aceasta mai
apar o sumedenie de numiri.
In Mărginime și Țara Oltului, e frecventă denumirea ceata de juni
(59, 61, 70, 71, 78, 91, 111, în chip insular și la marginea Cîmpiei: 172),
sau juni (56, 60), ori junime (62). în ținutul idintre Tîmave și O'lt, ceata
e denumită bute sau butea feciorilor (54, 64, 77, 120, 123, 125). Numele
vine de la practica de a aduna încă în postul Crăciunului vinul necesar
petrecerii într-o bute depozitată la gazda cetei. în Cîmpia Transilvaniei
și în Năsăud, ceata se numește bere (143, 164, 168, 171, 173, 177, 184, 187,1
188) sau bereni (169), dar pe alocuri berea denumește numai petrecerea
de la sfîrșitul colindatului (176, 182). Numele vine de la obiceiul părăsit
de a fabrica berea pentru petrecere, oetașii contribuind cu cota necesară
de orz21. în partea sudvestică a Transilvaniei, în zona Pădurenilor, Iliei și
13 Tr. German, o. c., p. 58—59.
19 Tr. Herseni, o. c., p. 5. Autorul nu precizează nici el data de cînd se
face numai o ceată pe sat.
20 O. Bîrlea: Folclor și istorie, în Revista de etnografie și folclor, XI (1966),
nr. 1, p. 23.
21 „Spun bătrânii eă pînă la 1848 românii din părțile locului în apropierea săr
bătorilor Crăciunului mai la toate casele fierbeau bere din bucate și la petrecerile
obișnuite numai de aceea beau. Acuma s-a părăsit acea industrie poporană“. (A. Viciu,
o. c., p. 10).
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Hălmajului, ceata se numește „cu doba“ (15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) sau „dubași“ (7, 14, 18) de la doba rudimentară,
confecționată de ei din. lemnul unei site peste care întind o piele și care
îi acompaniază în colindele sau strigăturile pe care le execută pe drum,
de la o casă la alta, în chip excepțional și în casă. Cînd există și turcă
în cortegiul colindătorilor, ceata se mai numește cu turca (1, 8, 176) sau
turcași (44). în Țara Moților, ceata se numește colindători (132, 133, 134)
sau rînd de colindători (135). în Țara Bîrsei ne întîmpină numirea de zoritori (106) sau cu zoritul (107), după colinda din zori care e uneori unica
piesă din repertoriul cetei.
în chip sporadic, se mai folosesc și alte denumiri. în Cîmpia Transil
vaniei mai apare băgatul la lădoi (165), în părțile Zălaului hâdă (154),
umblatul feciorilor (151), prin sudul Transilvaniei cel de ceată (57, 90),
societate (57), ceata de călușeri (63), vătășie (72), ferdelă (60), strînsul
feciorilor (81). Traian German mai Citează și numirile ide oleghină (olăhină), a se înbăni, toate în zona Tîrnave, Făgăraș, și cergalăi pe cursul
mijlociu al Arieșului22.
Diversitatea terminologiei arată și o multitudine de forme organiza
torice ale cetelor de colindători. în linii mari, pornind de la structura
cetei, coeziunea și atribuțiile ei, se disting trei zone în care se întâlnesc
aproximativ ceea ce am putea numi trei tipuri de cete. în zona vestică a
ariei — Țara Hațegului, Pădurenime, cursul inferior al Mureșului, Zărand, Beiuș — domină tipul mixt, alcătuit din flăcăi și maturi, de obicei
pînă la 40 de ani, dar se semnalează cazuri de participanți și la 60 de ani.
Pe alocuri, se întâlnește în zona amintită și ceata exclusiv din flăcăi, dar
aceasta constituie o raritate. în schimb, ni se semnalează cete numai din
maturi între 40—50 ani (37). Aici, ceata e o emanație a întregii colecti
vități, în sensul că de la fiecare casă — cu rare excepții — participă
cineva, tânăr sau matur. Dar coeziunea cetei e mai laxă, disciplina mai
puțin simțită și atribuțiile cetei sînt strict limitate la colindat și la orga
nizarea petrecerii pe la sfîrșitul acestuia. La răsărit de această zonă,
aproximativ la est de linia Strei — Brad, adică în Cîmpia Transilvaniei,
(ținutul dintre Someș și Mureș), apoi în ținutul Tîrnavelor, Sibiului și
Făgărașului, se întîlnește ceata cu caracter complex cu o disciplină
aproape militară — și adesea cu o organizație paramilitară —, alcătuită
numai din feciori. Aici, ceata e o grupare după criteriul vîrstei, similară
cu „Burschenschaft-urile“ practicate și de sași, emanație a tineretului.
Structura cetei e fărîmițată într-o gamă întreagă de trepte ierarhice
într-un sistem piramidal riguros, adesea fiecare ins fiind investit cu o
funcție pe lingă cea de colindător. Atribuțiile cetei depășesc simpla des
fășurare a colindatului și petrecerea de la sfîrșitul acestuia, căci ele se
întind adesea pe un an întreg. în această ipostază, ceata apare ca un
instrument organizatoric al jocului tineretului, ca un organ coregrafic, în
care colindatul e mai mult o sarcină suplimentară. Pe alocuri, se întâlnesc
23 O. c., p. 58 cf. și denumirile citate de noi cu localitățile respective la p.
288—292.
17 — Anuarul Muzeului etnografic
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și cete mixte, din flăcăi maturi, dar acestea trebuiesc privite ca excepții
provenite din anumite împrejurări din trecut (67, 76, 113). In cea de-a
treia zonă, care cuprinde nordul Transilvaniei — Oaș, Maramureș, par
țial Năsăudul și Sătmarul — ceata colindătorilor flăcăi e anemică, puțin
activă în viața satului și în desfășurarea colindatului și este adesea cople
șită de alte cete de colindători (copii, femei, maturi) care uneori dețin
primatul. Procesul de destrămare se oglindește și în împrejurarea că
uneori flăcăii se îmbină în ceată cu celelalte categorii eterogene (copii,
maturi, pe alocuri chiar fete și femei). De cele mai multe ori, ea nu
organizează petrecerea de la sfîrșitul colindatului, jocul de sărbători fiind
pus la cale de oameni din afara cetei de colindători flăcăi.
Cu privire la numărul colindătorilor dintr-o ceată, se întâlnește pe
întreg teritoriul o gamă variată de posibilități. Ceata ou număr fix carac
terizează, se pare, numai Țara Moților, având uneori 4 flăcăi (131), sau
mai cu seamă 6 (50, 132, 133), în afară de ceterașul acompaniator. In
cîteva locuri, se semnalează cete cu număr neaproximativ de 5 (148), 7 (39,.
90), 10 (9, 10, 82), 12 (16, 46, 156, 195), 14 (41, 138) sau 22 (1), dar nu se
poate deduce cu certitudine că ar fi vorba de cete cu componență fixă.
Cel mai adesea, numărul cetașilor e variabil. Uneori ceata e mică, fiind
alcătuită din 3—4 inși (162), din 4 pînă la 6 (2), sau chiar 4 pînă la 10
inși (163), apoi din 5—6‘ inși (134, 135, 188, 194), din 8—9 inși (25, 33),
și din 8—10 inși (49, 82, 84, 100). Destul de răspândite sînt cetele de
dimensiuni medii, cu 10—12 inși (5, 35, 48, 53, 122, 150), cu 10 pînă
la 16 colindători (56), apoi cu 14—17 inși (59) sau cu 18—20 inși (11, 14,
47, 51, 195). în partea sud-vestică a Transilvaniei, unde de obicei participă
și maturi, e caracteristică ceata mare, cuprinzînd pînă la 30 de inși (4, 24,.
57, 88), sau chiar pînă la 40 -de colindători (6, 7, 20), uneori semnalîndu-se
o ceată cu pînă la 100 de inși (7). In chip sporadic, ceata mare de 30—40
inși apare și prin sudul Transilvaniei între Olt și Tîrnave (76, 113, 120)
sau chiar în Oaș (196), aici fiind caracteristică ceata de aproximativ
10 inși, mai cu seamă în zona Sibiu—Făgăraș. Deoarece, cu excepțiile ară
tate, ceata e alcătuită numai din tineri necăsătoriți, dimensiunea cetei
atîmă de mărimea satului și în consecință de numărul flăcăilor, căci în
unele locuri s-a arătat răspicat că în ceată intră toți feciorii (15, 45,
92, 153).
Vîrsta de la care încep să fie socotiți flăcăi variază ușor, oscilând în
jurul pragului care desemnează trecerea la adolescență. Datele consem
nate de culegători indică drept prag inferior 15 ani (35, 45, 109, 115, 123),
16 ani (46, 47, 59, 87, 119, 131), 17 ani (48, 49, 98, 104, 114, 177), 18 ani
(60, 85, 96, 100, 106, 157, 184, 187), 19 ani (62), 20 ani (111), sau cei cu
stagiul militar satisfăcut (61). în -chip izolat, vîrsta e mai ridicată prin
Bihor, unde cetașii au între 25—30 ani (4). Se intîlnesc și cazuri rare,
în care pot intra în ceată și bei de 13 ani (169), iar în Ținutul Pădurenilor, prezența copiilor de la 10 ani, împreună cu a feciorilor și a maturilor
e un -aspect caracteristic pentru unele salte nordice.
Cetele de colindători se constituie înaintea Crăciunului în așa fel ca
să aibă răgazul necesar pentru preparativele materiale și mai cu seamă.
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pentru învățarea repertoriului. Acest interval variază de la 40 de zile ■—
adică de la 15 noiembrie, începerea postului — pînă la o zi, ajunul Cră
ciunului, fiind în bună măsură proporțional cu întinderea repertoriului.
Astfel, în Drăguș — Brașov, unde repertoriul e alcătuit numai din colinda
zorilor, de 10 versuri, de tipul pițărăilor, ceata se constituie chiar în
ajunul Crăciunului (80), iar în Hălmeag, unde colindatul e lipsit de
colinde, ceata se formează în duminica ce precedă Crăciunul (81). Cel mai
de vreme, ceata se constituie la 15 noiembrie, o dată cu începerea pos
tului (19, 22, 24, 26, 65, 117, 120, 151) sau la scurtă vreme de la începerea
lui (1, 2, 12, 14, 56, 68, 92, 98, 100, 119). Uneori, 'ceata se alcătuiește cu
4 săptămîni înainte de Crăciun (35, 54, 122, 141). De cele mai multe ori,
cetele se formează pe la jumătatea postului (5, 15, 20, 21, 23, 25, 28, 29,
31, 32, 34, 46, 47), mai exact în 6 decembrie cînd prin Mărginimea Sibiu
lui, Țara Oltului și zona Tîmavelor cei ce poartă numele Nicolaie sînt
zăuriți (59, 58, 60, 61, 72, 82, 85, 91, 101, 103, 104, 106, 110, 114, 115, 129,
131, 135). Alteori, ceata se constituie cu 2 săptămîni înainte de Crăciun
(16, 17, 40, 56, 84, 86, 99, 102, 107, 116, 170) sau chiar cu o săptămână
înainte de această sărbătoare (51, 57, 62, 67, 74, 163, 195).
■^.Pentru buna desfășurare a pregătirilor colindatului, trebuiesc satis
făcute anumite nevoi organizatorice elementare. Ca atare, ceata trebuie
să-și aleagă un conducător care să vegheze la buna desfășurare a obiceiu
lui de la constituirea cetei și pînă la desfacerea ei. în zona vestică și nor
dică a Transilvaniei, organizarea e mai simplă, ceata alege doar un con
ducător — sau chiar doi — care de obicei nu are nume (6, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38), rareori fiind denumit
vătaf (1, 15) sau primar (5).
în această zonă, de cele mai multe ori el e recunoscut tacit dintre cei
care știu „perfect colindele“ (23) sau dintre cei cu autoritate, încît ceilalți
din ceată să aibă „șî rușine de iei“ (20). Pe alocuri, el e cel mai vîrstnic
din ceată (I, precum și în unele sate din Pădurenime“), solicitat adesea de
ceilalți pentru că e un bun cunoscător al obiceiului și al repertoriului.
Uneori criteriul de alegere e cel al podoabei la căciuli: „cel care are co
lindele mai frumoase, ia conducerea cetei“ (139). El este de obicei și
casierul cetei, strîngînd banii primiți ca dar sau cota ce revine fiecăruia
dacă nu au deajuns pentru plata lăutarilor. Doar rareori se mai întâlnește
și unul cu funcția de casier (1, 6), ales dintre cei remarcați prin probita
tea lor exemplară. Cînd ceata are și turcă în componența ei, atunci se
mai desemnează un fiuler care merge înaintea cetei și cere oamenilor
permisiunea de a colinda (1), doi jandarmi care mențin oarecum ordinea
(1), sau un popă care „slujește colacu“ primit ca dar (5).
în sudul Transilvaniei, începând de la Orăștie spre răsărit, apoi spre
nord de la Sibiu-Făgăraș pînă în Năsăud, adică în podișul transilvan
propriu-zis, organizarea e mai complexă și alegerile se fac de obicei cu
un oarecare fast și sub patronajul bisericii sau al autorităților comunale.
Uneori, influența acestora a ajuns atît de mare, încît conducătorul cetei
este numit de comitetul parohial (70), sau ales în prezența preotului (79)
sau a primarului satului (71, 74), procedee semnalate și la ceata junilor
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din Șcheii Brașovului23. Prin Țara Oltului — ca și odinioară în Șchei —
s-a practicat și licitarea postului de vătaf, date fiind unele avantaje, ca
de pildă prestarea unei zile de clacă la seceriș sau alte munci agricole,
dar obiceiul e pe cale de dispariție, după cum semnalează datele informa
tive citate, urme de ale lui păstrîndu-se în obligația vătafului de a da
cinste o vadră de vin sau chiar o masă cetașilor care l-au ales. Cîteodată
alegerea se face prin aclamație, candidatul propus întrunind consimțămînitul tuturor.
„în ziua de Sf. Niculaie, în 6 dec., toți feciorii din sat au o întrunire
să vadă care sînt mai capabili să conducă ceata de Crăciun. Se adună la
primărie și cheamă pe primar și un delegat... Primarul spune: „măi
băieți, azi e ziua de ales vătaf, care vreți să fiți vătaf?“ Băieții se aleg
mai dinainte, unul zice „eu vreau“. Primarul spune: „bunu-i vătaf mare?“
Băieții strigă: „e bun, e bun, sus cu el“ ... „Alegerea vătafului se face
prin strigare, dar dacă nu se înțeleg, aleg prin vot secret, că sînt mai
multe partide“24. în semn de confirmare, pretutindeni în sud-esltul Tran
silvaniei (Sibiu — Făgăraș — Tîmave), apoi pe Cîmpie și sporadic în
Năsăud, cel ales e ridicat de trei ori în sus, adesea pînă dă cu capul de
grindă, cu strigăte de „să trăiască“ sau „vivat“. Pe alocuri, e ridicat nu
mai vătaful, alteori și ajutoarele lui principale. Deseori, conducătorul cetei
este secondat de un ajutor care este înlocuitorul lui, iar uneori primește
și niște sarcini deosebite, ca aceea de a supraveghea jocul (96) sau de a
juca întîia oară fetele neintrate în horă (94). Conducătorul cetei este de
numit în chip felurit, cel mai adesea după nomenclatura administrativă
locală. Terminologia nu se orînduieștie în arii distincte, ci se înfățișează
împestrițat, în chipul cel mai neașteptat. Singura numire adecvată spe
cificului cetei e cea de vătaf — semnalată sporadic și în sud-vestul Tran
silvaniei — întîlnită din Hunedoara pînă în Maramureș (41, 63, 71, 82, 91,
102, 103, 104, 106, 107, 111, 127, 136, 168, 173, 177, 184, 186), iar dacă sînt
doi, unul este vătaf mare (80, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 96, 98, 164, 169, 170,
172, 187), celălalt vătaf mic (80, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 96, 111,164,
169, 170, 172, 187) sau vătășel (98), vițevătaf (173), ori ajutor vătaf (43).
Celelalte denumiri mai frecvente sînt împrumutate din terminologia
administrației comunale. La sud de Tîrnave se întâlnește des numele de
jude (56, 60, 61, 62, 70, 73, 74, 79, 81, 99, 108, 110, 114, 120), sau jude mare
(78, 115, 122, 123), respectiv jude mic (78, 115, 122, 123) sau chiar
vițijude (99). Pe o arie mai largă e folosită denumirea de primar (46, 49,
3 I. Mușlea: Obiceiul junilor brașoveni, în Lucrările Inst. de Geografie al
Univ. din Cluj, Cluj, 1930, p. 62—63.
24 Tr. Herseni, o. c., p. 1—2. In Rîușor-Brașov, confirmarea intrării în ceată se
face potrivit unui ceremonial neobișnuit: într-o seară, cei 7 inși care s-au constituit
în ceată, se adună la gazda cetei, unde invită și oamenii din sat pe care îi tratează
ou vin. Apoi, pe rînd, unul cîte unul ies afară, intră în odaie, se culcă jos, ceilalți
6 cetași îl ridică pînă ce dă cu spinarea de grindă. După aceea, se face un joc și
dansează cu fetele prezente (90). Cf. și cele relatate de Tr. German în o. c., p. 59,
tnai cu seamă ridicarea pînă la grindă în Tălmăcel-Sibiu care se numește „cu capul
în grindă“.
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54, 57, 59, 65, 66, 70, 72, 101, 116, 130, 147) primar mare și primar mic în
Retiș-Agnita25 și în Fofeldea, sau vițeprimar (47, 67, 101), subprimar (116),
apoi cea de birău (68, 69, 109, 112, 117, 124, 125, 126, 151), respectiv
birău mare (48) și birău mic (48, 117) sau ajutor de birău (109, 125).
Uneori, ajutorul conducătorului cetei se numește ajutor (61) sau chiar
birău (43, 49, 179), pe alocuri vornic (70). în chip sporadic, conducătorul
cetei se mai numește primaș (18), căpitan (176), morcotan prin Năsăud
(179, 182), chizeș (143, 185) sau de-a dreptul șef (128), ceea ce trebuie să
fie un împrumut recent.
Ceata mai alege apoi un administrator al banilor, acolo unde judele
însuși nu îndeplinește și această funcție. El se numește casier (45, 56, 57,
61, 62, 65, 71, 80, 87, 96, 101, 107, 109, 147, precum și în Retiș-Sibiu, dar
adeseori se întîlnește numirea arhaică de sameș (82, 83, 94, 98), iar dacă
sînt doi, unul e sameș mare (91), celălalt sameș mic (91) sau sămășel (98).
Pe alocuri, casierul e numit arindaș (41), cămăraș (104) sau pîrgar bătrîn
(70), sau chiar tistii (68), iar cei cu funcție vremelnică de casier se mai
numesc și pristav (66, 73: adună banii de la fete pentru plata ceterașilor)
sau colcer (168).
Un rol important revine apoi celui ce se îngrijește de proviziile cetei
de colindători —• mîncare și băutură — care în această zonă trebuiesc
pregătite de obicei din vreme, pe cînd în sud-vestul Transilvaniei, ceata
organizează petrecerea din ceea ce a obținut 'ca dar în timpul colindatu
lui, pe alocuri cu excepția băuturii care se procură și aici mai din vreme.
Cel care se îngrijește de proviziile cetei se numește de obicei crîșmar
(49, 57, 60, 73, 78, 79, 83, 86, 87, 94, 98, 99, 101, 103, 108, 111, 114, 115,
116), mai rar colcer (112, 127, 169, 173). De multe ori responsabilitatea se
divide între doi inși. Unul se îngrijește numai de alimente, mai cu seamă
de colacii adunați ca dar, purtînd numiri diferite: colcer (111), pîrgar (54,
102), crîșmar mare (54, 61, 70, 85, 90, 110, 117), cămărar (82, 83), colăcar
mic (90), căprar (164, 168), administrator sau gociu (74). Al doilea răs
punde dé băutura cetei, numindu-se crîșmar (59, 65, 69, 80, 91, 124, 126,
173), crîșmar mic (54, 70, 85, 90, 110, 117), chelar (56, 125), cepurar (81)
sau cepar (172), colcer (127, 164), făgădaș (130), borbirău (159), felderaș
(126). Alteori, se întîlnesc unii cu funcția ide a distribui rachiul la mese
sau la joc pentru invitații cetei: morcotani (177) și cămărași (106), sau a
băuturii în genere: păharnîc (60, 74, 130, 170, 187). Pentru gătirea alimen
telor, în sudul Transilvaniei ceata obișnuiește să angajeze o socăciță, mai
rar bucătar (80, 87, 91, 114), numit uneori cepar (102), socaci (124, 126)
sau cuftă (130). Ceata mai alege și un responsabil cu organizarea și or
dinea jocului. El se numește felurit: pristav, avînd însărcinarea de a invita
fetele la joc (67, 79, 101, 123) sau fetelar (81), fetele (106), feteluș (108),
fetelea mare (116), armaș (86), pîrgar (57, 59, 60, 61, 71, 72), trăgătoriu de
fete (87), iar în nordul Transilvaniei chemători (170, 171, 172) sau căprar
(169, 173, 177). Aici în nord, unii au atribuția mai largă de a organiza
25 I. Cocișiu, o. c., p. 398.
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toată petrecerea cetei, numiți chizeși (165, 168, 170) care am văzut că
tot în această zonă sînt chiar conducătorii cetei.
Numai în sud-estul Transilvaniei există un flăcău desemnat să joace
fetele încă neintrate în horă, numit trăgătoriu de fete (86), vătaf mic (94:
alături de funcția de ajutor al vătafului), sau să distribuie fetele jucăto
rilor ca să nu rămînă nici una nejucată, numit fetelea mic (116), ceea ce
în alte părți revine de obicei celui însărcinat cu ordinea la joc sau ajuto
rului de vătaf.
Cu totul sporadic întîlnite mai sînt și alte cîteva funcțiuni. Mai întîi
reținem pe cel cu însărcinarea de a anunța ceata, cerînd gazdelor permi
siunea de a colinda, numit boier sau întrebător (98), haiduc (130), sau
chiar cățaua (159). Alții dețin ordinea într-un chip insuficient precizat în
materialul informativ, numiți polițariu (56), notar (62), căpitan (95), hocnogi (172) sau tistii (164).
Mai este pristavul care cheamă feciorii cu cornul la repetiții (70), sau
pîrgarul (109) care în zona Agnitei cheamă fetele la tăiatul verzelor (73).
în Mărginime se mai întîlnește și un focar (65) care se îngrijește de focul
de la gazda cetei; iar în zona Tîrnavelor și ghirării țiganilor (124, 126),
însărcinați cu supravegherea muzicanților. Cîte odată se desemnează și
un controlor (67) care supraveghează pe crîșmar, numit și pîrgar mare
(65), iar cînd controlează pe casier, se numește contabil (96). Cînd ceata
execută și jocul călușarilor, există pe alocuri un vătaf de călușari (43),
alături de conducătorul cetei. Pentru dansul turcii, de obicei flăcăii se
rînduiesc, dar pe alocuri sînt aleși câțiva numai cu această funcție, denu
miți turcăș (90, 95, 111), iar uneori se întîlnește un primar însărcinat
cu supravegherea turcii (111). Dacă ceata are și steag — valea Ampoiului,
Sibiu-Făgăraș, Năsăud — acesta e purtat die obicei de vătaf sau de ajuto
rul lui, dar pe alocuri prin Făgăraș el este încredințat unui anumit flăcău,
denumit stegar (86, 87, 91, 94, 98), sau chiar unui stegar mare și stegar
mic (85).
Cu totul sporadic este desemnat unul anumit pentru rostirea ora
țiilor de la sfîrșitul colindatului în casă — așa zisele „mulțumite“ — nu
mit vornic (60) sau staroste (170), ca la nuntă, de unde au și fost împru
mutate. Funcția cea mai umilă în ceată e cea de a purta colacii și cele
lalte daruri primite de colindători. De cele mai multe ori, darurile pri
mite sînt purtate de cei din ceată cu rîndul, uneori chiar de copiii ce în
soțesc cetele (25) sau de gazda Cetei (18, 98). Cu toate acestea, sînt destul
de multe localități unde se desemnează anumiți inși din ceată pentru du
cerea colacilor și alimentelor, aleși mai cu seamă dintre cei afoni sau
puțin cunoscători ai repertoriului, cam 1—2 de ceată, uneori pînă la 4
inși. Purtătorul darurilor este numit adesea iapă (18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 56, 107), mai rar cal (22), desăgar (65),
purcică (45), săcari (54), goagă (81), sau chiar mihoi (32) ca cel din ceremo
nialul nunții padiurenești.
Organele cetei sînt alese odată cu constituirea cetei, pe alocuri cele
cu funcții inferioare fiind numite de conducătorul cetei, fie odată cu
constituirea, fie mai tîrziu în perioada de pregătire a colindatului. S-aiu
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semnalat pînă acum două excepții, cînd ceata își alege responsabilii nu
înainte de colindat, ci după colindatul propriu-zis, adică a doua zi de
Crăciun (79) sau a treia zi de Crăciun (71), fiindcă aici acestea își exer
cită funcțiile pe întregul an.
Terminologia folosită la organizarea cetei este «cât se poate de felu
rită, pestriță, alcătuită din elemente venite din epoci și domenii diferite.
Întîi de toate, se remarcă ușor că unii termeni denumesc pe plan regio
nal mai multe funcții, ceea ce produce greutăți și confuzii în prezentările
descriptive ale cetelor. Sînt apoi o seamă 'de termeni arhaici, ieșiți de mult
din uz, cei mai mulți împrumutați din ierarhia feudală: armaș, pîrgar,
paharnic, pristav, sameș, gociu, chiar jude. Alții vin din ierarhia militară
austro-ungară: tistii, haiduc, hocnogi sau din cea curentă: căpitan, căprar,
jandar. Pe alocuri, au pătruns și neologisme: secretar, contabil, adminis
trator, șef etc. Parte din termenii folosiți sînt formații proprii, derivate
din caracteristicile funcției: cămărar, cepurar, cepar, fetelar, chelar, focar,
desăgar, săcar, borbirău, colăcar, turcăș, ferieș, ferdelaș, trăgătoriu de
fete, chemători etc.
Se remarcă ușor unda de umor care străbate această terminologie,
mai cu seamă intențiile satirice vădite din cuvinte ca iapă, cal, purcică,
fetelar, borbirău (= birăul vinului) etc. ca și din cele ce parodiază func
ții mai înalte din vechea ierarhie: pristav, paharnic, sameș mare etc. In
tenția umoristică și satirică din această terminologie izvorăște din atmos
fera generală a colindatului, ilariantă și expansivă, scopul obiceiului fiind
și acela de a provoca voioșie, sănătate și exuberanță pe întreg anul ce
vine și ca atare concordă atît cu solemnitatea actului urării, cît și cu
cel de a produce veselia.
Prima grijă a cetei este alegerea unei gazde la care să se întru
nească pentru învățarea colindelor și mai cu seamă pentru desfășurarea
în bune condițiuni a petrecerii de la sfîrșitul colindatului. în acest scop,
se preferă o casă mare, situată central, fără copii mici și al cărei stăpîn
se bucură de autoritate în sat, el devenind pe alocuri chiar patronul cetei
colindătorilor, fiind numit chiar tata feciorilor (120, 123 etc.) Gazda este
aleasă prin sondaje făcute de obicei de șeful cetei, câte odată in chip spec
taculos de întreaga ceată ca în Jina-Sibiu: ceata se oprește la poarta celui
solicitat și strigă „Vivat! vivat! vivat! Să trăiască gazda noastră! Vivat!
Vivat! Vivat!“ iar dacă acesta iese din casă, înseamnă că acceptă26.
Gazda colindătorilor este plătită în chip divers. Cel mai adesea i se
dă o parte din darurile primite, de obicei o cotă cît revine fiecărui ins
din ceată, iar pe alocuri toate fuioarele primite de ceată ca dar (20, 23).
De asemenea, se obișnuiește și plata în bani: procedeu cu tendințe de
generalizare în ultima vreme. înainte, se obișnuia și plata în muncă, cetașii efectuând o zi de lucru pe seama gazdei27, care se putea răscumpăra
printr-o dublă de mere sau prune (45). în părțile Sibiului și Făgărașului,
precum și în Năsăud, gazda cetei era adesea plătită cu cîte o grămadă de
26 Tr. German, o. c., p. 62.
27 Ibid., p. 61 (în Cîmpia Transilvaniei).
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lemne, cam un sfert de stînjen, sau un car, adusă înainte sau după săr
bători (59, 65, 94, 102, 111, 120, Nepos — la German).
Adunările cetei se fac potrivit unor norme dinainte stabilite, uneori
fiind anunțați prin corn în sud-estul Transilvaniei. în genere, îndatoririle
cetașilor erau consemnate în zona Sibiu-Făgăraș-Tîmave într-un fel de
codice redactat, pe alocuri de către preotul satului sau de un reprezen
tant al autorității comunale. Influența bisericii se face simțită în aceste
regulamente prin inserarea unor obligații religioase28. Nerespectarea obli
gațiunilor atrăgea după sine pedepse proporționale — „ștrof“ — constînd
în bani, anumite interdicții sau chiar pedepse corporale. De pildă, întîrzierile de la întrunire erau pedepsite uneori prin punerea vinovatului călare
pe un măgar cu clopot și răscumpărarea pedepsei printr-o cantitate de
rachiu (91). Alte pedepse constau în bătaie la fund, spălare cu apă rece,
obligația de a căra apă cu ciubărul, lovirea cu fundul de o salcie etc.
(80, 130). Alteori, vinovatul era exclus — definitiv sau temporar —■ din
ceată sau chiar „consemnat“ la gazdă etc. îmbătarea era pedepsită aproape
pretutindeni prin spălare Cu apă rece.
Obligația principală a cetei era învățarea colindelor. Aceasta se pe
trecea serile, fie la gazda cetei, fie la șezători, în prezența fetelor, ceea ce
a contribuit mult la răspândirea repertoriului și printre fete și femei. De
multe ori, șezătoarea se desfășura tot la gazda cetei, încât cele două acti
vități ale tineretului se suprapuneau. Dacă șezătoarea se petrecea la altă
casă decît gazda cetei, colindătorii se duceau și ei după repetiție în șeză
toare (24, 65 etc.). în unele locuri, ceata repetă colindele la vătaful cetei
(46, 47, 85) sau la unul din ceată (50, 131, 132 etc.).
Pentru buna cunoaștere a repertoriului, ceata solicită pe cei mai renumiți colindători. Dacă acesta nu e în ceată — de obicei vătaf al cetei
—■ el e solicitat anume, fiind cinstit pentru osteneală cu băutură și țigări.
Aceștia sînt oameni bătrâni, numiți uneori „colindeți“ din cauza reputa
ției de care se bucură (99). Pe alocuri, gazda cetei e ales dintre bunii cu
noscători ai colindelor și el este acela care instruiește ceata, numit și
vornic (49), fiindcă participa și el la colindat, unde ura darurile primite.
Ceata nu se întrunea în fiecare seară, deobicei numai de 3—4 ori
pe săptămână, în zilele destinate șezătorilor. Dar când timpul de pregătire
era prea scurt, repetițiile se desfășurau în fiecare seară.
Modul cum se desfășurau repetițiile a fost neglijat dé culegători, doar
ici colo s-au consemnat unele generalități puțin elocvente. Ședința de
învățare dura 2—4 ore, în care timp, cetașii cîntau pe rînd repertoriul
satului. Conducătorul cînta împreună cu ei, iar cei neinițiați mormăiau
după ceilalți pînă ce deprindeau melodia și imai cu seamă textul. Rareori
au fost semnalate cazurile cînd conducătorul dicta în prealabil versurile
colindei (31, 32). Fiindcă de obicei colindele se execută antifonic, în două
grupe, cei neinițiați învățau alături de cei din grupa a doua care de obi
28 O astfel de „pravilă“ a cetei din Cîrța-Sibiu (79) a fost publicată în Familia,
1903, p. 582, cuprinzînd 18 articole, primele 5 referindu-se la obligații față de bise
rică, mai sumar decît cel al junilor brașoveni, publicat de I. Mușlea in o. c.,
P- 71—77. Cea din Sibiel cuprindea 25 puncte pe care nu le-am putut vedea (57).
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cei repetă versurile cîntate de grupa întâia. După ce s-a depășit stadiul
inițierii al celor necun-oscători, conducătorul cetei obișnuiește numai să
asculte ceata oolindînd și să intervină unde a greșit. „Cîntă și iei, și la
urmă ascultă și une nu-i bin, oprește (23)“.
Pentru a crea o mai mare predispoziție la cîntat, ceata era stimulată
și prin băutură: „punem cite zece grițari șî luam un kilogram de șpir,
c-așa treaz nici nu-ț aduci aminte“ (24).
Paralel cu învățarea colindelor, în timpul zilei, ceata se preocupa și
de celelalte obligații impuse de tradiția obiceiului. în această perioadă se
strîngea vinul în bute, practică semnalată între Olt și Tîmave (54, 68, 72,
120, 123). Pentru fiecare din ceată se stabilește o cotă de dite o vadră sau
2—4 ferii (decalitri) de vin, pe care le toarnă în butoiul purtat cu o că
ruță pe la toți cetașii, sau era dusă de ei de-a dreptul la gazdă și dată în
seama crîșmarului. In Broșteni-Sibiu, ceata obișnuiește să ducă și alimen
tele la gazdă înainte de colindat. Astfel, cu 4 zile înainte de Crăciun, fie
care ins duce la gazdă o ferie de vin, două ouă, două căpățîni de curechi, o
găină, lemne de foc, apoi furculiță, lingură, blid și ceașcă (122). De cele mai
multe ori, vinul, câteodată și alimentele, erau cumpărate din banii depuși
de fiecare colindător (56, 57, 59, 61, 65, 78, 173, 186). Pe alocuri, în post
string și cotizația ce revine fiecăruia pentru plata ceterașilor (64, 99, 120),
aceștia fiind plătiți în rest din banii adunați prin colindat. In Porumbacu
de jos-Sibiu, banii necesari sînt câștigați într-un chip neobișnuit. La două
săptămâni după Sf. Dumitru, feciorii din ceată gătiți de sărbătoare cu
două care de fîn trec pe la oameni și adună fîn. Apoi fînul strîns e vîndut prin licitație și banii căpătați sînt dați birăului cetei. După cîteva zile,
ceata pornește în chip similar să strîngă lemne, de data aceasta numai de
la membrii cetei. Lemnele adunate sînt vînduite la licitație și banii de
puși la birăul cetei pentru nevoile lor (69). în Cuciulata-Brașov, flăcăii
adună lemne de la oameni cu o săptămînă înainte de Crăciun pe care le
vînd pentru a cumpăra rachiul necesar29. în Drăguș-Brașov, suma nece
sară e licitată anterior de unul din ceată care o depune pentru cumpă
răturile necesare. Operația se face cu o zi înainte de colindat. „Cel care
licitează pune banii, încolo dacă pierde sau câștigă e treaba lui. Noi am
oîștigat și încă le-am făcut și cinste pe urmă 5 kg de vin. Să nu rămânem
noi cu câștigul. Nu ne-a trebuit. Uneori se pierde, dar nu mult, se cam
știe cît are să iasă și se joacă -în jurul sumei — poate fi -cam 100 lei deo
sebire“30.
în apropierea Crăciunului, uneori -chiar în ajun, ceata duce la gazdă
lemnele necesare pentru gătitul mâncării și încălzitul odăii în care stau ei
(64, 68, 109, 143). Lemnele sînt aduse de obicei cu fast, aeompaniați de
lăutari: la Porcești-Sibiu, unii vin călare, alții cu săniile pentru a aduna
de la flăcăi lemnele necesare, cu strigături și chiote de bucurie. Chiar la
pădure, flăcăii se duceau cu lăutarii să aducă lemnele necesare (109).
29 Ï. Cociși-u, o. c., p. 399.
30 Tr. Herseni, o. c„ p. 6.
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Colindatul de Crăciun. Pretutindeni în Transilvania, ajunul Crăciu
nului reprezintă ultima etapă a pregătirilor și — cu puține excepții —
ziua cînd se începe colindatul.
Un aspect important al obiceiului ține de costumația colindătorilor
și de accesoriile necesare colindatului, din păcate de cele mai multe ori
neglijate de culegători.
Costumul colindătorilor e peste tot cel de sărbătoare. Datina veche
impunea chiar ca de Crăciun oamenii să îmbrace haine noi, mai cu seamă
cei care porneau la urat. Obiceiul s-a mai păstrat pe alocuri, mai cu seamă
în Pădurenime, dar nu mai are caracterul obligatoriu de odinioară. Acolo
unde portul a evoluat în ultima vreme, în costumul colindătorilor mai
subsistă elemente arhaice, provenite de la portul de odinioară. Inovațiile
pătrund aici cu o oarecare întîrziere față de stadiul portului de sărbătoare
de peste an.
La portul de sărbătoare, colindătorii obișnuiesc să adauge anumite
însemne distinctive. Cel mai adesea, acestea se pun la pălărie sau căciulă
și constau obișnuit dintr-o floare sau frunză verde: iederă (6, 110), „poșpeang“ (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), adesea
și panglici tricolore (20, 26), pană de păun (57) sau „pană“ în genere,
„vrîstă“ la pălărie (59, 69, 70, 81) sau la căciulă (61, 90, 91) care sînt con
fecționate în ținutul Sibiului și Făgărașului de către fete, apoi mușcată la
pălărie (47) sau mușcată și busuioc la căciulă (49), flori (54, 70) care
uneori pot fi artificiale (28). Pe alocuri, se împodobesc cu o crenguță de
brad la căciulă (18, 137), iar uneori podoaba se reduce la un șnur de mătasă în jurul pălăriei (65). în Țara Moților de răsărit și spre Turda se pun
la pălărie (50, 132, 133) sau căciulă (139) așa zisele „colinde“. Acestea nu
sînt decât niște panglici de lemn de salcie sau de tufă care se obțin în fe
lul următor: se pune o nuia la înghețat, apoi se așchiază în fîșii subțiri
cu „cuțitoaia“ și se obțin niște panglici albe încîrlionțate cam de lățimea
unui deget. Mănunchiul de panglici se înfășură în jurul pălăriei și se lasă
atîmînd într-o parte pînă aproape de umăr.
La piept podoabele speciale sînt mai puține. In locurile unde colin
dătorii sînt și călușari (35, 39, 41, 42, 43, 59, 60), ei au portul obișnuit al
călușarilor ardeleni, cu panglici tricolore peste piept în diagonală, care
apar și în alte părți ale zonei (54).
La picioare, colindătorii călușari poartă zurgălăi („zdrincănele“), obișnuiți și în alte părți prin sudul Transilvaniei unde nu se mai execută și
dansul călușarilor (15, 54, 70, 102, 110). Acolo unde poartă darurile pe
rînd, ei sînt înarmați cu o bîtă de care atârnă o traistă înbaierată. Pe
alocuri, bîta este folosită ca sprijin la mers, câteodată fiind chiar o mă
ciucă ornamentată sau înfășurată în panglici tricolore (102, 110, 111).
Vătafii au și ei unele însemne distinctive de șefi. Informațiile îi
arată purtînd cîte o panglică tricoloră mai lată decît ceilalți (83, 91), sau
chiar în plus o „petea“ roșie pe piept (184), ori un brîu tricolor peste mij
loc (187), iar bîta înfășurată în tricolor poate fi numai semnul lui dis
tinctiv (96).
Intr-un singur sat de la poalele Munților Apuseni, colindătorii se
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travestesc mascați: haine albe, bărbi și lulea în gură și astfel umblă co
lindând din casă în casă (52).
în partea sud-vestică a Transilvaniei, colindătorii poartă tobe mici,
„dube“ (4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34), de obicei câte una de ceată, uneori pe valea Mure
șului ajungând chiar la 7—8 de fiecare ceată. în ținutul Pădurenilor, obiș
nuiesc să împodobească și aceste tobe cu „poșpeang“ (20, 21, 22, 26) sau
cu panglici tricolore (20, 26). Pentru ca tobele să impresioneze mai pu
ternic, se mai agață și „marjele care zdurăie“ (22). Uneori în Pădurenime
se împodobesc cu panglici tricolore și torogoatele care-i însoțesc (20, 26).
Podoabele amintite prezintă multă analogie cu cele de la nuntă, adesea
fiind cele obișnuite și în ceremonialul nupțial, cum ar fi în primul rînd
„vrîstele“ de la pălării și căciuli, panglicile tricolore și mai Cu seamă
iedera, „poșpeangul“, a cărui prezență e chiar socotită de informatori că
„ar fi formă de seva nuntă așa“ (20).
Prin părțile Sibiului și Făgărașului e atestat și obiceiul de a pune
cîte doi brazi la poarta gazdei, care se întîlnește pe alocuri și prin
nord (177).
Pe alocuri — valea Ampoiului, părțile Sibiului și Făgărașului, apoi
prin Năsăud — ceata poiartă și steag, de obidei în formă similară cu cel
de la nuntă. Pe valea Ampoiului, acest steag e alcătuit dintr-un brad mic,
împodobit cu panglici multicolore și cu clopoței (46, 47, 48) și se pare că
și în Năsăud, steagul ostașilor e de asemenea din brad (172, 184), pe cînd
în Sibiu-Făgăraș el e descris ca fiind alcătuit din cîteva bețe, unul mai
lung și două mai scurte așezate transversal peste primul în formă de
cruce, împodobit cu panglici (66, 80, 83, 86, 91, 94, 98)31. Uneori, ceata
are chiar două steaguri (85).
Astfel pregătiți, colindătorii se adună pentru a începe colindatul.
Ceata se întrunește de obicei la gazda colindătorilor — cu care pe alocuri
chiar încep colindatul cum vom arăta — mai rar la vătaf sau la altul din
ceată. Apoi încep colindatul în sat. în majoritatea covârșitoare a localită
ților, colindatul cetei începe din seara ajunului, în 24 decembrie și con
tinuă în timpul nopții pînă la ziuă, cînd se retrag să se culce. Dacă nu au
isprăvit satul, continuă de obicei în după amiaza zilei de 25 decembrie,
iar dacă satul e prea mare —■ sau prea răsfirat — continuă și în 26 de
cembrie. în cele mai multe localități, colindatul se termină în zorii zilei
de 25 decembrie. Există pe alocuri datina ca să se colinde numai ziua. în
cîteva locuri, chiar dacă se începe în seara ajunului, în timpul nopții ceata
întrerupe și continuă colindatul a doua zi dimineața (24, 98, 99). Dar mai
adesea nu încep înspre seara ajunului, ci în ziua de Crăciun, colindând
toată ziua. Pe alocuri întrerup în timpul serviciului religios, ceata ducînclu-se la biserică, apoi reiau satul în continuare (4, 5, 20, 21, 22, 23, 25,
26; 28, 29, 32, 34, 41, 44, 57, 59, 60, 75, 84, 87, 100, 103, 104, 107, 130).
Dacă nu termină în ziua I-a de Crăciun continuă în următoarele două
zile (4, 5), seara retrăgîndu-se pentru a face joc la gazda cetei (41). Cu
31 V. un astfel de steag desenat și fotografiat la Tr. Herseni, o. c., p. 9, 16.
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totul sporadic, colindatul se începe îndată după miezul nopții și continuă
peste zi (19).
Locul de unde începe colindatul și ordinea în care se desfășoară di
feră în chip neregulat și adesea neașteptat de la sat la sat. în cîteva sate,
mai întîi colindă gazda cetei, obicei întîlnit sporadic numai în sudul Tran
silvaniei (17, 22 și Runcu Mic, 54, 80, 99), colindatul fiind numit „vivat“
(54) sau „zăurit“ (80). Dar în majoritatea covîrșitoare a localităților, co
lindatul începe de la notabilitățile satului, la care continuă și acolo unde
ceata colindă întîi gazda colindătorilor (17, 54, 80, 99). Pe alocuri încep
cu primarul satului de la care cer în felul acesta permisiunea de a colinda
și care uneori le și dă sfaturi de comportare: ,,să nu vă bat’eț, să nu furaț“
(24). Apoi continuă la preot, notar, uneori și învățători și alți fruntași ai
satului. în alte părți, se duc întîi La preot, apoi continuă la primar și la
ceilalți, pe alocuri preotul dîndu-le dezlegare pentru post dacă încep co
lindatul în ajun. în cîteva locuri din zona Sibiu-Făgăraș, sporadic și pe
valea Gurghiului, cetele încep colindatul de la biserică: colindătorii se
urcă în tumul bisericii și cîntă colindele, de obicei pe rînd în cele patru
părți ale orizontului, uneori alternîndu-le cu tragerea clopotelor (74, 166,
apoi Cîrța, Biertan, Bratei și Chirpăr-Sibiu)32.
Prin sudul Transilvaniei, există pe alocuri datina ca la autoritățile
satului să se ducă a colinda ceata mare, care abia după 'ce a colindat la
primar, preot etc. să se dividă în două sau chiar mai multe cete pentru a
continua colindatul la rînd, pe la fiecare gospodărie (46, 56, 57, 58, 59, 65,
Retiș-Sibiu33, 74, 102, 125, 168, 169). Cu acest prilej, primarul satului obiș
nuiește să le distribuie părțile de sat în care are să colinde fiecare ceată
sau fracțiune de ceată. în unele locuri cu mai multe cete, se duc să co
linde la primarul satului numai o delegație a acestora, alcătuită din cei
trei conducători ai celor patru cete și cîntă cîte 4—5 colinde fiecare grup
de șefi ai cetelor pe rînd, diferite ca repertoriu, aducînd și cîte un kg de
vin pentru primar (77); alteori, delegația celor patru „văltășii“ se reduce la
cîte doi inși care colindă astfel la primar și preot, apoi fiecare ceată con
tinuă în partea stabilită a satului (72). Separarea satului între cete —
sau subcete — are caracter riguros, nu se duc să colinde unii la alții decît
excepțional, dacă sînt anume chemați, acolo unde sânt mai multe cete
în sat.
în unele sate mai mici, precum și în Oaș și Maramureș, ceata nu mai
începe colindatul de la primar sau preot — fiindcă adesea lipsesc din
aceste sate — ci se desfășoară la rînd, dintr-o anumită parte a satului
32 Tr. German, o. c., p. 64—65. In Biertan și Bratei, se urcau în turn să colinde
„pe vremea cinii“, întrerupînd colindatul pe care îl reluau în continuare. în Inoc,
lîngă Ocna Mureșului, începutul colindatului e și mai strâns legat de biserică. Aici
colindătorii se duc mai întîi la biserică seara, „unde fac cerc în jurul vătafului și
zic rugăciunile obișnuite, iar preotul dă fiecăruia cîte o luminare. Cu ele aprinse
merg la casa preotului și îi cîntă la fereastră trei colinde. Preotul îi poftește în
casă, le^ face cinste cu bani, vin și colac. De la preot merg din nou la biserică, tot
cu luminările aprinse și mai cîntă o colindă. Acum lasă luminările pe seama bi
sericii și încep colindatul la familiile din sat“. (German, o. c., p. 65).
33 1. Cocișiu, o. c., p. 399.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Colindatul în Transilvania

269

(6, 50, 91, 122, 131, 132, 133, 136, 138, 191, 192, 193, 194, 195). Acolo unde
obiceiul s-a păstrat în formele lui autentice, ceata colindă fiecare casă,
fără alegere, fiind o ofensă pentru cel omis, așa cum îl înfățișează datele
informative din majoritatea covârșitoare a localităților. Nu sînt ocoliți nici
cei prea săraci, ceata se ducea anume „ca să-i facă bucurie; nici nu le
trăbuie de-acolo“ daruri (30), dimpotrivă, ceata ii cinstea cu daruri (unele
sate din Pădurenime și Zărand, Șona-Sibiu). Pe alocuri prin sudul Tran
silvaniei și de obicei prin părțile nordice, concomitent du evoluția menta
lității și cu slăbirea semnificației obiceiului, colindatul cetei a început să
devină selectiv. Pe alocuri, procesul e recent: „înainte colindau toate
casele, amu numai la fete“ (147, inf. din 1940). Ceata de flăcăi și-a restrîns
colindatul numai la casele cu fete mari (39, 88, 114, 146, 154, 155, 194,
196). în Tămașa-Sălaj (148) și în Lucăcești-Maramureș, colindatul fetelor
ia niște forme deosebite. în Tămașa, în 25 decembrie se desfășoară „co
lindatul colacului“ numai la fetele din sat care pregătesc în acest scop
un colac mare pe care îl dăruiesc cetei împreună cu o sumă de bani
(50 lei). în Lucăcești, după colindat, au loc orații între vătaf și fată, cu
mulțumiri reciproce, în care solemnul se amestecă cu humorul34.
Pe alocuri, selecția are o extindere mai mare, ceata colindînd nu
numai pe la fete, ci și pe la autorități și fruntașii satului (69, 107, 110,
165, 177). în chip cu totul sporadic, ceata colindă fie numai la fete și
feciori (149), fie numai la fruntașii satului și feciori (129).
Pe drum de la o casă la alta, ceata merge manifestîndu^se zgomotos,
în părțile unde ceata are și tobe — partea vestică a regiunii Hunedoara,
apoi Beiuș, Zărand și Valea Mureșului pînă la Lipova — pe drum se exe
cută de obicei „zicala dobei“ de Către fluier, iar mai înainte vreme de
către cimpoi, păstrat azi doar insular (14), în timp ce flăcăii strigă ritmat
strigături, în primul rînd de cele referitoare la colindat:
Dă pă dobă ca pă piuă
Că mai iestă pînă-n ziuă;
Dă pă dobă, săraca,
C-acu ie vremea de ia etc (22, 23).
Se strigau apoi și din repertoriul obișnuit, „de bade și de mîndră (22).
Toba era bătută într-un ritm susținut și pătrunzător, cu destulă vi
goare, pe alocuri adăugîndu-i mărgele ca să zdurăie (22) și fiind unsă din
timp în timp cu usturoi ca să sune mai puternic: „cin vede că nu mai
cîntă, o unge pielea cu ai, apăi suna de zdrîncăne fereștile“ (24). Ungerea
cu usturoi avea și rol apotropaic, potrivit credințelor străvechi, legate de
puterea lui pentru alungarea spiritelor rele și a vrăjilor, semnificație care
s-a mai păstrat pe alocuri35. în Ținutul Pădurenilor, toba e bătută în rit
mul melodiei, cu amândouă mîinile printr-o tehnică deosebită. Toba e
ținută de o baieră în degetul gros sftlîng, în timp ce degetul mijlociu stîng
e îmbrăcat într-un „dejetar“ de lemn cu care bate în tobă, iar în dreapta
34 Publicate de Tr. German în o. c., p. 66.
35 „Doba o unje cu ai ca să sune mai tare, să nu să spargă și să n-o deuată, cum
iera mămonele din bătrîni, descântecele bătrînelor“ (Cerbăl, i. 15. 431).
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ține bățul cu care lovește toba, cele două bătăi alternative fiind inegale
ca putere. Vacarmul stârnit de tobă, fluier și strigături era atît de mare,
încît nu mai putea să doarmă nimeni în timpul colindării noaptea. Uneori,
înainte de primul război mondial, obișnuiau să pocnească și din pistoale
concomitent cu zicala tobei (4, 19). Ceata atrăgea pe drum și pe alți oa
meni din sat, mai cu seamă copii și fete, încît alaiul căpăta proporții im
punătoare, similare celor de la nuntă: „iera tea la uspăț după noi: muieri,
copii, mai și bătrîni, bătrînii mai gusta ș-o țîră vinars di la noi“ (31), „tot
satu mergi după ea (turcă n.n.), fete, bătrîni, parcă-i nuntă . . . Bate șî
dobele — are 2 dobe — și pușcă după ea cu răvorveru“ (4). Și în restul
Transilvaniei, cetele de colindători merg pe ulițele satului cu manifestări
zgomotoase. Aproape pretutindeni în sud și în centrul Transilvaniei, spo
radic și în nordul ei, cetele sînt însoțite de ceterași — uneori și cîte un
clarinet sau torogoiată, iar prin Maramureș se adaugă și chitara denumită
„zongora“ — care execută de obicei melodii de joc, în timp ce colindătorii
însăilează strigături felurite. Acolo unde ceata nu e însoțită de ceterași,
cîte unul din ceată cîntă din fluier (46, 47, 49, 128). Datele informative
atestă pînă acum numai două localități unde colindătorii străbat satul fără
instrumentiști și strigături (48, 57). In chip sporadic, ceata chiar cîntă o
colindă, ce se execută numai cu acest prilej, pe drum de la o casă la alta,
în acompaniamentul tobelor. Pe valea Cemei, e folosită colinda cu tema
vînarea leului, dar cu o melodie diferită de cea cu care e cîntată pentru
flăcăi (32), pe cînd în Zărand (6, 7) se cîntă colinda cu tema adecvată:
Mă 'luai a colinda
Cu doba, cu lauta . . .

în Făgăraș (97) se cîntă de asemenea numai pe drum o colindă, denumită
de ceată Hoieleriu.
Ajunși la casa pe care vor să o colinde, ceata se oprește și de cele
mai multe ori cere permisiunea de a intra.
în acest scop, unul din ceată — vătaful, sau cel cu însărcinarea spe
cială (fiuler, boier, haiduc, căța) sau un altul — întreabă dacă primește
ceata. în multe locuri, există formule, unele dintre ele cristalizate de
îndelunga circulație și deosebit de semnificative pentru esența obiceiului.
Prin Zărand, se folosește pretextul înghețului picioarelor:
Slobozî-rie, gazdă-n casă
Pisorele-ngețară
Slobozî-ne la ungeț
Doară mni le d’ejgeț (7)

sau simpla întrebare „Slobodu-i să colindăm“? (11). în zona Ilia, formula
subliniază ferecarea casei în chip de cetate:
Cît-am umblat
Așa n-am d-aflat
Uș încuiete
Zaruri și lăcăte (16).
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în Pădurenime se întreabă simplu dacă gazda primește „fisorii dobii“,
însă nu în întreg ținutul. în zona Orăștiei, formula e de asemeni simplă:
„Aveți voie să primiți călușarii?“ (35) sau mai amplu:
„Primiți, gazde mari, cete de ficiori, juni colindători?“ (38). Pe valea
Ampoiului, formulele sînt, sau simple interogații: „Nu slobozî ficiorii să-ți
colinde o colindă frumoasă?“ (46), sau versificate:
Slobozî-ne, gazdă-n casă
C-afară plouă și varsă (47).
în Tălmăcel-Sibiu, se întreabă doar: „Poftiți ficiorii?“ (65), iar în Făgă
raș: „Slobod, slobod, domnu gazdă?“ (82), iar mai sus spre Rupea mai sim
plu: „Voie?“ (113). în zona Mediaș, formula e de asemeni o întrebare di
rectă: „Slobodu-i să colindăm?“ (122), sau „Colindatu-v-o junii?“ (124).
Pe Tîmava Mică, se întreabă de asemenea: „Colinzi, gazdă?“ (128). în
Silvania, se întreabă: „Lăsați ficiorii satului în casă?“ (159), sau mai su
gestiv: „Veseli-ti-i, gazdo?“ (157). Pe Cîmpie, formula apare mai imper
sonală: „Lăsați ajunu de Crăciun?“ (162), iar în Oaș formula oglindește,,
ca și cea din Silvania, exuberanța caracteristică colindatului: „Slobodu-i
a vesăli?“ (195).
în multe locuri, formula nu mai e folosită, deoarece colindătorii ci
tesc voia gazdei după poarta curții, deschisă sau încuiată, noaptea după
lampa aprinsă sau după alte informații anterioare.
în Zărand și în Țara Moților, cererea de intrare se desfășoară în
chip hazliu, înjghebîndu-se adesea o scenetă străbătută de humor și în
țepături, bazată aproape în întregime pe improvizații (6, 15, 132, 133). Cel
mai adesea, colindătorul se plânge că a căzut în apă și are nevoie de căl
dură să se dezghețe, alteori că i-a trimis primarul cu o „țîdulă“ (15), au
nevoie de un sfredel, sau că și-au uitat ceva în casă etc. Dacă gazda e
mucalit — ceea ce nu se întîmplă rar — se angajează un dialog din cele
mai spumoase, plin de vervă și scînteieri ce trezesc uneori clocote de rîs.
Cetele din Transilvania colindă gospodarii în modalități care se pot
reduce la trei: colindatul afară și în casă, colindatul numai afară și colin
datul numai în casă. Teritorial, formele se distribuie divers, atît în nord,
cît și în sud, exceptând colindatul numai afară care e mult mai frecvent
în sudul Transilvaniei.
Cel mai răspândit, este colindatul dintîi, în două ipostaze: întîi afară
•—■ la ușă, la fereastră etc. — apoi în casă unde se desfășoară adevăratul
colindat. în multe locuri, se cîntă o colindă anumită cu funcție de colindă
de intrare (12, 15, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 41, 45,
53, 55, 65, 73, 90, 97, 100, 141, 150, 153, 157, 163, 165, 168, 174, 178, 183,
190). Uneori prin Năsăud, colinda de intrare se reduce la o melodie exe
cutată numai de ceterașul cetei (181). Tema frecventă a acestor colinde
de intrare — sau „a ușii“ (23), „la fereastră“ etc. — e cererea de a fi
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lăsați în casă să se adăpostească de ploaie, care revine uneori și în for
mulele de cerere, necîntate:
Slobozî-ne, gazdă-n casă,
C-afară plouă de varsă,
Dacă, gazdă, nu ne crezi,
Ieși afară și ne vezi etc.
Se întâlnesc și alte teme, ca de pildă: scularea din somn („Sculați,
sculați, boieri mari“), anunțarea sărbătorii Crăciunului etc., unele fiind
chiar cu totul străine acestei teme (Sînicoară paznicul corăbiilor pe mare
etc.). Colindele de intrare sînt scurte, 4 pînă la 8 versuri, iar cînd sînt
mai lungi, de obicei se cîntă numai primele versuri, fiindcă între timp,
gospodarul deschide ușa pentru intrare. Cealaltă formă de a colinda numai
afară, mai frecventă în sudul Transilvaniei, e îngemănată de obioei cu
colindatul în timpul nopții. De altfel pe alocuri prin Făgăraș, ziua se co
lindă în casă, dar seara numai la geam (99). Ca răspîndire, colindatul
afară e atestat sporadic în sud, în Mărginime, unde colindă de obicei în
curte, în timp ce intră și se apropie de cerdac (56, 57, 59, 67), apoi prin
Țara Bîrsei (103), zona Aiudului (128, 130), sporadic pe valea Ampoiului (48) și marginea răsăriteană a Cîmpiei (175).
Colindatul afară oferă câteva excepții semnificative pentru rostul tra
dițional al obiceiului. Astfel, pe alocuri, colindă afară, dar intră și în
casă să colinlde în continuare și alte colinde numai unde sînt fete (74), sau
intră în casă numai ca să joace fetele (106, 185), sau intră în casă numai
dacă sînt poftiți (49). Pe alocuri, diferențierea are la bază clasa socială: la
cei săraci se colindă numai la geam („Dormiți, domni buni“), pe cînd
cei bogați îi poftesc în casă să mai colinde altele (120).
Destul de răspîndit — totuși mai puțin frecvent decît prima formă
— este colindatul numai în casă, în odaia mare, anume gătită pentru pri
mire, fiind întîlnit în vest (1, 2, 4, 18) apoi în sud (44, 46, 47, 82, 84), și
în Țara Moților (131, 132, 133, 134) și bănuim că e mai răspîndit decît
îl atestă informațiile lacunare și sub acest aspect.
La intrarea în casă, colindătorii dau binețe în formele simple și adec
vate momentului: „Bună seara lui Ajun“, „Bună dimineața, (ziua, seara)
lui Crăciun“, sau chiar:

Bună zua lui Crăciun
Ș-a lui domnul cel mai bun (19).
Pe alocuri prin sudul Transilvaniei, ceata oferă gospodarului să închine
din plosca cu vin, purtată de gazda cetei (43), de vătaf (80, 81, 103, 104)
sau de crîșmar (112), pe la Huedin de omonimul său borbirău (159).
Apoi ceata se orînduie pentru colindat în chipuri felurite: stînd în pi
cioare, dar cel mai adesea pe lăiți în jurul mesei pe care se află așezate
darurile pregătite — colac mare anume pregătit, o bucată de came (sau
ctmnaț) și o sticlă cu vin sau țuică — acoperiți, mai rar descoperiți. Co
lindă într-o atitudine solemnă, cu multă gravitate, urmărind cu atenție
pe vătaf pentru a nu greși. în casă se cîntă 1—4 colinde, după natura re
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pertoriului local și starea celor din caisă, la cererea gazdei sau la iniția
tiva vătafului. Pe alocuri prin sudul Transilvaniei, sînt unele colinde
obligatorii, ce se cîntă la orice casă, — numite și „a cășii;£, sau „a mesii“
— iar câteodată și o colindă la plecarea din casă. Prin Hunedoara vestică,
adesea începe în casă numai o parte din ceată, restul fie rămîne la ușă,
fie joacă în curte sau în drum.
După executarea colindelor, se desfășoară jocul, un complement fi
resc al colindatului, menit să aducă și el bună dispoziție și sănătate pe
anul ce vine. în locurile unde ceata e însoțită de capră sau turcă, aceasta
e jucată după ce s-a colindat (1, 90, 98, 112, 145). Pe alocuri însă capra
e jucată concomitent cu colindele cîntate, pe melodia colindelor respec
tive (12, 44, 45), ceea ce reprezintă, se pare, o fază arhaică din vremea
cînd colindătorii în timpul cîntării colindelor, executau și anumite miș
cări coregrafice sumare, așa cum se mai practică la huțuli. Cînd ceata
e îmbinată și cu călușarii, după oîntarea colindelor se desfășoară jocul
călușarilor, de obicei nu cu totalitatea figurilor, ci selectiv (35, 39, 41, 42).
Cea mai răspîndită e însă datina de a juca fetele din casă, pe alocuri
și nevestele tinere, practicată peste tot, cu foarte puține excepții, con
semnate pînă acum numai pe valea Ampoiului (46, 47, 48) și Pădurenime
(30, 33). Unde casele sînt mai mici, fetele se string de obicei, urmînld
ceata, la o casă mai mare din vecini unde sînt jucate ide cei din ceată.
De obicei se desfășoară un singur joc, rareori mai multe, prin Pădurenimea Hunedoarei chiar în drum sau în curte, unde spațiul este adecvat
jocului în grup, brîul pădurenesc, după cum și călușarii joacă uneori tot
în curtea gospodarilor (59), la cererea acestora. Prin Transilvania nordvestică, fata din casă e jucată de toți cetașii pe rînd (190), în chip similar
cu ceea ce se petrece la jocul miresei pe bani din ceremonialul nunții, cu
care probabil s-a contaminat practica de la colindat. Funcția de urare, de
colindat, a jocului reiese cu prisosință din obiceiul întîlnit în Zărand și
Țara Moților (6, 50, 132, 133) unde colindătorii joacă și fete mai mici,
pînă și fetițele mici din leagăn, ca să le aducă „bucurie“ (6) și sănătate
în anul viitor. Jocul în casă după colindat se extinde uneori și la casele
unde sînt nu numai fete, ci și feciori (83, 112), iar în Mărginime se întîlnește sporadic jocul numai la 'casele junilor din ceată (58).
Pe alocuri prin sudul Transilvaniei, sporadic și spre Huedin, jocul
a cumulat întreaga funcție a colindatului36. Aici, ceata doar joacă fetele
și nevestele pe la casele colindate (81, 148). în Drăguș-Făgăraș, ceata co
lindă numai la notabilii satului, la ceilalți doar fac un joc, iar la fete și
36 Tr. German era informat că și în Găunoasa-Hunedoara colindatul s-ar re
duce la joc, căci colindătorii „ies la o margine de sat, feciori, fete, bărbații cu so
țiile și toată ceata aceasta, căreia i se mai alătură și altă lume, însoțită de cimpoier
și dobaș, pleacă de-a lungul satului chiuind și jucînd. Intră în fiecare curte și joacă,
fără nici un rost. Acest joc înlocuiește colindatul propriu-zis, pentru care gazda le
dă „cinstea“ tradițională; colindatul obișnuit lipsește“ (o. c. p. 66—67). Din cercetă
rile noastre rezultă însă că și în Găunoasa există colinde, căci o femeie din satul
vecin, Muncelu Mic, mărturisea în 1954: „I-am auzit la Găunoasa: atîta colindă de
urît, de săr caprele pă coastă, nu fain ca p-aisi" (22).
18 — Anuarul Muzeului etnografic
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cîte o învîrtită (80). în Poplaoa ceata dansatorilor colindători execută doar
jocuri: călușeru, războiu, sîrba, romana, căluțu, bătuta, alunelu (63).
După primirea darurilor și urarea lor — pe alocuri aceasta are loc
înaintea jocului — ceata iese, cîteodată cîntînd chiar o colindă numită
„a ușii“ etc. (6, 7, 52, 55, 78, 144, 157).
La sfîrșitul colindatului în sat, după ce ceata a trecut pe la toate
casele, se întoarce la gazda colindătorilor colindînd pe ulițele satului (48,
65, 102, 120) o colindă cu această funcție care e de obicei a zorilor (65,
102). Tot în sudul Transilvaniei se întâlnește și datina de a colinda la sfîrșit în fața bisericii, pe cînd ies oamenii, patru colinde: „Treabă mi te-ntreabă“, „Sus la poarta raiului“, „A luzii“ și „Zorile“ (65) sau numai jo
cul -călușarilor (59). în ținutul dintre Olt și Tîrnavă, pe alocuri la sfîrșitul
colindatului în sat, ceata se urcă în turnul bisericii și peste sat cîntă încă
odată toate colindele pe care le-au cîntat pe la case (75, 117), uneori trăgînd și clopotele (75).
în cîteva locuri prin Transilvania, ultima colindă e cîntată la gazda
cetei (22, 164 etc.).
Cu totul rar e atestat obiceiul de a colinda și în satele vecine, întîlnit pe alocuri numai în sudul Transilvaniei. Aspectele cele mai carac
teristice se întîlnesc în Pădurenimea Hunedoarei. Aici, se desfășura un
fel de concurs între cetele a trei sate învecinate (20, 23, și 26) în fața unui
juriu alcătuit din primarul satului în care voiau să meargă a colinda
și vătafii cetelor și cîștiga ceata care colinda „mai multe și mai faine“
(26). în alte sate de pe valea Cernei — Dăbîca și Hăjdău — concursul se
desfășura altfel: cele două cete se întîlneau la hotarul dintre sate și cîș
tiga ceata care știa colinda „de prisină“, cu un refren foarte complicat,
din cuvinte neînțelese și greu de executat (32). în secolul trecut, con
cursuri similare au avut loc și între cetele din Cerbăl și Govășdia, dar în
fața „domnului de la furnal“, care declara învingătoare ceata care știa mai
multe ■colinde (24). Mai există și alte atestări ale obiceiului de a colinda
și în satele vecine, dar fără concursuri prealabile, atît în Pădurenime (25,
33, 34), cît și mai spre răsărit (44), pînă în Țara Oltului unde ceata se
ducea numai la cei mai înstăriți și la cei care îi invitau (83).
Repertoriul de colinde variază ca întindere în chip sensibil nu numai
de la o zonă la alta, dar adesea de la un sat la altul. Repertoriul cel mai
bogat se întîlnește în sudul Transilvaniei, mai cu seamă în județul Hune
doara și părțile limitrofe, unde există sate cu aproape 60 de colinde. După
aserțiunea unui informator din Oprea Cîrțișoara-Sibiu, ar fi existat oa
meni în acel sat care știau 90 de colinde, deși repertoriul curent era doar
de vreo 30. Deși cercetările sînt deficitare sub acest aspect, mai cu seamă
că nici vechile colecții nu au urmărit în culegere epuizarea întregului re
pertoriu, pnblicînid de obicei selectiv și fără referire la totalitate, se în
tâlnesc multe sate cu repertorii mari de peste 20 de colinde (6, 7, 15, 18,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 40, 46, 48, 49, 99 etc.). Satele cu reperto
rii 'medii de la 5 pînă la 20 Colinde sînt mai numeroase, atît în sudul
cît și în centrul Transilvaniei. Alături de acestea, se găsesc și sate cu re
pertorii mici, pînă la 5 colinde, pe alocuri prin Mărginimea Sibiului, Țara
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Oltului, Țara Moților, Silvania, Maramureș, Năsăud etc. Situațiile cele
mai contrastante se găsesc în suid. Dacă în genere Mărginimea e săracă
în colinde, la marginile ei se găsesc sate cu repertorii medii și mari; în
schimb în Țara Oltului există sate unde singura colindă e cea a zorilor,
dar alte sate au repertorii de întindere considerabilă. Sărăcia e și mai mare
dacă se ține seama că în multe sate din Mărginime, Țara Oltului, Țara
Bîrsei, precum și în alte părți, colindele au fost înlocuite total prin acele
cîntece de stea de proveniență cultă și relativ recentă (57, 68, 100, 136,
etc.)37.
Termenul cel mai răspîndit în Transilvania, e cel de colindă, în opo
ziție cu muntenescul colind. în partea nord-vestică (Bihor, Silvania) se
întîlnește cel de corindă, care în refren apare și mai spre sud în Zărand,
în Munții Apuseni centrali și nordici, forma mai arhaică a termenului
ce provine din calendae, din care apoi neatestatul cărindă a devenit
corindă sub influența formei slave Koleda. în Săliștea Sibiului și BuiaSibiu e întîlnit termenul colindră care rămîne deocamdată o excepție
neatestată în alte părți (56, 121). Denumirile transilvănene citate se ex
tind și asupra cîntecelor de stea, pentru care aici nu există un termen
propriu-zis, ceea ce pricinuiește regretabile confuzii din partea necunos
cătorilor.
Dacă obiceiul colindatului se desfășoară cu atâtea deosebiri de aspecte
și nuanțe, adesea de la sat la sat, nici repertoriul de colinde nu face excep
ție. Vechimea lor considerabilă și practicarea lor numai cu prilejul săr
bătorilor de iarnă și, cu rare excepții, numai în cadrul satului, au dus
la cristalizarea unui stil și mod de execuție care se diferențiază sensibil
de cele din jur. Cei dintîi care sesizează aceste deosebiri, sînt înșiși sătenii
anchetați. în genere, atitudinea acestora este de opoziție, nereceptivitate față de specificul altor localități și nu o dată și-au exprimat păreri
tranșant negative, chiar depreciative față de acestea38. Am întîlnit însă și
recunoașteri ale primatului unor sate, de pildă Tisa era recunoscută de
cele din zona Hălmagiului ca avînd colinde deosebit de frumoase.
Varietatea este deosebit de vizibilă și pe plan funcțional. Colinda este
prin esență un cîntec de felicitare de început de an, plăzmuită inițial pen
tru a corespunde unor anumite stări și aspecte. Fabula colindei, faptul
narat sau descris, sînt doar pretexte, modalități de 'a înfățișa urarea care
se desprinde, fie indirect, din interpretarea simbolică a conținutului, fie
direct din prezentările evidente ale unor stări. Ca atare, menirea unei
colinde, rostul cu care se cîntă, funcționalitatea ei, constituie o caracteris
tică esențială a speciei care îi colorează întregul conținut, canalizîndu-1
spre un anumit sens, cu interpretarea adecvată. Din păcate, colecțiile de
colinde, cu puține excepții, au neglijat acest aspect esențial și nu au
consemnat cînd sau cui se cîntă fiecare colindă. Uneori ne ajută la aceasta
refrenul, dar adeseori nici el nu e un indiciu sigur. Cît privește conținu
37 I. Cocișiu, o. c., p. 399 arată a fi în această situație și satele Biertan-Sibiu,
Jibert, Șaeș și Apold-Mureș.
38 Cf. părerea citată la nota 36.
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tul, fabulația colindei, aceasta poate servi interpretările cele mai largi
și neașteptate, cum arată culegerile sistematice ale repertoriului39. Pro
blema își așteaptă clarificarea prin noi sondaje pe urmele vechilor colec
ții, cu rezervele metodologice pe care le impun schimbările condițiilor de
viață și de mentalitate petrecute între timp. Vom schița mai jos multi
tudinea funcțională a colindelor pe o coordonată mai mult verticală, doar
cu vagi precizări ale delimitării teritoriale. în linii mari, bogăția reper
toriului implică și o diversitate corespunzătoare a funcționalității lui.
Ca atare, județul Hunedoara, mai cu seamă partea lui vestică, deține pri
matul și sub acest aspect. în restul Transilvaniei, categoriile funcționale
sînt mai puține, iar prin unele părți din nordul Transilvaniei chiar absente,
colindele cîntîndu-se potrivit altor preferințe decît ceea ce ar indica
fabulația lor (93, 113, 119, 150, 153, 174, 178, 182, 192). Pe alocuri, feno
menul e mai nou. Astfel, în zona Hălmagiului, deși repertoriul e mare în
unele sate — peste 20 de colinde — funcționalitatea lor s-a pierdut și se
cîntă la cerere, sau la inițiativa cetei, fără vreo preocupare de potrivire la
situații, cu excepția câtorva legate de momentele desfășurării colindatului
pe care le-am arătat în paginile anterioare.
Funcționalitatea colindelor se diversifică o dată temporal, în legă
tură cu anumite momente ale zilei în care se colindă și cu fazele desfă
șurării colindatului, apoi pe plan social, potrivit stărilor în care se află
persoanele colindate.
Deoarece colindatul se desfășoară în timpul zilei și în timpul nopții,
pe alocuri colindele au fost create astfel ca să reflecte faza calendaristică
în care se colindă. Există astfel colinde oare se cîntă în seara ajunului de
Crăciun (19, 22, 31, 33, 48, 99 etc.), uneori în dimineața de ajun (46 etc.),
apoi în dimineața de Crăciun (33, 45, 132, 133 etc.), în ziua de Crăciun
(45, 46), în noaptea Crăciunului (45), în seara de Crăciun (45, 132, 133
etc.), a doua zi de Crăciun (45). Se întîlnesc apoi colinde ce se cîntă și
de alte sărbători: 8 noiembrie (31), dar mai ales la Sf. Nicolaie, Sf. Vasile
și Sf. Ion (7 ianuarie), cunoscute mai ales sub numele ide „a zorilor“, sau
„zăurit“, asupra cărora vom insista într-un alt capitol. Aproape toate
colindele din această categorie sînt religioase, de obicei cu tematică apo
crifă, populară, nu o dată în contradicție cu învățăturile canonice.
Potrivit fazelor colindatului, există colinde anumite pentru începu
tul colindatului la gazda cetei (22 și Runcu Mic), colinde pe drum, de
la o casă la alta (6, 7, 32, 97), colinde la intrarea în casă — la ușă sau
la fereastră — de obicei reduse la 4—8 versuri (19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 etc.), apoi colinde cu care se începe colin
datul în casă, denumite uneori „a cășii“, sau „a mesii“ (33, 46, 48, 49,
52, 84, 86, 99 etc.), colinde cu care se termină colindatul în casă, numite
și „a ușii“ (6, 7, 30, 52, 55, 78, 144, 157 etc.). Există apoi oolinlde ce se
cîntă la întîlnirea a două cete de colindători (22, 24, 26, 32 etc.), colinde
ce se cîntă de-a lungul satului — sau în fața bisericii — la sfîrșitul
39 y exemplele citate în O. Bîrlea, Cîteva considerații asupra metodei filolo
gice în folcloristică, în Revista de folclor, II, nr. 3, p. 22—23.
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colindatului, acestea fiind de obicei de tipul zorilor (48, 65, 102 etc.),
apoi colinde oare se cîntă la gazda colindătorilor la sfîrșitul colindatului
(22, 164 etc.).
Cu totul rare — așa cum arată puținele informații sistematice —•
sînt colindele pentru anumite daruri: mere (26) și vin (22). Se pare că
în trecut a existat și colinda pentru „paharul ritual“, cu însemne florale
și astrale, căci colinda despre acesta e foarte răspîndită în Transilvania
(gazda refuză să-l vîndă sfinților conmeseni pentru că l-a primit în dar
de la naș)40, dar e atestată cu alte funcțiuni. Datina de a avea un pahar
anumit pentru sărbătorile mari din care beau ai casei pe rînd, e atestată
la germani41 și bănuim că ea a existat și la noi, reflectată în colinda
amintită.
Cele mai numeroase colinde sînt însă destinate stării, profesiunii
celor colindați. Cu puține excepții, toate acestea au o tematică laică și
aparțin stratului celui mai vechi.
Cu răspîndire generală în sudul și centrul Transilvaniei sînt colin
dele de fată si băiat (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 44, 46, 47, 48, 54, 56, 58, 70, 84, 86, 99, 101, 120,^148, 157,
164). Ele se pot recunoaște mai ușor și în colecțiile lipsite de consemnarea
funcției prin refrenurile caracteristice: junelui bun, Mirel bun pentru
băiat, Fecioriță d-ocheșită, Lină milină, Liliană fată dalbă etc. pentru
fată. în Pădurenime și pe valea Ampoiului adesea colindele de fată și
băiat erau diferențiate după virată, adesea pînă la trei categorii de virată
—■ fiindcă repertoriile cuprindeau câte 3—5 colinde de băiat sau fată, cu
toate că tematica nu se potrivea unor atari diferențieri.
Destul de rare sînt colindele de copil mic, adesea de băiat sau fetiță, •
cărora li se urează să Crească mari și să se manifeste ca voinic la_ oaste
și ca fată mergînd la horă. Acestea sînt frecvente în Pădurenime (20, 21,
22, 24, 26, 28, 29, 38), în unele sate existând chiar câte două, una pentru
copil de leagăn, alta pentru copii pînă la 6—10 ani. Se întîlnesc apoi în
sud-estul Transilvaniei colinde pentru tineri căsătoriți — Chiar cei ce
sînt rubedenii (24) — colinde pentru imaturi, pentru gospodarul care are
trei fii, apoi colinde de nevastă — uneori de nevastă însărcinată (21), de
nevastă cu copil mic și mai cu seamă de văduvă. Mai numeroase sînt
colindele destinate celor bătrîni, sau „a boierului“, înfățișat la o masă
de argint cu un 'măr din care cad mere ide aur.
Destul de frecvente sînt colindele destinate unor profesiuni. Cele miai
des atestate sînt colindele de cioban în sud-vestul Transilvaniei, unele
de o înaltă valoare poetică și muzicală. Mai rare sînft colindele de vînător (Pădurenime) și foarte rare cele de fierar (48). în trecut a existat prin
sud-vestul Transilvaniei și o colindă pentru tiînărul plecat la oaste, de i
o rară frumusețe, tipul despre mama care, cuprinsă de dorul lui, se
metamorfozează în „pasăre măiastră la domni în fereastră“, unde îl
40 V. Viciu, o. c., p. 65—66.
4J Adolf Spamer, Weihnachten in alter und neuer Zeit, Jena, 1937, p. 19.
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zărește „La masă șezând — cărți dalbe scriind“42. în Pădurenimea Hune
doarei, se întîlnesc pe alocuri și colinde ce se cântau la cei cu vite mai
multe sau cu case arătoase. Pe valea Ampoiului a existat și o colindă
pentru albine care ieșise din repertoriul cetei tinerilor (46). Alte colinde
sînt plăsmuite pentru a lăuda pe cei ce îndeplinesc anumite funcții im
portante în colectivitate. Se întîlnesc apoi Colinde de preot, mai rar de
preoteasă (48), apoi numeroase colinde de primar sau birău, uneori denu
mit și juide. Incidental apar și colinde de notar (59) sau cantor (20). Pe
alocuri, circulă și colinde onomastice: pentru Petru (20, 21, 24, 31, 32,
33), Ion (32), Maria (23) și Fica (27) în Pădurenime, iar Cocișiu a întîlnit în
Ghijasa de Sus — Sibiu colinde onomastice pentru Zahei, Ion, Ilie, Petru43.
O răspîndire mai mare au colindele umoristice și satirice, adesea
numite „țigănești“, menite să provoace hohote de rîs în asistența ce le
cere adesea colindătorilor. Unele >din ele satirizează anumite deficiențe,
dar fără violențe, manifestate de fetele mofturoase la măritiș, de primarii
părtinitori în judecăți și de cîrciumarii necinstiți etc. (21, 22, 24, 31,
32, 33), altele sînt parodii în care encomiasticul e grefat pe aspecte ridi
cole (Pădurenime).
O categorie aparte, în contrast cu voioșia și exuberanța caracteristice
atmosferei de colindat, sînt colindele de doliu, sau „de jele“, puțin cunos
cute în publicațiile de pînă acum. Prezența lor în repertoriul colindelor
nu trebuie să surprindă dacă se ține seamă că sărbătorile de începutul
anului cuprind și cinstirea înaintașilor rnorți. Astfel, Simeon Mangiuca,
amintește în calendarul popular și de existența sărbătorilor „Moșii Cră
ciunului“ cînd în seara ajunului se lasă peste noapte masa întinsă cu
toate bucatele pentru a fi la îndemâna spiritelor strămoșilor ce revin
în această noapte44. Cum vom vedea, sărbătorirea Anului Nou conține
elemente din cultul morților, atît în antichitate, cît și la popoarele aflate
pe un stadiu mai arhaic, unde acestea sânt încă mai puternice. Colindele
de doliu se practică în Transilvania în Pădurenime (21, 22, 24, 26), apoi
sporadic în Făgăraș (102: după ce ceata a colindat la autorități și s-a
împărțit în două subcete, „prima colindă se cîntă acolo unde moare cineva
de e de jale“), după informații neverificate, prin părțile Sebeșului și
Năsăudului de răsărit. în Pădurenime, se cîntă oolinde de doliu acolo
unde în cursul anului a murit cineva puternic regretat, de obicei un
flăcău sau o fată. Colindele de doliu sînlt parte religioase, parte laice.
Una dintre cele mai frumoase colinde atestată cu funcție de doliu după
fata moartă prin zona Năsăud, e Mă luai, luai, foarte puțin cunoscută45.
42 Colinda cătanei, în A. Viciu, o. c., p. 110—111. O altă variantă din aceeași
zonă în colecția S. Drăgoi; S. Albini a cules alt tip (Maica Domnului își caută fiul)
cu această funcție în Cut (Tribuna, IV, p. 129).
43 Monografia jud. T. Mare, p. 400.
44 Călindariu julianu gregorian și poporala romanu... pe anulu 1882; Oravița,
Brașov, 1881, p. 33.
45 Două variante a publicat Al. Ciura în Colinde, Orăștie, 1908, p. 51—52 (din
Petrid) și p. 53—54 (din Stupini), a treia în Patrium Carmen al lui G. Breazu,
p. 212—213 (Berind — Cluj). Colinda mai are și un subtip erotic, fără spectrul morții,
care circulă în Cîmpia Transilvaniei și spre părțile vestice.
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Începutul ei e idilic: fata pleacă în susul rîului „cu secera-n brîu“, undeva \
în preajma muntelui, adică acolo unde e așezat satul românesc din tim
puri străvechi. în toiul secerișului fata află o floare „de rai“, pe care,
suflînd-o „de colb“ se dezlănțuie cataclismul:
\
<•
Floarea rămura-ră
Munții tremurară.
i
Se întîmplă că o aude ciobanul „Ion de la munte — Cel cu oi mai multe“,
ca și ciobanul mioritic, care coboară și o strînge în brațe. Dar după cum
foșnetul plăpînd al florii s-a transformat în uragan, iubirea idilică se
transformă în moarte, căci fata se simte pe idată cuprinsă de:
Friguri Cu durere,
Moarte fără vreme ...

Cele două sentimente sînt atît de -puternic îngemănate, încît fatal
exclamă în fața mamei ce a umblat în deșert „după lecurele“:
\
Știu eu oe mi-i leacul:
Pînza și bumbacul
Și Ion, săracul!

Toată colinda freamătă de un puternic imn adus vieții, formulat în
versuri lapidare în forma inscripțiilor funebre. Bănuim că și Miorița a
fost tot o colindă de doliu după cioban mort, -cu toate că nu a fost întîlnită pînă acum cu această funcție de cercetările sistematice.
'
Tematic, colindele profane sau laice reprezintă aproximativ jumătate
din repertoriul transilvănean, dar nu mai încape îndoială că -cele reli
gioase sînt mai noi și au fost -create sub influența bisericii după modelul
stilistic al celorlalte pentru a le lua locul. Ca atare, colindele profane
sînt cele care întruchipează urările cristalizate sub formă de artă pe care
le aduceau oamenii la început de an. La baza colindelor profane stă
dorința ca idealul de viață, potrivit stării și profesiei respective, să se
realizeze întocmai. în această dorință trebuie căutată cheia înțelesului
lor și a particularităților stilistice) Colindele profane zugrăvesc lucrurile
cum ar trebui să fie, nu -cum sînt, iar puținele elemente realiste rămîn
întru totul subordonate reveriei. De unde rezultă că interpretarea lor
ad litteram e o aberație metodologică. Ca în orice felicitare călduroasă,
faptele sînt înfățișate la gradul superlativ, în excrescențele lor optime.
Exagerarea e un procedeu frecvent și caracteristic, ea depășește într-atîta
limitele hiperbolei, încît sfîrșește în fantastic. Astfel, voinicul se ia la
luptă cu leul pe care îl -doboară „nevătămat“, ci „numai cu lupte-i luptat“,
calul flăcăului sare peste mare, fata cere flăcăului să vină „c-o mină
ținîn-d de lună“ etc. Fiindcă și basmul fantastic exprimă tot o dorință,
colindele profane au o serie de asemănări izbitoare -cu acesta. Deosebirea
de căpetenie constă în aceea că în basmele fantastice dorința — ca lumea
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să devină orînduită după criteriile sociale și morale ale basmului — e
ipotetică, de aceea acțiunea e înfățișată la trecut, timpul predilect al
narațiunii fiind perfectul compus. Dimpotrivă, în colindele profane acțiunea e iminentă, arătată a se petrece sub ochii colindătorilor, ca atare
timpul narațiunii e prezentul, iar perfectul compus e întrebuințat numai
pentru a înfățișa antecedentele. In amîndouă speciile, localizarea e vagă,
dar în basm, coordonatele ei sînt orizontale, acțiunea fiind arătată a se
întîmpla undeva peste mări și țări, la marginea lumii etc. In colindele
profane, coordonatele sînt verticale, acțiunea fiind înfățișată de cele mai
multe ori a se desfășura undeva la cei doi poli ai universului: în zenit
I (Colo sus mai sus) sau la cealaltă extremitate (Colo josu mai în josu). Adei sea susul e conceput sinonim cu vîrfurile munților (Colo sus la munte,
Sus în vîrșii munților etc.), în timp ce josul înfățișează marea cu țări murile ei, cele două coordonate esențiale ale 'peisajului românesc (Josu-n
\[prundu mării dalbe etc.). Adesea, susul și josul primesc dimensiuni fan; tastice sau astrale, care încadrează mai bine esența feerică a scenelor
zugrăvite (Sub aripa cerului, Sub cel deal de răsărit, Sub cel deal de
' curcubeu etc.). în aceste localizări, luna și soarele devin coordonate pre
ferate (Sus în cer mai pîngă lună, Sus prin soare cînd răsare, La luncile
soarelui, în grădina soarelui etc.). Abia câteodată, acțiunea capătă mai
multă precizie (Pe țărmuri de Dunăriță, în poartă la Țarigrad etc.) care
rămîn cu același rol de a da un soclu înalt acțiunii narate.
In colindele profane, ca și în basmele fantastice, însușirile eroilor,
dimensiunile faptelor sînt înfățișate la gradul superlativ, fără nuanțe
intermediare, atît că în colinde, dat fiind rostul lor laudativ, personajele
și aspectele negative, cu foarte rare excepții, lipsesc. Faptele sînt înfă
țișate, ca și în jagsm, în aceeași atmosferă de feerie, în care totul e vag,
sfumato, cu tonalitatea reprezentărilor din vis, din care se rețin numai
trăsăturile strălucitoare, puternic colorate. Ca atare, obiectele din colinde,
ca și cele din basm, sînt din aur și argint. Fata colindată e gătită

.
I
'
i

Ou argint pînă-n pămînt
Și cu aur pînă-n brîu,

berbecii de zestre au și ei coamele „cu aur poleite“, iar mioara ciobani
lor fată un miel cu coarnele „în aur suvoalse“ și cu „lață de-argint“. Din
cei trei fii, cel care sapă viile, găsește „vînă de d-aur“ din care face plug
de aur pentru fratele plugar, fluier de aur pentru fratele cioban și „jil
țuri“ de aur părinților. Uneori, veșmîntul celui colindat are însemne
astrale ca și cele din basme:

In spate și-n piept,
Luna cu soarele,
Galbini luceferi,
Jur în jur de poale,
Stele mărunțele.
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De asemenea, paharul gazdei dăruit de naș are „scrisă“ la gură „raza
soarelui“, iar fata colindată e atît de frumoasă, incit:
Ea soață nu are,
Numa sfiîntu soare,

după cuim gospodarul felicitat e asemuit, în chip similar, cu „sfântul
soare — cam prin prînzul mare“, iar „dragă doamna lui“ e ca „și luna
plină — cam pe lângă cină“ etc.
întocmai ca în basmele fantastice, în colindele profane e mult fast ’
și opulență exagerată. Peste tot sînt făclii aprinse, flori, mai cu seamă
dalbe, mese încărcate cu mâncări și băuturi, așa cum numai iobagii câm
pului și le-au putut închipui. Ca o consecință firească, acțiunea se des
fășoară pe un plan înalt, cu personaje din vârful ierarhiei feudale. Ca
și în basmele fantastice, fata alege dintre atîția pețitori pe fiul de împă
rat, voinicul e solicitat de ceată să fie domn al oștilor și al țării etc. Cei
colindați sînt agrăiți pe același ton înalt: gazda e „boierul bătrân“, „jupînul gazdă“, „cest domn bun“, soția lui e „dalba jupîneasă“, „dragă doamna
lui“, primarul satului e „jupînul birău“ etc. Atari intitulări erau însă
înțelese în sensul lor propriu atunci cînd œi colindați aparțineau clasei
feudale, dar cînd erau adresate bieților iobagi, ele nu puteau să aibă decît
caracter ipotetic, convențional, ca elemente indispensabile unei felicitări
la superlativ.
i
în colindele profane, ca și în basmele fantastice, personajele sînt
reduse la aspectele lor cele mai schematice tocmai pentru a se putea
potrivi tuturor celor felicitați din acea categorie, ca un vestmânt care
poate fi acomodat după voie. în ele apar numai scheme de tipuri: fata e
„dalbă“, adică frumoasă, flăcăul e voinic, ciobanul are turmă nesfîrșită,
vârstnicul e „boierul bătrîn“ împietrit la masa de ceară cu mărul de aur
etc. Sfîrșitul e luminos, optimist, izbînda e de partea eroului ca și eroii
basmelor care ajung la tron în tovărășia fetei de împărat.
Dorința urată în colindele profane e inclusă nu numai în osatura
colindei, în interpretarea alegorică a faptelor, ci apare sub o formă con
centrată și în refrenul nelipsit: Junelui bun, Eecioriță d-ocheșită, Dom
nului Doamne (al doilea cuvînt e vocativul arhaic al celui dintîi, menținut
în colinde și cu sensul laic), Florile dalbe etc. Această dorință e comple
tată la sfîrșitul colindei cu o altă urare, mai generală, de sănătate, „Că-i
mai bună decît toate“ și de veselie, care se repetă stereotip:
Și te, fiică (june), veselește . ..
Și-mi fiți, gazde sănătoși
Și-ncai gazde veseloși etc.
Din cauza vechimii lor neașteptate și a intenției lor de a schița doar
faptele și personajele, colindele au ajuns la o rară cizelare. Exprimarea
e formulată într-un înalt grad de aticism, decantată de orice element
prisoselnic, aproape hieratică. Economia formulării se îmbină cu finețea
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analizei și cu măiestria de a alege tocmai trăsătura cea mai sugestivă,
încît colindele conțin valori artistice de mare preț, greu accesibile necu
noscătorilor și reprezintă una din minunile culturii noastre populare.
Cîntarea colindelor diferă de asemenea după ținuturi și mai cu seamă
după stadiul colectivității și a obiceiului. în cele mai multe părți, mai cu
seamă în centrul și sudul Transilvaniei, colindele sînt cîntate antifonic,
în două „părți“: ceata se divide în două părți care execută alternativ
cîte o strofă muzicală. Pe alocuri la unele colinde grupa a doua numai
repetă versurile cîntate de grupa întîia. Acest mod de execuție e fără
îndoială arhaic. El s-a menținut, după părerea informatorilor, din cauză
că e mai puțin obositor, oferă mici răgazuri de odihnă, dar el e străvechi,
după cum se poate vedea si în tragedia greacă în execuția dialogată dintre
protagonist și cor și s-a menținut apoi și în cîntarea bizantină. Pe alocuri,
execuția antifonică este variată prin faptul că se divide între mai multe
grupe. Astfel, prin zona Ilia colindele pot fi cîntate în două sau trei părți
(17), prin Zărand și Țara Moților se întîlnește execuția în trei părți,
fiecare grupă cîntînd succesiv cîte o strofă muzicală (8, 50, 132, 133). Mai
interesantă este execuția în lanț: colindătorii, doi cîte doi, cîntă pe rînd
cîte un vers, încît dacă sînt mulți și colinda e scurtă, la unii nici nu mai
ajunge rîndul. Procedeul e atestat sporadic în punctele izolate ale Transil
vaniei (7 — azi dispărut —. 54, Margine — Bihor4”, apoi în Lunca Arie
șului — Alba). Acest mod de a cîntă impune pe alocuri atitudini speci
fice. în Cut-Alba. colindătorii cîntă doi cîte doi ..continuativ“, tinîndu-se
cu mîinile de după cap (54), în timp ce în Țara Moților, cei doi își apro
pie capetele, cu fața puțin întoarsă unul către altul (131, 133).
în multe localități, execuția a evoluat spre cîntarea omofonă și colin
dele sînt cîntate de toată grupa, deodată, la unison (7, 11, 13, 36, 47,
57. 59, 93, 97, 100, 118. 128, 162, 166, 178, 183, 195). Acest sistem e
anroape exclusiv în nordul Transilvaniei, iar în restul teritoriului e în
tendință de răspîndire. Aceasta o dovedește faptul că pe alocuri evoluția
a fost surprinsă la generațiile în viață (7), iar prin Făgăraș și Tîrnave,
execuția antifonică mai stăruie alături de cea omofonă, dar numai atunci
cînd ceata e numeroasă, altfel se cîntă la unison (97), sau la autoritățile
satului colindă antifonic, pe cînd la restul locuitorilor colindă la unison
și numai o parte din textul colindelor (128). De asemenea, în Țara Moți
lor, de vreun deceniu, colindele nu se mai cîntă în trei părți, ci numai
în două, evoluție favorizată de faptul că aici ceata are numai 6 inși,
deci 2 + 2 4- 2 a devenit 3 + 3 (132, 133).
Prin tradiție s-a transmis și procedeul unei execuții viguroase, băr
bătești. Potrivit canoanelor tradiționale, colindele trebuiesc cîntate cu
vooe puternică, incisivă și agresivă, „că la colinz trăbă să cînte tare, la
putere, nu-ncetișor, cu voce aspră, de s-auză peste sat“ (24). Colinda se
cîntă „tare, așa ne plăcea nouă și la oameni, auzai la un kilometăr de la46
46 Ștefan Coman: Lerui Doamne, Cluj, 1938, p. 4: flăcăii colindă „cîte 8—12
perechi, fiecare pereche o strofă — două șire — cu refrenul său“.
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o casă“ {48), aspect ce nu poate fi redat de imprimările tehnice47. Tumul
tul glasurilor este mărit pe alocuri de clopoțeii steagului, căci purtătorul
lui bate cu el ritmul melodiei (48, 85) sau marchează finalul colindei (46)
cînd de obicei, grupele antifonice cîntă ultima strofă împreună la unison,
în multe locuri, ceterașul sau fluierașul cîntă concomitent cu ceata
melodia colindei (36, 50, 78, 83, 88, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 141, 142,
143, 147, 151, 156, 177, 185, 190, 191, 194, 196 cu vioara, 36 și 192 cu
fluierul).
Acolo unde modul tradițional de a cîntă antifonic și cu intensitate
maximă s-a păstrat pînă azi, cîntarea colindelor e unul din specta
colele cele mai impresionante, pentru care termenul sublim nu mai este
doar o figură retorică. Ritmul săltăreț și precipitat al melodiilor incită
cele două grupe la un duet înfricoșător. Cele două grupe parcă se fugă
resc într-una, una intră în finalul refrenului sau strofei peste cealaltă,
zmulgîndu-i cîte o silabă sau două pentru a duce colinda mai departe,
răstit și din răsputeri. Se naște un clocot care răzbate pînă departe și
îngheață pe ascultători. Ți se pare că asiști la dezlănțuirea unui demiurg
înfuriat care biciuiește stihiile pentru a plăsmui o nouă lume. Nici o altă
specie folclorică nu sugerează mai bine atmosfera de cataclism și ea
concordă cu rostul străvechi al colindei de a impune și pe această cale
urarea exprimată, pentru ca cuvîntul să devină faptă prin puterea și
hotărîrea cu care e rostit.
Darurile și orațiile lor. Urarea colindătorilor este răsplătită întot
deauna — cu excepțiile semnalate pe alocuri la săraci — prin anumite
daruri, a căror semnificație s-a pierdut în cea mai mare parte, subzistînd numai pe alocuri.
Cel mai răspîndit dar, constituind chiar o obligație, e colacul, adesea
de forme speciale, cu împletituri încolăcite meșteșugit, în care unii au
vrut să vadă redarea chipului solar48. Colacul, din făină de grîu, de
dimensiuni impresionante, uneori cîntărind 3—4 kg, dacă nu și mai
mult, fiind de cele mai multe ori anume confecționat pentru ceata colin
dătorilor. El constituie darul minim cu care e răsplătită ceata feciorilor,
pe alocuri chiar unicul dar (137, 165, 169 etc.).
Alături de colac, se mai dăruiește și o bucată de carne de porc —
cam de 1 kg — numită adesea pecie, sau coaste afumate ori cîmaț. Pe
masa gazdei, colacul stă avînd alături, sau deasupra pecia de porc pre
gătită pentru colindători. Foarte răspîndită ca dar e și băutura, vin sau
țuică, după felul de producere local. Băutura se oferă colindătorftor în
47 Același informator din Feneș-Alba (48), Alexandru Olălău, exprimîndu-și
nemulțumirea față de modul cum cîntă ceata tinerilor din 1964, zicea că atunci cînd
colindau ei, jucau blidele în cuie. Aserțiunea nu conține nici o exagerare, fiindcă
așa au cîntat și la înregistrare pe magnetofon, ceea ce a creat dificultăți tehnice
enorme. Cu toate îndemnurile de a cîntă mai încet, a fost imposibil de a le tem
pera vocile și deși sala era destul de mare — în Valea Mică era chiar sala de clasă
— lampa pîlpîia desnădăjduită aproape la fiecare început de strofă, de puterea su
flului intonației.
48 S. Mangiuca, o. c., p. 14.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

284

O. Bîrlea

două feluri. Cel mai adesea, ea e consumată pe loc de către cetași. Prin
anumite părți din sudul Transilvaniei, ea e adunată intr-un vas sau o
damigeana purtată de unul din ceată care va constitui stocul de băutură
destinat petrecerii de la sfârșitul colindatului (19, 20, 22, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 124, 129 etc.). în zona Tîmave-Sibiu, am arătat că
vinul este strîns înainte în butea cetei; în timpul colindatului nu mai
primesc alta decît sub formă de „tratare“, în case, pe loc. Există și sate
unde nu se obișnuiește să se dea băutură colindătorilor decît numai atunci
cînd li se oferă și mîncare.
Darul următor ca frecvență îl constituie banii. Există localități unde
nu se dăruiesc bani (3, 6, 36, 38, 68, 72, 74, 77, 147, 148, 170, 173) sau
se dau bani foarte rar (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 46, 47, 65). în unele locuri din sudul Transilvaniei, obiceiul de
a dărui bani e recent (56, 57, 103), devenind uneori singurul dar oferit
cetei (56, 116), cu unele excepții curioase: la oasele fără fete se dăruiesc
numai bani (82), sau dimpotrivă, numai fetele dăruiesc bani (191), sau se
dau bani numai în ziua I-a de Crăciun, în ajun dîndu-se colac și carne
(190) etc. Prin sudul Transilvaniei, banii dați reprezintă plata lăutarului
(99), în Țara Bîrsei chiar pe întreg anul (104). Faptele citate ar pleda pen
tru originea recentă, din perioada capitalistă a obiceiului de a dărui
bani, totuși el se pare să fie mult mai vechi, dăruindu-se simbolic cîțiva
bani pentru ca, prin similitudine (magie sinpatetică), casa gospodarului
să aibă rnulți bani în anul viitor. Dar obiceiul de a dărui numai bani
este desigur de dată recentă, generat de condițiile specifice orînduirii
capitaliste. De altfel, deseori intelectualii satelor dăruiau numai bani
(68 etc.).
Mult mai rar se obișnuiesc și alte daruri. în ținuturile pomicole pe
alocuri se dau mere (3, 8, 19, 26, 22, 130, 191, 192) sau nuci (12, 31,
32, 130, 157) sau alune (192). De obicei, merele și nucile sînt date apoi
de colindători copiilor din alte case siau chiar în acea casă, fiind împrăș
tiate pe jos, „api să țîpa copiii după iele care de care“ (31). în zonele
muntoase, se mai dă și brînză (26, 27, 28, 132, 133, 192 etc.), uneori
dăruindu-se numai cînd se colinda „a păcurariului“ (28). Cu totul rar se
mai dăruia slănină (192) sau varză, ceapă, ouă (61), dar pe valea Cemei
și cîte o țigară (32), anume „ca să ne căznească“ prin urătura hazlie care
satiriza în termeni tari pe fumător. Prin nord, colacul e uneori înlocuit
cu o cupă de mălai pe care ceata o vinde apoi pe bani (188). Prin Pădurenime, se mai dăruia cetei și cîte un fuior (20, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 33),
în Bunila se dădea anume ca să provoace ilaritate rostirea urării: „rîdeai
d’e t’e omorai d’e cum rîdea“ (29). în zona Sibiu—Făgăraș, de la casele cu
fete mari ceata mai primește și o luminare (56, 57, 102) care se dă une
ori chiar aprinsă (58). în Porcești—Sibiu, alături de luimînare, fetele mai
dăruiesc colindătorii și cu cîte o cunună pe care o fac mai înainte în
șezători din hîrtie colorată și împodobită cu clopoței. Cu 2—3 zile îna
inte de Crăciun, ceata se duce la șezătoare și, după ce cîntă două colinde
(cântece de stea), ia cununile pe care apoi le păstrează vătafii cetelor. Cu
acest prilej, fetele dăruiesc flăcăilor și cîte o luminare (68). Pentru daru-
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rile primite, ceata mulțumește prin orații transmise de tradiție. Dar în
anumite locuri din Țara Moților și nordul Transilvaniei, orațiile versi
ficate sînt înlocuite prin formulele obișnuite de mulțumire. Aceste orații
mai sînt denumite „mulțămite“ (Pădurenime, apoi 120, 154), vornică sau
vornicit (46, 47, 48, 49, 57, 65), alduit prin nord (151, 164, 170), mai rar
aurire (54), închinat (97) sau descîntat (17).
Aceste orații seamănă izbitor cu cele de la nuntă — adesea sînt
chiar identice — și sînt alcătuite în chip similar din versuri libere, reci
tate în chip hazliu, în timp ce darul e ținut în miînă. De obicei, orațiile
sînt diferite, după natura darului: pentru colac, pentru came, pentru
țuică, pentru bani, în Pădurenime și pentru celelalte daruri. Ele narează
în chip glumeț geneza fiecărui product, de la început pînă la sfîrșitul
procesului de producție. Cea mai lungă e urarea colacului care se asea
mănă izbitor cu plugușorul ciscarpaitic, narînd muncile agricole în chip
similar de la arat pînă la scoaterea pîinii din cuptor. în unele părți,
orațiile is-au contopit în una singură care se rostește o dată pentru toate
darurile obișnuite (colac, came, băutură), pe alocuri cea a banilor menținîndu-și independența49. Orațiile din nordul Transilvaniei sînt construite
după alt tipar, nu mai narează muncile succesive pentru obținerea daru
lui, ci cuprind doar formule de mulțumire și de urare de sănătate, belșug
etc. Cîteodată ele se diversifică, după cum cel care dăruiește e băiat, fată
sau matur (182).
Trăsătura dominantă a acestor orații este humorul, un humor țără
nesc, autentic, adesea îndrăzneț, neocolind cuvintele proscrise tocmai din
intenția vădită de a provoca hohote de râsete printre ai casei. Sînt dese
și autosatirizările, atît pentru cel care urează, cît mai ales pentru ceata
colindătorilor cărora li se cere să aibă și „gură de a mulțămi“. Atmosfera
de ilaritate stîrnită de rostirea mulțămitelor contrastează puternic cu cea
solemnă și gravă în care sînt cîntate colindele și ea are restul străvechi —
ca și jocul din case — să provoace prin similitudine voioșie pe întregul
an viitor.
Orațiile sînt rostite fie de vătaful cetei, fie de un colindător anumit,
vornic sau staroste (60, 170), fie pe rînd de cei din ceată, sau de gazda
cetei care-i însoțește (49). Cînd orațiile sînt independente, fiecare mulțămită e rostită de un altul din ceată. în ținutul Hălmagiului, orațiile sînt
dialogate, rostite de doi inși, cel de al doilea mai repetă cîteodată ce a
zis cel dintîi, sau continuă depănarea fireaiscă a textului, așa cum se
obișnuiește în aceste părți și la orațiile de la nuntă.
în chip sporadic, orația era înlocuită printr-o melodie Cîntată de
ceterașul însoțitor (78).
Urarea darurilor e însoțită uneori de cinstirea gospodarilor de către
vătaful cetei, oferindu-le băutură din plosca ce o poartă cu sine anume
49 V. cîteva orații în Viciu, o. c., p. 170—190 (cea din satul Gledin de la
poalele Călimanului nu e decât un plugușor clasic), apoi la D. Pop: Plugușorul în
Transilvania, în Revista de folclor, V (1960), nr. 1—2, p. 120—125. Pe alocuri, ura
rea e mai complexă. Astfel în Rîușcr-Brașov, vătaful mare rostește orația pentru
gazda casei, iar vătaful mic mulțumește vătafului mare pentru că a rostit orația (90).
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în aoest scop, pe alocuri nu la sfîrsit, ci la intrarea în casă (43, 80, 81,
103, 104, 112, 159).
Cîteodată, ceata dăruia autorităților satului cîte un kg de vin atunci
cînd îi colindau la geam, primind de la acestea bani (68).
Darurile strînse la colindat erau destinate petrecerii de la sfîrșitul
colindatului, la care lua parte fie întreg satul, fie numai colindătorii și
familiile lor. Doar prin unele părți, mai cu seamă în nordul Transilvaniei,
darurile de la colindat rămîneau exclusiv pe seama lăutarilor însoțitori
(6, 142, 148, 156, 161, 185; în ultimul sat, banii reveneau însă cetei).
Darurile erau luate de către cei cu funcția de „iapă“ și depozitate
fie la gazda cetei, fie la cîte unul din ceată cînd se umplea traista, urmînd
ca a doua zi, să fie strînse la gazdă. Pe alocuri pe valea Ampoiului, daru
rile nu sînt strînse de colindători, ci rămîn la oameni pînă a doua zi,
cînd trece pe la case „calu“ ca să le ducă la gazda lor. în Ercea Mare —
Mureș, colindătorii „denumesc colacii cei mai frumoși, cam de la 12—15
gazde, pentru băgat în „lădoiu“, pe care îi lasă la oameni și aceștia îi
trimit a doua zi la „casa jocului“. Ceilalți colaci îi ia ceterașul înso
țitor (165).
Colindatul de Anul Nou și zoritul. Ceata de colindători mai colindă
numai în unele locuri — mai cu seamă în sudul și răsăritul Transilva
niei — și cu prilejul altor sărbători, în primul rînd de Anul Nou. Acest
colindat se deosebește de cel de la Crăciun prin aceea că e — cu cîteva
excepții — selectiv, fiind felicitate numai anumite categorii, de vîrstă
sau onomastice, iar darurile sînt mult mai modeste, reducîndu-se fie la
bani, fie la o tratare cu plăcinte și băutură.
în sudul Transilvaniei, acest colindat se numește zorit sau zăurit
(57, 61, 65, 68, 69, 79, 80, 81, 84, 91, 92, 99, 102, 103, 106, 107, 119), mai
rar umblatul în zori (72) și se practică aproximativ în triunghiul Sibiu—
Sighișoara—întorsura Buzăului511. Denumirea vine de la faptul că, obiș
nuit, acest colindat se desfășoară în zorii zilei și colinda cântată e denu
mită „a zorilor“50
51, un fel de aubadă care pare a fi în această funcție nu
prea veche și probabil influențată de practicele citadine. Am amintit că
ea se mai cîntă și la sfârșitul Colindatului pe ulițele satului și aceasta
pare a fi originea ei, de unde s-a extins apoi și la alte zile. în restul
Transilvaniei pe unde se mai practică, nu există o terminologie diferită
de cea a colindatului de la Crăciun.
Am văzut că se colindă cu funcție onomastică și înaintea Crăciu
nului. Se colinda astfel în sudul Pădurenimei în 8 noiembrie la cei cu
numele Mihai și Gavril (31), apoi in 6 decembrie la cei cu numele Nicolaie (31, 32), dar datina a dispărut aproximativ de la primul război mon
dial. De sfîntul Nicolaie se mai „zorește“ apoi în Tălmăcel—Sibiu (65)
50 Tr. German îl mai menționează în Pojorta și Netotu (84) — Brașov, apoi
în Bunești-Brașov (o. c., p. 73), iar Cocișiu în Retiș și jur (o. c., p. 400).
51 Mai răspîndite sînt două tipuri: cel în care colindătorii solicită zorile să
întîrzie pentru că n-au dormit și au asistat la lupta dintre doi vulturi pentru o
pană de aur și cel în care colindătorii solicită zorile să nu-i trădeze că au furat
un murg.
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odată cu constituirea cetei, pe cei pe care îi cheamă Nicolaie. Prin unele
locuri din Făgăraș și Țara Bîrsei, zoritul este de fapt colindatul propriuzis, cînd ceata cîntă pe la toate casele „a zorilor“ afară ia geam, fie un
cîntec de stea (103), fie D-ale vozii (Voi ziori). Alteori, el are o sferă mai
strânsă, zoritul desfășurîndu-se numai la fete și feciori (107). în două
locuri, el se manifestă paralel cu colindatul pnopriu-zis, fiind practicat
de ceată fie numai la autoritățile satului în zorii ajunului (80), fie numai
la cei cu numele Crăciun (99).
Un zorit propriu-zis se întîlnește și a doua zi de Crăciun, dar cîntat
numai de lăutari instrumental, pe la toate casele (81). Zoritul din a treia
zi de Crăciun e numai onomastic, fiind cîntat numai la cei cu numele
Ștefan (57, 61). Pe alocuri prin Făgăraș, se zăurește în 28 decembrie,
dar numai la fete (91).
Cel mai frecvent zorit se practică cu prilejui Anului Nou, fie cu
funcție onomastică, la cei cu numele Vasile (57, 60, 65, 68, 69, 79, 80,
99), fie numai la flăcăi și fete (84, 119), sau numai la fete51a. în unele
locuri din Făgăraș, ceata zăurește însă pe la toate oasele (98 și Pojorta52,
în ultimul sat cîntînd numai un fragment de colindă, apoi jucînd. în
Drăguș, ceata zăurește, în afară de cei cu numele Vasile, și pe la frun
tașii satului, întocmai ca în ajunul Crăciunului (80).
Destul de frecvent în această zonă e și zoritul din 7 ianuarie la cei
cu numele Ion. El e practicat fie la toți cei ce poartă acest nume (34,
57, 65, 69, 80, 99), fie numai la cei din ceată (102) sau chiar la toți
băieții cu acest nume (92). în Gura Rîului—Sibiu, ceata colindătorilor
de Anul Nou joacă numai călușarii pe la case (60).
De Sf. Gheorghe — 23 aprilie — zoritul se practică cu totul spora
dic prin Făgăraș la cei cu acest nume (92).
Zoritul se deosebește de colindatul propriu-zis și prin aceea că el
este practicat numai afară, de obicei la geam, iar după aceea sînt poftiți
în casă unde li se oferă plăcinte sau prăjituri și vin. Foarte rar se dădeau
bani53.
în restul Transilvaniei se practică pe alocuri colindatul de Anul Nou
în forme similare celui de la Crăciun. El se desfășoară în seara ajunului
de Anul Nou pînă noaptea, uneori chiar pînă la ziuă. Pe alocuri, se colindă
pe la toate casele, dar în alte localități, el are un caracter selectiv.
în Retiș—Sibiu și cîteva comune din jur, adevăratele colinde se cîntă
în seara de Sf. Vasile, cînd umblă copii de la 5—15 ani, în grupuri de
cite 3—10 pe la vecini și rudenii, iar ceva mai spre miezul nopții vin
5*a Tr. German, o. c., p. 73, în Bunești-Brașov. Aici, uratul consta numai din
împușcături din pistoale la geamurile fetelor. „La auzul împușcăturilor, fata iese
și poftește feciorii în casă. Aici, tatăl fetei îi îmbie cu băutură, iar mama cu scoverzi“.
52 Ibid53 în Drăguș-Brașov, „după zăurit, a doua zi, fac chef cu Ionii împreună, după
ce ies de la biserică, la o crîșmă... Dă cam 1 kg de vin fiecare Ion sau dă un pol
de ou sară și nu mai merge la crîșmă“. (Tr. Herseni, o. c., p. 13).
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grupuri de femei care colindă „zuorile“5i. în Cetatea de Baltă, ceata
colindă din turnul bisericii (127), iar la Ibănești, pe valea Gurghiului,
ceata se urcă la miezul nopții în turnul bisericii și colindă, apoi continuă
colindatul în sat, luînd casele la rînd (166). în alte părți din nordul Tran
silvaniei, pe lîngă Huedin (145), Gherla (162) și Rodna (178) se colindă
și de Anul Nou pe la toate casele, pe cînd în unele sate din Năsăud, se
colindă numai la fruntașii satului (182), sau la fruntașii satului, apoi la
fete și flăcăi (188), pe cînd în Budacu de sus — Bistrița-Năsăud, se
colindă numai „unii pe alții, prieteni pe prieteni, neamuri pe neamuri și
feciorii pe fete“, fiind cinstiți „cu mîncare și băutură“54
55. în Nicula—Cluj,
se obișnuiește să se colinde și de Bobotează, dar numai ziua, de dimineața
pînă seara, întocmai ca la Crăciun (162).
Petrecerea de la sfîrșitul colindatului. în Transilvania, întîmpinarea
unui nou an nu se reduce numai la urările colindătorilor, ci se încheie
printr-un ospăț comun, la care iau parte, pe lîngă colindători, toți cei ce
1- au primit cu colinda sau numai unele categorii, ale satului. Această
petrecere de încheiere a colindatului are loc pretutindeni în Transilvania
unde s-a păstrat ceata în felul arătat, exceptînd Oașul și Maramureșul,
unde jocul de sărbători e organizat de alți factori.
Numele acestei petreceri variază de asemenea potrivit unor zone,
deși nu are pretutindeni o denumire distinctă. Cel mai adesea petrecerea
colindătorilor se numește uspățu feciorilor (41, 46, 47, 48, 49) sau nunta
feciorilor (45), iar în nordul Transilvaniei vergel, fiindcă aici de obicei
acesta se desfășoară ia Anul Nou (143, 146, 153, 154, apoi Remetea—■
Maramureș56 unde vergelul începe în 26 decembrie). Prin sudul Tran
silvaniei, se mai întîlnesc denumirile: pomana lui Crăciun (25), ospățu lui
Crăciun (48), ospățul turcii (44) sau ospăț (55), apoi în Bihor baiu turcii
(1) sau higheghe (3), în zona Zărand:—Ilia conac (6, 7, 14), prin restul
Transilvaniei rondă (140) sau oprosent (190).
Aproape pretutindeni, ospățul comun se desfășoară la Crăciun, de
obicei între 25—28 decembrie. Ou totul sporadic, petrecerea are loc la
Anul Nou, numit pe alocuri și Crăciunu al mic (7), în seara zilei pînă
a doua zi (5, 7, 25, 143, 146, 154). Uneori, aceasta se face la Anul Nou
sau la Bobotează (6, 101). Petrecerea durează de cele mai multe ori numai
2— 3 zile, în sărbătorile Crăciunului. Prin sudul Transilvaniei și prin
Năsăud petrecerea se extinde pe întreg ciclul sărbătorilor de iarnă vreme
de două săptămîni, pînă la 8 ianuarie (40, 46, 47, 56, 57, 63, 69, 72, 73,
79, 80, 81, 86, 92, 95, 99, 101, 112, 176, 177, 179) sau măcar pînă la
Anul Nou (45, 49, 59, 60, 68, 70, 74, 94, 98, 111, 120, 127, 169, 188).
în acest interval, petrecerea se desfășura numai în zilele de sărbă
toare, în zilele de lucru loei din ceată își vedeau de treburile gospodăriei,
iar în Țara Oltului prin locurile unde Obișnuiesc să doarmă la gazda
cetei — sau măcar să se întrunească la gazda cetei — colindătorii lucrează
54 I. Cocișiu, o. c., p. 400.
55 Tr. German, o. c., p. 74.
56 Ibid., p. 71.
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pentru ceată, aducând și tăind lemne, curățind casa și gospodăria gazdei
etc.57. în unele sate din Făgăraș, colindătorii execută anumite munci și
pentru fruntașii satului, în primul rînd pentru primar, preot, cum ar fi
tăiatul lemnelor (82, 98) și îmblătitul griului (83, 98). In Oprea—Cîrțișoana, mai jucau și în zilele de lucru, dar numai seara în șezătorile de
tors (99).
Ospățul feciorilor are o desfășurare complexă, corespunzătoare denu
mirii, cu mîncări, băuturi și mai cu seamă cu joc. Mâncările, de cele mai
multe ori și băuturile, se dau din stocul adunat de ceată ca daruri de
colindat. Pe alocuri, mai cu seamă prin sud, se mai aduc și contribuții
suplimentare de către fetele invitate, rareori de ceilalți sau de membrii
cetei.
După categoriile participante și mai cu seamă după modul desfă
șurării, se disting în linii mari două zone: vestul Transilvaniei (Hațeg—
Zărand—Țara Moților—Beiuș, cu unele depășiri sporadice spre sud-est
și nord) apoi sudul Transilvaniei și Cîmpie. în cea dintîi, petrecerea e
mai simplă, de mai scurtă durată, dar cu o participare mai masivă a
satului, în timp ce în cealaltă, petrecerea e mult mai complexă, ierarhi
zată pe categorii de vîrstă și sex, extinsă pe un interval mai lung, între
rupt de pauzele zilelor de lucru. Se poate afirma că complexitatea petre
cerii corespunde complexității modului în bare e organizată ceata. Deta
liile sînt însă de o mare variabilitate, aproape altele de la sat la sat, iar
asemănările la depărtări mai mari sînt, de cele mai multe ori, sim
ple coincidențe, iar nu influențe sau împrumuturi. în zona dintîi, unde
ceata este mixtă (flăcăi și maturi), apoi în multe puncte din restul
Transilvaniei, participă la petrecere toți cei ce au primit ceata colindă
torilor, ceea ce e sinonim — mai puțin unele excepții — cu participarea
întregii colectivități (1, 5, 6, 7, 11, 20, 21,22, 23, 25, 26, 31, 41, 45, 46,
47, 48, 49, 56, 58, 82, 85, 101, 106, 107, 108, 132, 133, 135, 141, 182, 184).
Acesta reprezintă modul tradițional de desfășurare a ospățului de început
de an, o agapă a întregului sat și el e în proces de regres, mai cu seamă
începînd cu secolul nostru. Pe alocuri a fost chiar surprinsă data de cînd
a încetat participarea tuturor celor ce au primit ceata, ceea ce verifică
tendințele de evoluție ale obiceiului. în unele din localitățile citate, par
ticiparea sătenilor e nuanțată, deoarece aceștia nu participă și la masă,
ci sînt tratați numai cu băutură (20, 21, 22, 26, 106). Cîteodată, participanții sînt serviți, pe lîngă țuică, și cu colac (82, 85), colac și țuică dîndu-se numai celor care i-au primit la geam, pe cînd cei ce i-au primit în
casă, iau parte și la masă (49). Pe alocuri, numai fetele iau parte la
masă, ceilalți sînt tratați numai cu băutură (141).
Al doilea fel de ospăț are un caracter mai restrâns și se pare că,
evolutiv, reprezintă o etapă ulterioară. De data aceasta, la petrecere par
67 „Luerătoarea venim la gazdă, petrecem și lucrăm — tăiem lemne pe la
gazdă sau mergem cu vioara în șezătoare la fete... în zilele de lucru, dacă gazda
are de lucru — lemne de tăiat, de rînit în grajd, de curățit zăpada, vătaful îi anunță
de cu sară și toți trebuie să vină, altfel sunt pedepsiți. Dacă n-au de lucru, se
poate duce acasă“. (Tr. Herseni, o. c., p. 10—11).
19 — Anuarul Muzeului etnografic
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ticipă numai ceata și fetele din sat, uneori și ceilalți feciori. Acest tip
de petrecere e dominant în sudul Transilvaniei, mai cu seamă în Țara
Oltului, dar e practicat și în părțile nordice (3, 44, 59, 62, 67, 69, 71,
72, 74, 77, 91, 98, 99, 102, 112, 113, 124, 126, 127, 137, 140, 154, 167,
170, 172, 173, 179, 190, apoi în Bucium și Remetea—Maramureș)58. în
cîteva sate, participarea e lărgită prin prezența părinților celor din ceată
(129, 153) sau a mamelor fetetor invitate (188). Pe alocuri între Tîrnavă
și Olt, alături de fetele satului, ceata mai invită la ospăț autoritățile satu
lui59 (117, 120, 122).
Al treilea tip de petrecere îl constituie cel în care numai colindătorii
din ceată participă la masă cu mîncări și băuturi, fetele — uneori și
ceilalți — participînd doar la joc (19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 57, 68, 80,
81, 95, 103, 109, 115, 151, 168, 189). Pe alocuri, ceata mai invita numai pe
notabilitățile satului (primar, preot etc.), cărora le oferea o masă cu
mîncări și băuturi (55: în 26 decembrie seara, ceata invita pe intelectualii
și fruntașii satului la gazda lor, iar în 28 decembrie se ducea ceata la
aceștia și erau ospătați cu cîte un ciubăr de vin, apoi jucau în curțile
acestora. Uneori participa și gazda cetei). La joic, de obicei participarea
era mai largă, fetele mergînd pretutindeni la jocul organizat de ceată.
Uneori, la petrecerile restrânse numai la cei din ceată și fete, puteau
participa la joc și ceilalți din sat, însurați și maturi (80, 103), dar pe
alocuri aceștia erau primiți numai la sfîrșit, în 7 ianuarie (57), sau la 1,
6 și 7 ianuarie (81).
O variantă și mai restrînsă a acestei petreceri e aceea de a împărți
darurile între ceată și lăutari, cu o petrecere sumară și o invitare res
trînsă de obicei la rudenii (13, 15, 38).
La aceste petreceri, se servește de obicei o masă pentru invitați,
rareori mai multe, restul urmînd a fi consumate de cei din ceată pe
timpul sărbătorilor. în sudul Transilvaniei unde ceata locuiește la gazdă,
mesele sînt zilnice pentru ceată, iar în unele zile de Crăciun sau și de
Anul Nou, se organizează mese la care participă și fetele, eventual și
alții. în bună parte, numărul meselor atîrnă de cantitatea darurilor pri
mite, mai ales în vestul Transilvaniei, unde nu mai există contribuții
suplimentare peste acestea.
în unele locuri, mesele se organizează succesiv pentru anumite cate
gorii. Pe valea Ampoiului, se întinde o masă numai pentru fete, apoi a
doua masă pentru cei căsătoriți (46, 47, 48), uneori o masă la care parti
cipau numai mamele fetelor (48), iar pe lingă Sebeș, masa întâia era
pregătită pentru părinții colindătorilor, a doua pentru fete (54), iar prin
Țara Oltului, erau ospătate întîi fetele, apoi părinții fetelor (101).
58 Tr. German, o. c., p. 71.
59 In Pelișor-Sibiu „feciorii se string încă în ziua de Crăciun la o cină comună.
Fetele nu iau parte, în schimb e chemat la cină atît preotul, cît și învățătorul. Mîncarea constă de obicei dintr-o zamă acră cu carne și de fiecare persoană o jumătate
kilogram de vin“. Fetele vin la masă abia a doua zi de Crăciun, la mese separate
de cele ale feciorilor (ibid., p. 69).
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De obicei, fetele erau invitate prin cei din ceată însărcinați cu
aceasta (chemători, chizeși, etc.) prin formule versificate, iar pe alocuri
prin vestul Transilvaniei ele vin singure, de obicei însoțite de părinți
sau de rude. In unele locuri, ele participă și la pregătirea mesei, venind
la tocatul verzei, care e adusă în zilele Crăciunului din sat de către cei
din ceată (57, 72, 73, 74, 78, 120), practică frecventă în zona Sibiului.
De cele mai multe ori, fetele vin la ospăț cu „cinstea“ destinată
cetei, care constă de obicei din alimente gătite — fripturi, plăcinte —
mai rar și băutură (41, 49, 54, 60, 64, 70), o farfurie cu tăieței60, ce se
dă judelui (99, 120, 123, 124, 126, 129, 146, 154, 165, 167, 171, 172,
173). Prin părțile Bistriței, alimentele aduse de fete sînt numai pentru
lăutari (176). între Sibiu și Blaj, fetele aduc și o cracă de măr frumos
împodobit (120, 122, 123), iar la Cugir—Alba, mărul e dăruit cu ocazia
invjtării61. în prealabil, fiecare fecior dă unei fete o cracă de măr, împo
dobită cu mere, prăjituri etc. pe care judele le vomicește pe rînd cu
intrarea fiecărei fete la masă. Cei mai frumoși sînt dăruiți fruntașilor
satului, iar ceilalți sînt culeși pentru masă (120). Prin Năsăud, aduc ali
mente nu numai fetele, ci și maturii (182). Se mai obișnuiește apoi ca
ceata să mai întreprindă o adunare suplimentară din sat (56, 57, 70, 102,
123, 150, 177), uneori însoțiți de lăutari și de un car, adunînd în felul
acesta cele necesare: lemne, carne, bani (56). Pe alocuri, cei din ceată aduc
ei înșiși zarzavaturi mai cu seamă, apoi alte alimente necesare gătirii (un
tură, ouă, făină etc.). Datina ca una din mese să fie oferită de vătaful
cetei, este în curs de dispariție, mai păstrîndu-se doar pe alocuri (79,
83, 111, 112, 172), uneori aceasta reducîndu-se doar la băutură (95, 103).
La nord de Orăștie (45), fetele organizează ele o masă de Anul Nou la
care invită pe flăcăi, drept răsplată pentru masa și petrecerea de la Cră
ciun62. Pe valea Ampoiului, sporadic și prin 'alte locuri, cei invitați la
masă — fete și maturi — cinstesc și bani, vorniciți de vătaf întocmai ca
la nuntă (46, 47, 48, 56, 122, 171). Cite odată, mamele fetelor cinstesc
numai colac și carne, pe cînd fetele și maturii dau numai bani (48).
Băutura necesară e cel mai adesea procurată de ceată, fie primită
ca dar înainte sau în timpul colindării, fie că este cumpărată de ceată
din banii adunați sau din cota depusă anticipat de fiecare. Uneori, mai
vînd anumite daruri, mai cu seamă colaci, pentru a cumpăra băutură. în
foarte puține locuri, băutura o dă gazda cetei (44: numai țuica) fără să se
precizeze dacă e dăruită sau cumpărată, pe cînd pe valea Ampoiului
gazda cetei „cîrciumărește“ băutura, adică o procură el și apoi o vinde
mesenilor (48).
60 Fetele mai aduc o năframă și pălăria împodobită cu pene pe care le dau
junelui respectiv.
® Aici, colacul e împodobit cu mere, prăjituri, „de aceea se numește măr11.
(Viciu, o. c., p. 13).
62 La Anul Nou, fetele „iau și ele varză, cîrnaț, țuică și duc acolo la gazdă
une-o fos gazda ficiorilor, că și iele au fos omenite dă ficiori — acuma omenesc și
iele“. (Culegătorul, p. 26).
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Cîteodată, cei inivitați la masă sînt din nou colindați de către ceată
(48, 122) sau de către femeile și muzicanții cetei (171).
Jocul ocupă locul preponderent în aceste petreceri de la sfîrșitul
colindatului. Se poate spune că, în afară de timpul necesitat de șederea
la masă și de dormit, restul e petrecut numai în joc în toate zilele de
sărbătoare ale ciclului, uneori si în celelalte zile de lucru.
în oele mai multe părți, jocul se desfășoară la gazda cetei în casă,
uneori prin sud în șura amenajată. în Mărginimea Sibiului, jocul are
loc la „pavilion“, la sala anume construită în acest scop (56, 57), iar în
ultima vreme, se semnalează tot mai frecvent desfășurarea jocului la
căminele culturale, construite în anii regimului de democrație populară
prin muncă obștească.
în unele sate, jocul are loc în două sau chiar mai multe locuri din
sat. Cîteodată, el se face în timpul zilei în sat, pe ulițele principale sau
mai ales la răspântii, iar seara jocul se mută la gazda cetei (56, 90, 112,
114), seara la cămin (168, 173). Mai spectaculoasă e desfășurarea jocului
la cîte o fată din sat, numită și „dusul jocului“ sau „dusul vedrei“. Datina
e practicată în zona Tîrnave — Țara Oltului în felurite forme. Jocul se
desfășoară în timpul zilei la gazda cetei (73, 74, apoi Bărcut, Vurpăr și
Zlagna — Sibiu)63, sau pe ulițele satului (72, 81, 111, 124, 126), iar seara
la o fată, de obicei la cite o fată în fiecare seară. Aceasta e anunțată mai
dinainte, fiind aleasă de conducătorii cetei începând cu vătaful, căci pre
gătește și o cină pentru participant, în schimb ceata duce „vadra cu vin“.
La această cină, fata invită numai vecinele și prietenele, sau vine întreg
tineretul satului. Pe alocuri prin Țara Oltului, se obișnuiește ca ziua să
fie dus jocul la fete, iar seara la gazda cetei (99). Tot în acest ținut se
semnalează obiceiul ca jocul să se desfășoare numai pe uliți în sat (99)
sau numai la o fată care oferă o masă și băutura necesară cetei colindă
torilor precum și vecinilor (79).
Prin jurul Sibiului, e atestat sporadic obiceiul ca ceata, împreună
cu toți invitații, să se ducă cu jocul și pe la fruntașii satului (60) sau
numai la primar (72). Aici jocul se desfășoară în curte, a doua (72) sau
a treia zi (60), apoi sînt invitați în case și cinstiți cu daruri pe care judele
le voinicește (60), sau sînt invitați în casă numai șefii cetelor (72). Tot
cu acest prilej, fetele care vor să se mărite în acel an poartă cununi
pe cap (72).
Jocul de la petrecerea colindătorilor e important și pentru funcția
lui de inițiere care s-a păstrat numai pe alocuri prin sudul Transilvaniei.
Fetele care nu au fost băgate în joc, sînt jucate acum de cei din ceată.
„Nurna cei din ceată bagă în joc... La ospețe și prin șezători joacă toate,
dar la joc numai oele băgate“ (80). Inițierea se face ou anumite acte care
au avut semnificație rituală. Întîi, fetele nejucate se împotrivesc „Ele
vreau să fie băgate în joc, dar așa e legea, să nu se lase în ziua întîi, nu
joacă nicidecum. Ea îți spune cu o zi înainte că vrea și noi le întrebăm,
dar de față cu lumea se împotrivește, de trebuie s-o silești, o iai cu
63 Tr. German, o. c., p. 72
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sila. . . Fata e băgată în joc cînd a fost băgată pe sub mînă de fecior. . .
diacă n-o trece pe sub mînă, fata nu e considerată ca băgată în joc“ (80).
Cele băgate în joc se disting prin anumite detalii ale portului: „păstură
neagră pe dos și șorț cu flori și fodori“ (80). Inițierea în joc o face, fie
oricare din ceată (80), fie cel desemnat cu această funcție, „trăgătoriul
de fete“ (86) sau vătaful mic (94).
In unele sate, în timpul jocului au loc și anumite mici spectacole
susținute de cei ce se maschează felurit. Cîteodată turca din ceată se
face mireasă, jandarmul cetei se face mire, apoi unul popă, iar alții nași
și înjghebează o parodie de căsătorie (1). Alteori, cei din ceată se deghi
zează în țigani, cerșetori etc. apoi se întîlnesc cu cei din alte cete din sat
la o fîntînă unde se desfășoară un feRde concurs de dansuri și deghizări
(54). Prin Țara Oltului, în 28 decembrie se maschează o pereche —- mutul
și muta — și astfel înconjoară satul cu lăutarii și joacă pe la răspîntii
cu femeile din sat (98), sau merg pe la fetele din sat mascați în soldat,
femeie și bătrîn și joacă (111), ceea ce se face alteori la Anul Nou (112).
Pe alocuri în Transilvania, jocul se desfășoară și în alte sate decît
cele ale feciorilor din ceată. în Mărginimea Sibiului, e obiceiul ca în
28 decembrie, cetele de juni din Săliște, Sibiel, Vale, Tilișca și Galeș să
se adune la amiazi în Săliște, împreună cu fetele însoțitoare și cu lăutarii.
Aici primarul Săliștei le ținea o vorbire, apoi cetele dansau la „pavilion“
pînă seara, avînd grijă ca în timpul zilei să se fotografieze (56, 57).
în zona Reghin-Bistrița, feciorii din ceată obișnuiesc să se ducă lătureni în satele vecine (164, 169). încă din timpul postului, ceata trimite o
delegație în satul vecin unde vreau să meargă lătureni pentru a se învoi.
Aceasta are loc la gazda feciorilor, unde după încheierea tocmelii, se
întinde o masă urmată de joc. Peste cîteva zile, ceilalți întorc vizita și
sînt ospătați în chip similar.
Dar petrecerea adevărată între cete se desfășoară după terminarea
colindatului. In 26 decembrie, toată ceata împreună cu lăutarii pleacă
în satul ales, cu băutura necesară, conducătorii ducînd și cîte un colac
mare cu cîteva monede de argint. La gazda cetei, oaspeții predau colacii,
primiți cu formule de mulțumire. Apoi se desfășoară jocul comun pînă
seara, cînd vătafii le dau lăturenilor o masă, după care continuă jocul.
Noaptea, fiecare lăturean, e condus de către un „berean“ la casa acestuia
pentru mîncare și încartiruire. Jocul continuă apoi și a treia zi, fiecare
lăturean fiind ospătat iarăși de același berean. în 28 decembrie, lăturenii
se întorc în satul lor, fiind conduși pînă la un loc de berenii și de fetele
pe care le-au jucat, apoi se pregătesc să-și primească oaspeții. Aceștia
întorc vizita tot în 28 decembrie și petrecerea se desfășoară în același
chip, decît că foștii bereni au devenit lătureni și invers, fiecare berean
ospătînd pe cel care l-a primit >în lăturenie (164, 169).
In unele sate din jurul Sibiului, cetele se duceau cu jocul călușarilor
și în orașul Sibiu și jucau pe la anumiți fruntași ai orașului (români și
sași) și autorități (59, 60).
Dintre practicile executate de către cetele de colindători în cadrul
acestui ciclu de sărbători, merită a fi relevată îngroparea Crăciunului.
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în 27 decembrie noaptea, un fecior sau un -buștean era învelit într-o pînză
ca un mort, cineva se masca preot și îi făcea prohodul, în timp ce feciorii
din ceată îl boceau (143 și Tiur — Alba)64. Obiceiul se încadrează în ciclul
mai larg al îngropărilor care se țin lanț în această perioadă (îngroparea
anului vechi, a turcii etc.) care își au obîrșia în cultul dionisiac de pro
pășire a vegetației.
în ziua cînd se desface ceata, se mai săvârșesc un șir de practici care
se evidențiază prin caracterul lor spectaculos. Obiceiul se întâlnește mai
cu seamă în sudul Transilvaniei. Desfacerea cetei se numește felurit:
stricatu cetei (98), spartul butii (77), spartul berii (179), spolocania berii
(177), stricarea turcii (96) sau, mai vag, se risipesc (81).
Cu acest prilej, prin Mărginimea Sibiului se taie penele junilor de
la căciuli (56, 57), iar în partea răsăriteană a Câmpiei, ceata înapoiază
primarului satului colacul dăruit de acesta, după care ceata joacă la
gazdă pînă seara, cînd ceata se desface65. Tot în această zonă, este obiceiul
ca în ultima zi, ceata să se ducă la fîntînă și să o acopere cu spini, cicălind apoi fetele care vin să ia apă, după care are loc ultimul joc al cetei
(165). De obicei, cu prilejul desfacerii, ceata mai -organizează -o masă, la
amiazi -sau seara, la care participă ceata și fetele care au fost la joc,
pe alocuri și mamele fetelor, care s-e încheie cu un jo-c ce -marchează
sfîrșitul petrecerii comune (94, 95, 98, 99, 102, 169, 187). Uneori, la
această masă ia parte numai ceata și fruntașii satului (87). Cu prilejul
desfacerii cetei, se joacă doar călușarii pe ulițele satului, apoi la Sibiu
(60: aici de Crăciun numai colindă).
Mult mai spectaculoase sînt cortegiile cetei prin sat care semnalează
sfîrșirea petrecerii cetei. Cîte odată, aceste cortegii au aspecte pantagrue
lice, ca „minunea butoiului“ (65): se pune butoiul cetei într-un car, iar
vătaful cetei călare pe butoi și însoțiți de lăutari și -de strigături glumețe
cutreeră ulițele satul-ui, sau îl înconjoară făcând și cîte un joc (57, 65).
Cel mai adesea, ceata, uneori și fetele -de la joc, cutreeră ulițele satului,
oprindu-se din loc în loc pentru a juca, mai cu seamă la răscruci (61,
101, 186), cîteodată cei din ceată fiind mascați (120)66. Dacă fetele nu-i
însoțesc, ce-a-ta intră prin casele acestora și le joacă (101). Pe alocuri,
04 Tr. German, o. c., p. 76.
65 Viciu, o. c., p. 13.
66 Tr. German mai atestă obiceiul de a cutreiera satul mascați pe valea Tîrnavelor și pe valea Oltului, în femei, țigani sau evrei însoțiți de lăutari și de ceată
care s-ună din oale sparte sau din clopoței. In Apoldul de jos-Sibiu, în ceată se
maschează unul în haine rele înfoi-ate cu paie, pe cap avînd o căpățînă de berbece,
iar la picioare clopote și astfel se opresc la casa fiecărui om, unde vătaful și -crîșmarul cinstesc pe gospodar drept mulțumire că i-au primit. Cutreierarea satului se
repetă și a doua zi, dar acuma unii sînt mascați ca mire și mireasă, stolniceasă
și se opresc numai pe la părinți, apoi pe la fete, unde și joacă. In Sîngătin-Sibiu,
ceata cutreieră ulițele satului în trei zile, mascați ca femei, corturari și homari,
după care are loc cina comună de despărțire. In Ernea-Sibiu, ceata organizează
o parodie de nuntă, -mas-cîndu-se ca mire, mireasă, -nași, preot, terfari și cutreieră
astfel satul însoțiți de o căruță rea plină de zdrențe care închipuie zestrea miresei
(o. c., p. 76—77).
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ceata intră cu jocul numai pe la autorități și intelectuali (102)67. Pe alocuri
prin sud, mai există obiceiul de a se duce la râu. în Tălmăcel — Sibiu,
între 1—7 ianuarie, fetele fac steagul cetei la o casă dintr-o prăjină pe
care o împodobesc cu panglici înflorate și cu clopoței. Apoi unele împo
dobesc calul fiecărui băiat din ceată cu ștergare și panglici, iar altele
un car pregătit pentru 7 ianuarie. în această zi, cei cu numele de Ion se
urcă în acest car -tras de cai, în timp ce vătaful cu steagul și ceata îi înso
țesc călare pe caii împodobiți. Ajunși la rîu, toți Ionii, tineri și maturi,
sînt luați pe rînd de ceată și amenințați că vor fi scăldați. Aceștia se
răscumpără cu bani ca să scape, dar în cele din urmă sînt totuși mulați
în rîu. Apoi se întorc în fața bisericii și joacă, iar desfacerea cetei cu
„minunea butoiului“ se întâmplă chiar peste două zile, în 9 ianuarie, cînd
ceata se desface (65). în Cîrța — Făgăraș, ceata se duce la rîu în 6 ianua
rie și după ce joacă două jocuri, ceata prinde vătaful să-1 bage în apă,
o fată îl răscumpără cu 2 kg vin, în cele din urmă tot e udat (79). Turca
e îngropată, după ce e bocită și prohodită parodistic (44).
După desfacerea cetei, atribuțiile acesteia încetează, cu excepția ace
lora care se mențin pe întregul an (71, 77, 80, 81, 91, 103, 104, 172) sau
numai pînă la Rusalii (79) și organizează jocul tineretului prin vătaful
cetei. Acesta e de obicei plătit pentru munca organizatorică cu cîte o zi
de secere de către fiecare participant la joc. Cu ocazia desfacerii, ceata
își socotește cheltuielile, darurile ce mai rămîn se împart între colindă
tori, după ce pe alocuri au dat o parte .pentru biserică.
Semnificațiile și evoluția colindatului. Dacă privim comparativ colin
datul cetei de flăcăi din Transilvania cu cel ciscarpatic, se reliefează cu
ușurință forma lui mai bine păstrată, mai arhaică și mai apropiată de
rostul lui originar. Se întâlnesc și în Muntenia cete de colindători, pe
alocuri și în Moldova, dar acestea nu au organizația strînsă, riguroasă a
cetei transilvănene. Dar cea mai mare deosebire constă în lipsa ospățului
comun de la sfîrșitul colindatului. Aici, darurile primite rămîn numai pe
seama colindătorilor pe care le consumă între ei. Există o singură excep
ție: Țara Loviștei. în cercetările noastre din 1965 în acest ținut — satele
Mlăceni, Boișoara, Bumbuiești și Găujani — s-a constatat marea asemă
nare a obiceiului de aici cu cel din restul Transilvaniei, în deosebi cu cel
din sud. In Loviște, colindatul se practică într-o formă care se apropie
cel mai mult de cea din Tălmăcel — Sibiu (65), iar unele aspecte se regă
sesc în alte localități din sud (colindatul pe ulițe a zorilor la sfîrșitul
colindatului, sau chiar în turnul bisericii, urarea colacului etc.). Dată
fiind vecinătatea imediată, relațiile intense din trecut, s-ar putea conchide
că în Loviște asemănarea s-ar explica printr-o influență sud-arfdeleană.
Dar privit obiceiul în totalitatea lui, cu repertoriul de colinde, situația e
alta. La prima vedere, s-ar putea caracteriza colindatul din Loviște ca
67 După informațiile primite de Tr. German, în acest sat „feciorii, însoțiți de
ceterași merg cîntînd de-a lungul satului, oprindu-se la fiecare poartă și jucînd
cîte un joc. Prin aceasta dau de știre că se „desface -ceata“. Stăpînul casei îi cins
tește cu bani și cu cîte un pahar de băutură“ (o. c„ p. 75).
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obicei transilvănean, dar cu repertoriu muntenesc. Intr-adevăr, colindele
din Loviște se aseamănă și tematic, dar mai cu seamă stilistic, ca mod
de interpretare — după părerea unor muzicologi — cu cele din restul
Munteniei. în felul acesta, se vădește o unitate stilistică din Loviște pînă
în valea Ialomiței și lunca Dunării. Există în Loviște și cîteva colinde
transilvănene care își trădează fără greutate originea lor, dar acestea sînt
comparativ prea puține. Colindatul din Loviște se deosebește de cel
transilvănean printr-un aspect -care îi conferă totuși o notă de autentică
originalitate. Aici, ceata de colindători miai umblă la Bobotează sau
Sf. Ion cu iordănitul pe la casele oamenilor. Aceeași ceată își pregătește
o căldărușă cu apă sfințită din ajun și cu pămătuf de busuioc cu care
pornesc la stropit prin sat. Obiceiul se întîlnește și mai spre sud-est pe
Valea Dîmboviței, în satul Văleni, unde fetele, cînd colindă în ajun de
Anul Nou, poartă o căldărușă cu agheasmă și busuioc cu care una din
ele stropește pe cei din caisă68. Bănuim că această practică a existat și
în Transilvania, deoarece în unele colinde din sudul Transilvaniei, gazda
îndeamnă colindătorii :
Și săriți în cea grădină .. .
Apă-n vedre veți lua
Rupe-un fir de trandafir
Și-un stropșor de busuioc
Și-mi veniți voi, junii buni
Rouriînd și prăurînd . . .69.

Repertoriul de colinde din Transilvania oferă asemănări substanțiale
cu cel din sudul Carpaților, mai cu seamă cel din sudul Transilvaniei.
Aproximativ o treime din colindele transilvănene și anume dintre cele
profane, arhaice, se regăsesc și în Muntenia și Dobrogea. Fenomenul are
rădăcini vechi, probabil anterioare întemeierii Țării Românești70. Există
însă și unele deosebiri, în tematică și mai cu seamă în stil. Fără a fi în
măsură să facem o evaluare exactă, repertoriul transilvănean este bogat
nu numai în sens vertical, pe repertorii de sat, care pe alocuri ajung la
60 colinde, dar și pe plan orizontal, ca număr de tipuri. Transilvania
întrece mai cu seamă prin numeroase colinde religioase inexistente în
sud. Influența bisericii a fost mai puternică în Transilvania, ceea ce s-a
tradus într-o serie de aspecte, unele legate de obicei, altele de repertoriu.
Influența mai susținută a bisericii se explică prin condițiile specifice ale
vieții românilor transilvăneni din trecut cînd biserica a fost multă vreme
singura instituție cu caracter național și unde învățământul românesc
s-a dezvoltat, pînă în 1918, pe alocuri și după această dată, sub egida
bisericii. Unele influențe ale bisericii au rezultat din descrierea sintetică
a obiceiului, dar cea mai mare este concentrarea aproape totală a datinilor
68 Sociologie românească, II, p. 545—546.
69 Viciu: Colinde din Ardeal, p. 35.
70 O. Bîrlea, Folclorul și unele probleme ale dezvoltării poporului român, în
Revista de folclor, IV (1959), nr. 1—2, p. 198.
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de început de an asupra Crăciunului, o rămășiță din vremea cînd cele
două serbări aveau loc în aceeași zi, 25 decembrie71. Pe cînd colindatul
de Anul Nou este mai viu în Muntenia și Moldova, în Transilvania el
este sporadic, limitat la zonele limitrofe din sud și răsărit, ceea ce ar
indica o influență transcarpatică, desfășurîndu-se în schimb într-o formă
amplă de Crăciun. De fapt, colindatul de Anul Nou în Transilvania este
o persistență din timpurile mai vechi, legată de conștiința că uratul prin
colinde este un obicei tipic de început de ian. Din punct de vedere func
țional, repertoriul transilvănean întrece cu mult restul țării prin mulți
mea diversă a rosturilor ce se dau colindelor.
Repertoriul transilvănean se distinge apoi și prin unele particulari
tăți stilistice. Colindele sînt mai scurte decît cele muntenești, o particula
ritate pe care o regăsim și în cîntecele lirice, dar mai cu seamă în balade.
Ideea poetică e expusă cu parcimonie, mai mult sugerată decît eviden
țiată, iar formularea e decantată de elementele prisoselnice, rotunjită pînă
la cristalizare.
Cu toate că influența bisericii se vădește mai accentuat în colinda
tul transilvănean, totuși acesta a păstrat și o serie de aspecte originare,
unele neașteptat de arhaice. Semnificația colindatului ca obicei de esență
agrară de început de an reiese cu prisosință din o seamă de elemente
caracteristice. în genere, conștiința rostului străvechi al colindatului s-a
pierdut, căci din puținele sondaje sistematice reiese că oamenii îl percep
ca un obicei creștin, legat de nașterea lui Isuis. Pe alocuri prin Pădurenime a mai dăinuit însă părerea că oamenii primesc ceata de colindători,
„că dacă-i lasă, zice că să face griu“ (28). în același ținut a fost apoi con
semnată părerea că jocul în casă după terminarea colindelor e menit să
asigure prosperitatea culturilor, în special a cînepii, căci „zîc nevestele
că să crească cînepa cît sare-n grindă“ (22). în nord-estul Transilvaniei,
există credința că ceata de colindători „aduc noroc, iar anul va fi bogat
și norocos gazdei, iar vacile vor făta vițeluși“ (160).
Semnificația de promovare a vegetației, îndeosebi a griului, apare
și în alte practici de Crăciun. Prin multe părți din Transilvania, cenușa
bușteanului care arde în noaptea Crăciunului — numit pe alocuri năclad
—■ e împrăștiată prin grădini pentru a promova rodirea lor7273
. în Țara
Moților, colindele — fâșii de lemn de pe bețele pițărăilor — sînt aruncate
la sfîrșitul colindatului prin grădini, cu convingerea că „pomul va face
fructe mai bune“ (135).
Cele mai numeroase atestări apar cu privire la colacul de Crăciun.
Din tărîțele și fărîmiturile primului colac se dă la vite și păsări „ca să
le ferească de rău“, iar troaca în care a fost frămîntat se pune în finul
71 Petru Caraman, Substratul mitologic al sărbătorilor de. iarnă la români și
slavi, în Arhiva, XXXVIII (1931), p. 393 și urm.
73 Credința și însușirile roditoare ale bușteanului de Crăciun sînt atestate și
în restul Europei încă de prin secolul al Vl-lea de interdicțiile bisericii. Cenușa
bușteanului era considerată „als Schutz gegen Ungewitter“, iar arderea lui „die
Fruchtbarkeit der Gärten fördere und Brand wie Diebstahl dem Hause fern halte“.
(Spamer, o. c., p. 18).
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care se dă la vite „și vor fi spornice“ (38). înainte vreme, se făcea un
colac deosebit, colacul plugarilor, care se ținea pe masă de la Crăciun
pînă la Anul Nou, uneori pînă la Bobotează, cînd era împărțit la cei ai
casei și la vite „ca să fie ferite de boale“ (154, 52). Pe alocuri rostul
acestui colac era apotropaic, pentru ca dracul să nu fure copiii din casă,
căci legenda certifică cum odată dracul a vrut să fure un copil, dar cola
cul a răspuns la cele 10 întrebări-ghicitori și dracul a pleznit de necaz
(156). Dar colacul a avut și un rol de promovare a fructificării, atît la
plante, cît și la animale, pe baza principiului magiei prin contact. Ca
atare, colacul de la Crăciun „să țîne pintru rod, să bagă-n grîu ori în
cucuruzu hăl de-1 sameni ca să rodiască mai bine. Să sfarmă și să mes
tecă cu bucatele care le sameni. Și să mai (dă la vite, tot pentru rod, să
să goniască“ (40). Semnificația de rodire e întîlnită și la popoarele ger
manice și finice, unde de obicei acest colac se face din ultimul snop
secerat73. Integrat în practicile similare ale popoarelor rămase în stadiile
cele mai arhaice, se vădește rostul colacului ca o ofertă primițială din
primele produse vegetale, unită cu sacrificiul porcului și cu risipa osten
tativă de produse de la «spețele comune73
74. Obligativitatea lui ca dar este
fără îndoială o rămășiță din aceste timpuri îndepărtate.
Colindatul mai păstrează apoi și urme din sărbătoarea marților,
astăzi mult mai șterse și sporadice în comparație cu rostul lui de felici
tare de început de an. Serbarea moșilor de Crăciun, colacul ce se face
uneori în ajun, cu patru cruci din aluat și dus la cimitir în 26 decembrie,
apoi dat primului sărac întîlnit (74), colindele de doliu din insulele unde
se mai practică, confirmă caracterul funebru al obiceiului. Se pare că și
luminările care sînt dăruite prin sudul Transilvaniei, uneori chiar aprinse,
au o semnificație funebră75.
Cît privește ospățul comun de la sfîrșitul colindatului, Atanasie Ma
rienescu relevase de multă vreme asemănarea lui cu ospățul Saturnaliilor.
Asemănarea e evidentă, dar se pare că sensul acestei petreceri comune
avea și un caracter funebru, nu numai acela de a provoca, prin similitu
dine, belșug pe întreg anul ce vine. Cu cît mergem mai îndărăt pe scara
evoluției, cu atît sărbătoarea începutului de an are un caracter mai fune
bru. La unele popoare din Oceania, caracterul de sărbătorire a morților
e preponderent76. Se credea că în această perioadă, sufletele înaintașilor
revin pentru a se înfrupta din produse și a petrece împreună, credință
răspîndită și la alte popoare, dovadă, între altele, practica atestată la
bieloruși și ucrainieni de a alunga aceste spirite la sfîrșitul ciclului săr
bătorilor de iarnă în noaptea de Bobotează77. Privită în acest context de
73 Spamer, o. c., p. 16.
74 Vittorio Lanternari, La grande festa. Storia di Capodanno nelle civiltă pri
mitive, Milano, 1959, p. 135 și urm.
75 P. Caraman, o. c., p. 367.
70 „... nel Capodanno melanesiano tema fondamentale è il ritorno dei morti“
(V. Lanternari, o. c., p. 136).
P. Caraman, o. c., p. 432—433. Unele practici funerare de Crăciun sînt ates
tate și la popoarele germanice, prin acele mîncări expuse spiritelor ce revin cu
acest prilej (Spamer, o. c., p. 22).
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lapte, ipoteza prof. Petru Caraman „că Saturnaliile însăși au fost chiar
de la început, în bună parte, și sărbătoare a morților“73 e confirmată
pe deplin.
Ospățul comun organizat de colindători la care ia parte întreaga
colectivitate reprezintă desigur faza cea mai veche a obiceiului transil
vănean. Prin evoluție, acesta și-a pierdut treptat semnificația inițială și
ospățul a devenit mai mult un prilej de petrecere restrînsă în înțelesul
îngust al cuvîntuilui. Se pare că și ceata alcătuită din tineri și maturi,
reprezentînd aproape întreg satul, constituia forma arhaică a obiceiului.
Totuși se cunosc însă de la popoarele mai puțin evoluate asocierile pe
categorii de vîrstă, în care ceata feciorilor deținea un rol important, tre
cerea dé la o categorie la alta săvîrșinidu-se cu o mulțime de prescripții
codificate de așa zisele rituri de trecere. Ceata colindătorilor flăcăi ne
apare astfel ca o formă de inițiere, de trecere de la copilărie la bărbăție
și în această ipostază, flăcăii aveau anumite prerogative, între altele
probabil și cele de a felicita de început de an și de a organiza ospățul
comun în cinstea colectivității și a înaintașilor. Ca atare, nu trebuie să
surprindă părerea din sudul Transilvaniei că ceata colindătorilor, „butea“
constituie „botezul feciorilor“, în sensul că un tînăr e considerat tot copil
pînă in momentul cînd intră în bute (54). Nu se poate tăgădui că ceata
de flăcăi din Transilvania sudică și centrală a fost influențată ca mod
de organizare, mai cu seamă de codificare a regulilor de comportare de
către organizațiile similare ale sașilor78
7980
, dar aceasta reprezintă fără îndo
ială o intervenție mai nouă și indirectă, prin biserica ortodoxă, care, după
exemplul celei luterane, a început să patroneze aceste organizații.
Colindatul transilvănean a evoluat în mai multe direcții care nu
sînt decît urmările pierderii rostului lui tradițional în urma evoluției
mentalității populare. Un prim factor care i-a adăugat unele elemente
este influența bisericii care a dus și o luptă de nimicire a obiceiului. Mai
tîrziu destrămarea a venit din influența concepției de viață din perioada
capitalistă. Pe alocuri, obiceiul n-a mai fost înțeles ca un complex de
felicitare de Anul Nou, cu daruri ce reprezentau ofrande pentru asigura
rea fertilității și sănătății, adică a eficacității felicitărilor și a fost inter
pretat ca un prilej de câștig. Cercetările sistematice arată că oriunde s-a
ivit această concepție, obiceiul a fost abandonat sau total denaturat30.
O evoluție mai restrînsă se întîlnește în ceata care organizează petre
cerea numai pentru tineret, uneori numai pentru ceată și fete. Un însem
nat pas spre disoluție îl reprezintă petrecerea numai pentru ceată și
78 Ibid., p. 447.
79 I. Mușlea, o. c., p. 61.
80 Astfel, în jurul anului 1900, ceata <de colindători din Muncelu Mare-Hunedoara s-a dus să colinde în Poiana Răchițelii, dar aici un bătrîn i-a batjocorit „că
n-or strîns un an d’e zile cît să mîns’e în zua (Te Crăs’un? I-o ocărit. Și d’eatuns’
n-o mai umblat“ (21). în chip similar, un bătrîn din satul Bătrîna, din același ținut
a apostrofat ceata de colindători prin 1914: „S’e voi s’erșitori făloș să mai umblaț
cu pen’e d’e cocoș?, că vedeți că s-o făcu războiuri!“. De atunci, au abandonat colin
datul (19).
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rudenii, cu împărțirea darurilor pe prim plan, în care mobilul cîștigului
e incipient.
O altă formă de evoluție se întîlnește în colindatul în cete neorga
nizate. De obicei, acestea sînt mixte, dar uneori după categorii de vîrstă
și sex: copii, femei, bărbați, asociate mai mult după criteriul vecinătății
și al rudeniei. Aceste cete colindă întâmplător pe la rude și vecini. Daru
rile au dispărut, colindătorii sînt tratați numai cu mîncări și băuturi.
Doar copiii primesc colaci și bani. Forma aceasta se întîlnește aproape
pretutindeni în Transilvania, paralelă cu ceata organizată a flăcăilor, mai
cu seamă în nord, devenind prin Maramureș și Oaș forma dominantă de
colindat.
Prin sudul și prin extremitatea vestică a Transilvaniei, sporadic și
prin alte părți, colindatul e practicat și de cetele de lingurari, de lăutari
etc. Urmarea a fost că forma tradițională a dispărut, obiceiul fiind lăsat
numai pe seama acestora, ca prin Crișana vestică și pe alocuri pe cursul
inferior al Mureșului, sau s-a practicat paralel cu al cetei de flăcăi, dar
cu repertorii distincte. De obicei, cetele de lingurari au preluat aproape
întreg repertoriul de colinde pe care ceata le repudiază ca fiind „băieșești“, încît adeseori repertoriul cel mai întins și colindele cele mai fru
moase se întîlnesc la acești lingurari (153). Obiceiul e vechi, confirmat
încă pe la finele secolului trecut81.
Evoluția s-a petrecut și în repertoriul de colinde ca atare. în genere,
după numeroasele mărturisiri ale informatorilor, repertoriul din trecut
era mai bogat decît cel contemporan. S-au întîlnit și cazuri -cînd reper
toriile unui sat s-au îmbogățit cu colinde aduse din alte părți, dar acestea
sînt mult mai puține decît colindele uitate de la o generație la alta. Dar
cel mai adeseori, colindele au dispărut în urma înlocuirii lor cu cântecele
de stea. Aceasta reprezintă ultima fază a luptei dusă de biserică împo
triva colindatului tradițional și urmările se văd în chip felurit în toată
Transilvania, pe alocuri prin sud și prin nord ceata nemaiavînd în reper
toriu decît dîntece de stea.
Descrierea sintetică nu poate oglindi în amănunțime diferitele stadii
în care se află colindatul cetei de flăcăi. în bună măsură lacunare și sub
acest aspect, informațiile provin de la date diferite, unele de pe la sfâr
șitul secolului trecut, altele preocupate numai de varianta arhaică a obi
ceiului, așa cum fusese practicat de către bătrîni. între timp, din unele
localități obiceiul a dispărut sau s-a degradat la un prilej de cîștig. Feno
menul e destul de vechi pe alocurea. Colindatul cetei de flăcăi a dispărut
încă pînă la primul război mondial din localități urbanizate ca Ghelar,
Codlea, Dîrste, Șcheii Brașovului, mai tîrziu, între cele două războaie și
81 în Satul Vîlcele-Covasna, I. G. Bibicescu constata: ,,E sigur că românii nu
voiesc a colinda nicăiuri colindele cîntate de țigani; e asemenea cunoscut că chiar
gazda, dacă feciorii i-ar colinda ou un atare colind, s-ar crede atins. De altfel, ro
mânii știu colindele țigănești, care sunt melodioase, mai melodioase și mai cu în
țeles ... ca cele românești“. (Poezii populare din Transilvania, București, 1893,
p. 251).
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din alte localități: Ampoița — Alba, Ariușd — Covasna, Voru/mloc — Si
biu, Coșbuc — Bistrița-Năsăud etc.
Colindatul a fost în trecut expresia optimismului, credinței maselor
populare într-un viitor mai luminos. în condițiile grele ale oprimării,
colindele cu urările lor exuberante și ospețele comune cu exploziile lor
de voioșie au contribuit la cimentarea convingerii poporului că acestea
se vor realiza prin lupta împotriva relelor de toate formele. Obiceiul s-a
menținut atîta vreme și prin valoarea lui organizatorică de a grupa tine
retul și a-1 disciplina într-o unitate socială mai largă, precum și prin
farmecul lui poetic pe care le sublinia Septimiu Albini la sfîrșitul seco
lului trecut: „Astfel țăranul român pentru toate fazele vieții își are for
mele sale precizate din moși strămoși. Astfel el, deși gîrbovit de greutățile
vieții și rămas înapoi în toate privințele, a știut să dezvolte și să păstreze
o viață spirituală, al cărei farmec și frumusețe nici un om nepreocupat
nu poate să le nege!“82.
în ciuda prigoanelor bisericii care tălmăcea colindele tradiționale ca
opere ale diavolului, a fișpanilor și solgăbirăilor din comitate și a acelora
care socoteau obiceiul ca o rămășiță de barbarie, colindatul a păstrat una
din œle mai de seamă comori de literatură și muzică populară, de o
frumusețe neasemuită, dar greu de înțeles în simplitatea ei vetustă și
anacronică pentru gustul contemporan.
Ovidiu Bîrlea
LE NOËL EN TRANSYLVANIE
(Résumé)
Nous présentons le noël proprement-dit, c’est-à-dire celui qui est
pratiqué par le groupe de gaillards, parfois accompagnés d’hommes mûrs.
La description en est fondée sur les données de plus de 200 localités de
Transylvanie; malheureusement, toutes ces données n’ont pas la même
précision, les unes étant sommaires et incomplètes. Ceux qui ont recueil
li des noëls ont négligé — à quelques exceptions — la coutumo di noël,
qui est restée très peu connue et, souvent, d’une manière erronnée. La
plus ancienne mention du noël de Transylvanie date de 1647, quand un
pasteur luthérien condamnait les imfâmes noëls en roumain (Gottes
lästerische Kolinden walachisch singen . . .) ou les chansons sataniques (Teufelsgesenger) chantées dans la nuit de Noël. Le document est intéressant,
car il atteste aussi les efforts de l’Eglise de remplacer les noëls laïques
par de religieux. Au cours des siècles, le noël a été souvent défendu par
82 Tribuna, IV (1887), p. 166. Albini preconiza chiar o adaptare a obiceiurilor
populare pentru uzul claselor culte, așa cum se încercase pe la jumătatea secolului
cu dansurile (romana, călușarii) și se pusese și problema unui port „național“ pentru
burghezia română de la orașe de către G. Bariț și At. Marienescu: „Ar fi bine să
fim cu mai multă considerare la datinile și formele sociale ale țăranilor noștri, și
în ele infiltrînd rezultatele civilizațiunii și ale științelor modeme, să ne creăm o
clasă cultă cu adevărat românească!“ (ibid).
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les autorités administratives, sous prétexte qu’il produirait des excès,,
des bagarres, etc.
Les decherches folkloriques ont attesté la pratique des noëls dans la
Transylvanie, excepté la plaine de la „Crișana“ et le „Banat“ du sud de
la vall'ée du Mureș. Le groupe des chanteurs de noëls s’accompagne par
fois, dans l’ouest et le sud de la Transylvanie, de la „turca“ (ou la
„chèvre“), qui, dans le reste de la Transylvanie circule, pendant la nuit
de Noël, parallèlement au groupe des chanteurs proprement-dits. De
même, dans la zone d’Orăștie-Sibiu, les chanteurs de noëls exécutent
également la danse nommée „călușarii“.
En général, dans chaque village se constitue un seul groupe; dans
les villages plus grands, on rencontre deux, quatre ou même plusieurs
groupes. Autrefois, dans la région de Făgăraș, on constituait, dans cer
tains villages, deux groupes, selon le critère des classes sociales : un groupe
des fils des „boyards“ (les petits nobles) et un autre composé des fils des
serfs. Le groupe s’appelle le plus souvent le „groupe des gaillards“, puis
le „groupe des jeunes gens“, puis „leate“ (entre le Tîrnave et le Oit) ou
„bere“ (La Plaine de la Transylvanie) ou bien „dubași“ (sud-ouest de la
Transylvanie). Les autres dénominations sont très rares. Le groupe se
constitue pendant le jeûne de Noël (à partir du 15 novembre), le plus
souvent le 6 décembre (la Saint Nicolas). Les groupes ont un nombre va
riable de personnes. Quand ils sont formés seulement de gaillards, ils
en ont de 4 à 20, mais dans le sud-ouest de la Transylvanie les bournes
mûrs y entrent ausi, de sorte aue le groupe peut atteindre de 20 à
40 personnes, parfois même 100. Le groupe a un chef, nommé différem
ment („vătaf“, „jude“, „birău“, „primar“, etc.) aidé parfois par un chef
adjoint, élus d’habitude parmi les plus autoritaires ou parmi ceux qui
connaissent bien les noëls. Dans le sud et le centre de la Transylvanie,
le groupe élit aussi un caissier qui manie l’argent, un surveillant des
aliments et des boissons, dénommés différemment („cabaretier“, „colcer“,
etc.), puis un surveillant de la danse, etc. Le groupe apprend les noëls à
des réunions sérales, soit chez un hôte choisi spécialement à ce dessein,
soit pendant les soirées de filage commun. Dans le sud de la Transylvanie
ou par la mairie. C’est toujours avant la Noël qu’on fait aussi d’autres
préparatifs: on collecte le vin dans le tonneau du groupe, les cotisations
(Sibiu-Făgăraș-Tîrnave), les normes de conduite des membres du groupe
sont codifiées par écrit dans des règlements souvent patronnés par l’église
en argent, parfois même les aliments et le bois nécessaires à l’hôte du
groupe pendant les fêtes, etc. Ces opérations ont souvent lieu par cortège
en compagnie de musiciens.
L’exécution des noëls se déroule d’habitude à partir de la veille de
Noël (le 24 décembre) jusqu-au matin de la journée suivante, dans cer
taines régions seulement pendant le jour (le 25 décembre), en continuant
très rarement le 26 décembre. Le costume du groupe est celui des jours
festifs, souvent neuf, ayant éfalement des signes spécifiques: des fleurs,
du lierre ou des „noëls“ (des bandes en bois en forme de rubans) attachés
aux chapeaux, parfois des rubans tricolores sur la poitrine et de petites
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cloches aux jambes, puis un bâton, souvent orné. Les chefs ont souvent
des signes distinctifs. Dans certains villages de la zone d’Alba Iulia les
chanteurs se déguisent (des habits blancs, des barbes, une pipe à la
bouche). Dans le sud-ouest de la Transylvanie, le groupe a aussi 1—8
petits tambours, confectionnés par ses membres. Presque partout le
groupe est accompagné de musiciens (violon, clarinette, contrebasse) et,
à défaut de ceux-ci, d’une flûte (auparavant une cornemuse). Dans le
sud, le groupe a aussi un drapeau. D’habitude, le groupe rend d’abord
visite aux autorités du village (maire, curé, etc.), d’où il se divise souvent
en deux ou trois sous-groupes, puis on parcourt tout le village. En chemin,
les instrumentistes jouent — dans le sud-ouest il existe une mélodie spé
cifique, celle „du tambour“ — et les chanteurs récitent des vers (aupara
vant ils tiraient des feux de pistolets). Dans deux villages du sud-ouest
on chante, chemin faisant, un noël particulier. Dans les maisons on chante
d’habitude d’abord à la porte ou à la fenêtre, puis l’on continue dedans.
On exécute 1—5 noëls, selon la condition de la famille; c’est, d’habitude,
un style antiphonique par deux groupes, plus rarement à l’unisson ou
autrement. Le répertoire d’un village varie d’un noël jusqu’à 60 noëls,
la plus riche étant la région de Hunedoara. Dans certains villages des
environs de Sibiu et de Făgăraș, ils ont été remplacés par des noëls au
contenu biblique. Du point de vue fonctionnel, les noëls présentent une
grande diversité. Il y en a qu’on chante seulement à certains moments
du jour (le soir, le matin, à la veille ou le jour de Noël) ou seulement à
certains moments du cérémonial (chez l’hôte du groupe, dans la tour de
l’église au début du périple, à l’entrée dans la maison, au commencement
de la cérémonie dans la maison (de noël „de la table“ ou celui „de la
maison“), à la fin de la cérémonie dans la maison, à la fin du périple
dans le village, dans la rue ou dans la tour de l’église. Les plus nom
breux ce sont les noëls pour différents âges et professions. Très répandus
sont ceux pour la jeune fille, pour le jeune homme et les adultes, plus
rares ceux pour les petits enfants, pour les épouses, pour les veuves, etc.
Sont assez fréquents les noëls pour le prêtre, pour le maire, pour les
bergers, plus rares ceux pour le chef du groupe; puis pour les chasseurs,
les forgerons, onomastiques, de deuil, etc. On rencontre aussi des noëls
satiriques, — très souvent des parodies de noëls ■—, chantés pour pro
voquer le rire. Après avoir exécuté les noëls, on invite, presque partout,
les jeunes filles, parfois même les jeunes épouses, à la danse; dans le
„Pays des Moți“ on exécute un simulacre de danse même avec les petites
filles du berceau.
Les dons que le groupe reçoit sont: de la gimblette, d’habitude spé
cialement préparée, un don général et obligatoire, puis de la viande de
porc et, par endroits, de la boisson (du vin ou de l’eau-de-vie). On donne
aussi de l’argent, mais cette coutume, de date plus récente, est pratiquée
surtout dans les régions où la tradition est en train de disparaître. Les
dons sont salués par des textes récités, qui retracent l’histoire de chaque
produit, dans toutes ses phases successives, d’une manière humoristique
et avec beaucoup de verve.
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Par endroits, dans le sud de la Transylvanie, on pratique ce qu’on
appelle ,,zoritul‘‘ (chanson de l’aube), surtout le jour de l’an, plus rare
ment à l’occasion d’autres fêtes (le 6 et le 27 décembre, le 7 janvier),
ayant avant tout une fonction onomastique. Dans l’est et dans la partie
centrale de la Transylvanie, ou pratique, d’une façon sporadique et le
jour du Nouvel an, un rite pareil à celui de Noël ou sélectif (chez les
gaillards, chez les jeunes filles, chez les officiels du village).
Après avoir parcouru le village, le groupe organise une fête. Dans
le sud-ouest de la Transylvanie, où la coutume s’est mieux conservée, à
cette fête participent tous ceux qui ont reçu le groupe. Des dons accumu
lés on donne un dîner — ou même deux — puis on danse. Dans d’au
tres parties du sud et du centre de la Transylvanie le banquet est plus
compliqué: il est organisé successivement seulement pour les jeunes
filles, puis seulement pour les adultes. Dans d’autres villages, cette fête
se limite au groupe et aux jeunes filles du village; dans d’autres, aux
membres du groupe et à leurs familles. La fête a lieu soit à la Noël
(25—28 décembre) soit le jour de l’an ou le 6 janvier. La dissolution du
groupe est marquée dans le sud par des cortèges dans les rues du village:
les membres sont masqués différemment et l’on danse aux carrefours.
Par endroits, dans Făgăraș, le groupe reste homogène pour toute l’année
et a l’attribution d’organiser les fêtes dansantes de la jeunesse.
Les chansons de Noël représentent une coutume très ancienne, pra
tiquée au début de l’année et ayant un caractère agraire évident, con
firmé par tant d’aspects. La conception s’est formée que celui qui reçoit
les chanteurs de noëls aura une riche récolte de blé et que le chanvre
poussera aussi haut que sautent les chanteurs lorsqu’ils dansent dans la
maison. Le fait que la gimblette est un don obligatoire, conservé par
endroits pour y mêler la graine future, distribué par miettes au bétail
aussi, confirme le sens agraire de la coutume. Les chansons de Noël con
servent aussi des restes du culte des morts : les chansons de deuil de /
certaines régions, la gimblette funèbre, de même que la fête des morts
durant ces jours. Quand le Nouvel an fut séparé comme date de la fête
de Noël, celui-ci a conservé beaucoup des pratiques du jour de l’an,
surtout dans la Transylvanie, où l’influence de l’Eglise a été plus puis
sante.
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Nicolae Bot
ȘEZĂTOAREA ÎN ZONA NĂSĂUDULUI

Poporul român a păstrat în existența sa multiseculară numeroase da
tini cu funcții complexe, a căror cercetare duce la cunoașterea bogăției
sale spirituale. Șezătoarea face parte dintre acestea. Ea este o adunare
restrînsă, din serile lungi de toamnă și iarnă, la care participă, în funcție
de natura sa, fete, femei, bărbați și feciori, aceștia din urmă umblînd în
grup — de cele mai multe ori — de la o șezătoare la alta, și avînd roluri
precise în cadrul obiceiului. Fetele și femeile lucrează fiecare pentru
sine iar participanții, în totalitatea lor, discută diverse fapte din viața
satului, interpretează aproape întregul repertoriu folcloric, organizează
jocuri dramatice și de societate — dintre care unele se întîlnesc și la
priveghi. Fetele săvîrșesc practici magice in scopul aducerii feciorilor la
șezătoare.
în satele năsăudene1 șezătoarea mai păstrează încă forme arhaice,
capabile să sugereze rosturile ei multiple în colectivitățile de altădată.
1 Constatările noastre în legătură cu șezătoarea în zona Năsăudului se bazează
pe cercetările făcute împreună cu Virgil Florea în luna noiembrie 1966, în satele:
Feldru, inf. Ileana Costinaș, 66 a.; Rodna, inf. Ieftinia Gușă, 65 a., a fost gazdă de
șezătoare 15 ani; Șanț, inf. Ioana Iugan, 84 a., Maria Grapini, 49 a.; Maieru, inf.
Paraschiva Varvari, 50 a., Ilișca Andronesi, 38 a., Paraschiva Pop, 48 a.; Ilva-Mică,
inf. Irina Irimie. 28 a.; Ilva-Mare, inf. Ana Mare, 62 a., a fost gazdă de șezătoare
aproximativ șapte ani; Poiana Cătunelor, inf. Paraschiva Pop, 30 a.; Poiana llvei,
inf. Ana Pop, 77 a., a fost gazdă de șezătoare mai mulți ani; Leșu Ilvei, inf. Reghina Tăpălagă, 61 a., a fost gazdă de șezătoare mai mulți ani după ce s-a căsă
torit; Rebra, inf. Raveca Pop, 47 a., Lucreția Gavriloaie, 74 a., a fost gazdă de
șezătoare mai mulți ani; Liviu Rebreanu, inf. Florica Pop, 56 a., Telciu, inf. Tavifta
Bichigean, 54 a., Maria Ganea, 50 a., Floare Ganea, 27 a., Saveta Muri, 72 a.;
Romuli, inf. Ana Neamț, 33 a., părinții săi au fost gazde ide șezătoare, Victoria
Bordeian, 37 a., părinții săi au fost gazde de șezătoare; Bichigiu, inf. Matrona
Ungur, 71 a., a fost gazdă de șezătoare, Reghina Zăgrean, 22 a., Maria Someșan,
18 a.; Coșbuc, inf. Maria Ciberean, 32 a., Raveca Gavrilă, 40 a.; Suplai, inf. Palagia
Rusu, 53 a., a fost gazdă de șezătoare doi ani, Firuca Gavrilaș, 55 a.,
Saveta Gavrilaș, 36 a., Floarea Feti, 65 a., Virginia Feti, 67 a., a fost
gazdă de șezătoare șapte sau opt ani; Zagra, inf. Firuca Micu, 45 a., a fost gazdă de
șezătoare; Firuca Bujor, 34 a., Nastasia Pinti, 30 a.; Parva, inf. Ana Calini, 20 ani.
Am mai consultat răspunsurile manuscrise la chestionarul cu această temă lansat de Ion
Mușlea. Ele se află în Arhiva de folclor Cluj la nr. 621, 649, 675, 701, 797, 812,
827, 859. Informații valoroase în legătură ou șezătoarea în zona Năsăudului am
găsit î,n Arhiva I.E.F. Cotele acestora le cităm pe parcursul lucrării.
20 — Anuarul Muzeului etnografic
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Acestora li s-au adăugat numeroase practici noi. De altfel, se pare că
șezătoarea a fost totdeauna un obicei cu mare receptivitate la înnoiri da
torită faptului că repertoriul ei de cîntece, povești, jocuri dramatice și
de societate etc. a fost, aproape fără excepție, identic cu repertoriul neri
tual al localității. Această receptivitate a fost semnalată încă din secolul
trecut: „mare laudă și o vază deosebită își cîștigă acele fete care vin în
șezătoare cu cîntece noi, cu melodii nemaiauzite“2. Informații mai recente
semnalează, de asemenea, caracterul atotcuprinzător al repertoriului de
cîntece din șezătoare: „în șezătoare am cîntat toate cîntările; n-a fost
cîntare care să n-o fi cîntat“3.
In bibliografia de specialitate lipsește un studiu aprofundat asupra
șezătorii, cu excepția cercetării lui C. D. Amzăr4 în care obiceiul este ur
mărit mai ales sub raport sociologic. N-am putut consulta lucrarea manuscrisă a lui S. FI. Marian, care, credem, pornind de la metoda mono
grafică aplicată de prestigiosul folclorist în cercetarea diverselor manifes
tări folclorice, bazată pe informațiile obținute de la numeroșii săi cores
pondenți, cuprinde informații prețioase privind stadiul de evoluție și
amploarea fenomenului la sfîrșitul secolului trecut5.
Prin șezătoare subiecții anchetați înțeleg adunare de fete, de femei
tinere sau de bătrîne la o casă unde torc cînepă sau lînă, „ștricănesc“
(croșetează) ciorapi, jerseuri, „bluzuri“ etc., cos sau răsucesc tort; înțeleg
însă, mai ales, adunare a tineretului în care fetele muncesc iar feciorii
se distrează6; sau „strînsură d’e fçt’e și fesori într-o casă“ (Poiana Ilvei),
„adunare d’e fçt’e la care participau și nevçste și bătrîne“ (Leșu Ilvei).
Șezătorile încep, în cele mai multe sate, după terminarea lucrului
la cîmp, neavînd decît rar dată fixă, și țin, cu unele excepții, pînă la în
ceputul muncilor de primăvară7. Șezătoarea avea loc în fiecare seară,
excepție făcînd serile de sîmbătă8, duminică și cele care precedau sărbă
2 Șezătorile de fete, Albina Carpaților, I (1877), p. 115.
3 Arhiva I.E.F., inf. 24477, Mintiu, jud. Bistrița-Năsăud, 17. V. 1961.
'< C. D. Amzăr, Sociologia șezătorii, Arhiva pentru știintă și reformă socială.
IX, (1930), p. 516—575.
5 Lucrarea manuscrisă intitulată Junețea la români, cuprinde material adunat
începînd din 1876 și are un capitol intitulat Cîntece și datine referitoare la șeză
toarea fetelor, (cf. N. Jula, Lucrări inedite ale lui Simion Florea Marian, Revista
de folclor, III (1958), nr. 3, p. 118.
6 Aceste elemente definitorii le întîlnim în toate localitățile cercetate.
7 „tnaint’e d’e lăsatu’ săcului, după ce gătam d’e cules și ține pînă prin
martie“ (Feldru); „să-nsep d'i la 1 octombrie“ (Rodna); cînd să-nsșpe postu’ Crăsunului pînă colo cătă postu’ mare“ (Șanț); încep în prima seară după vinerea
mare și țin pînă în martie, „cît îi nopt’ea mai mare“, sau pînă în postul Paștilor
(Maieru, Zagra); din 15 noiembrie pînă în postul mare (Ilva-Mică, Ilva-Mare, Rebra.
Telciu); „însepșm cînd gătam de disfăcat și țînfjm pînă prindem la plug (Poiana
Ilvei); „(fin septembrie pînă prin aprilie; cînd oulezQm porumbu’ av^m șezăt<?re
totdeauna“ (Leșu Ilvei); din postu’ Crăciunului, după cules, pînă-n martie, pînă la
postu’ Pașt’ilor“ (Romuli, Suplai).
8 Sîmbătă seara nu mergeau la șezătoare pentru că aveau de făcut curățenie
și de spălat acasă (Ilva-Mare), sau pentru că erau obosite (Rebra), sau, în sfîrșit.
„pentru că iera spre duminecă și ne-a trăzni dumnezo“ (Rebra).
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torile de tot felul9. De puține ori am întîlnit interdicția, valabilă doar
pentru unele fete, care o acceptă, de a lucra vineri seara10. Participantele
la șezătoare se adunau cu nerăbdare, în fiecare seară neoprită, de cum se
însera și stăteau pînă după miezul nopții: „De-abd’g așteptam să nu
să vadă, să putem pleca. N-am h’i rămas o sară să nu mgrem în șezătore,
domne fergște!“ (Feldru). „lucram tăit’e laolaltă pînă la unu, două“11.
Satele năsăudene cunosc patru tipuri de șezătoare: de băiete12 (fete
tinere, în jur de 12—13 ani), de fete13, de neveste14 și de femei bătrîne
sau de babe15. Mai frecvente sînt șezătorile de fete și cele de neveste. Da
torită funcțiilor și structurii lor comune șezătorile de neveste și de femei
bătrîne se contopesc, formînd un singur tip. Acolo unde nu au șezătoare
proprie, nevestele pot participa la șezătoare de fete, care este cea mai
bogată în manifestări spirituale, aspectul economic devenind cu totul
secundar. Faptul că șezătoarea de „băiete“ se întîlnește numai în două lo
calități poate fi explicat și prin contopirea ei cu șezătoarea de fete, deo
sebirile între cele două tipuri nefiind esențiale, de structură, ci numai în
ce privește gradul de stăpînire a repertoriului folcloric specific obiceiului.
De altfel, între cele patru tipuri de șezătoare există criterii de diferen
țiere aproape de la o localitate la alta: „iera șezători anume, numa d’e
fçt’e. Iera și d'e babe, da d’eosăbit’e. Nu merz? babele la fçt’e, fçfele merçn
la babe, unele care irau bătrîne; care avg on drăguț, că iera sigură că
să mărită la Crăciun, nu merg în șezătoare, merg drăguțu’ acolo [la ea acasă]
(Feldru). Chiar și acolo unde se întîlnesc ultimele trei tipuri, distincția
participantelor după vîrstă și căsătorie nu mai este atît de pregnantă,
deoarece mamele pot să-și însoțească fetele la șezătoarea acestora pentru
a le supraveghea comportarea (Leșu Ilvei), sau nevestele din vecini pot
participa la șezătoarea de fete prin calitatea lor de vecine (Ilva Mare).
In localitățile în care se organizează numai șezători de fete, la acestea pot
9 „Numa cînd iera sărbători piste săptămînă nu mergm, că mai d’e mult cît’e
sărbători iera!... “ (Feldru).
1° Unele fete „nu vine nici vinerea, dar mai puține“. (Telciu); „nu torseu
vinerea sqle care să prindeți să nu tprcă, să nu lucre“ (Suplai). în toate celelalte
localități se lucrează primele cinci seri ale săptămînii. Mai nou în zilele de marți și
vineri se duc la cămin pentru activități culturale (Maieru).
11 Informația este culeasă din Rodna; aceeași oră de terminare a șezătorii se
dă și pentru Ilva-Mare, Romuli și Șanț: „în sezătpre, dacă-i zarvă mare, tăt lucră
pînă la dșuă, tri“. La Maieru șezătoarea se termina la orele 23—24.
12 Ca tip distinct a fost menționat la Telciu și Rodna.
13 Tipul este întîlnit în satele Feldru, Rodna, Maieru, Coșbuc, Ilva-Mică, IlvaMare, Poiana Ilvei,. Leșu Ilvei, Telciu, Suplai, Zagra, Mocod (cf. Arh. I.E.F., inf.
5152). în alte localități șezătoarea fetelor s-a contopit cu a nevestelor, formînd un
singur tip dominat de structura și funcțiile șezătorilor de fete: Rebra, Rebrișoara,
Romuli, Bichigiu.
14 L-am întîlnit ca tip distinct în satele Ilva-Mică, Ilva-Mare, Leșul Ilvei, Tel
ciu, Coșbuc, Suplai, Mocod (cf. Arh. I.E.F., inf. 5152). în alte sate s-a contopit cu
șezătoarea de femei bătrîne: Feldru, Maieru.
15 Se întîlnește ca tip distinct în Ilva-Mare, Leșu Ilvei și Suplai. Altădată a
existat și în comuna Coșbuc. Ultimele trei tipuri de șezătoare le menționează și
At. M. Marienescu în Siedietorea, Familia, X (1874), p. 612.
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participa mamele care doresc să-și însoțească fetele, nevestele vecine cu
gazda șezătorii sau chiar și alte femei fără condiția vreuneia din calită
țile menționate16. în cadrul acestor șezători, pe care le-am numi mixte
și care se pare că reprezintă o mentalitate mai evoluată, femeile căsăto
rite, mai ales cele vîrstnice, iau asupra lor o parte din atribuțiile gazdei
privind supravegherea comportării fetelor sau inițierea acestora în re
pertoriul de cîntece, jocuri și practici magice. Există și mărturii care
atestă interdicția participării nevestelor la șezătorile de fete: „care-s mă
ritate mărg la partea lor, care-s fgt’e d’e altă parte. O nevastă tînără
nu mgrze [la șezătoarea de fete], acolo vin ficiorii, îi bai dacă mere“17.
Din situația pe care o oferă astăzi terenul, ca realitate contemporană sau
ca supraviețuire în memoria informatorilor, se pare că nici atunci cînd
tipurile de șezătoare erau mai bine diferențiate n-au existat interdicții
rigide privind posibilitatea participării la alt tip de șezătoare decît cel
potrivit vîrstei și stării civile. Situația aceasta era determinată, probabil,
de factori numeroși, obiectivi și subiectivi, dintre care un rol important
se pare că îl au grija mamelor pentru purtarea fetelor, vecinătatea cu
gazda șezătorii, preferințele individuale în consens cu mentalitatea și
preferințele familiei etc.
Indiferent de tipul lor, șezătorile se organizează pe criteriul vecină
tății — cu foarte rare excepții individuale — variind ca număr după
mărimea satului și după așezarea sa. în satele mai răsfirate se organi
zează mai multe șezători, chiar dacă numărul locuitorilor este mai mic,
pentru ca participantele să nu aibă de parcurs distanțe prea mari18. La
Rodna și Telciu, în afară de criteriul vecinătății, fetele se grupează în
șezători și după vîrstă: „care-s mai tinere, la on loc; care-s maț bătrîne
la altul, nu le place tăit’e lalolaltă“ (Rodna). Separarea fetelor în funcție
de vîrstă, la Rodna, se datorește faptului că numai așa, fără asistența
neinițiatelor, se pot desfășura în toată amploarea lor jocurile dramatice
și practicile magice.
Numărul participanților este, de asemenea, foarte diferit de la o
localitate la alta, de la un tip de șezătoare la altul, și chiar de la șeză
toare la șezătoare în cadrul aceluiași tip, în funcție de o serie de factori,
fără caracter de legalitate, cum ar fi numărul fetelor din partea respec
tivă de sat, relațiile de prietenie, caracterul mai răsfirat sau mai com
pact al satului, capacitatea camerei aleasă pentru șezătoare. în cadrul
16 Rodna, Rebrișoara, Rebra, Romuli, Bichigiu.
17 hm Mică, Feldru.
18 In Feldru, de cînd își aduce aminte Ileana Costinaș, erau tot patru șezători
de fete, pe criteriul apropierii; „de babe-s imai mult’e, să adună cît’e patru, âinsi;
la Rodna se string la o gazdă toate fetele de pe o uliță; în Maieru se făceau cîte
șase-șapte șezători de fete iar de babe pe fiecare stradă cîte una; Ilva-Mare: șaseșapte șezători de fete „că e mare comuna noastră“; Poiana llvei: „dc/tiă șezători de
fçt’e, de babe mai mult’e“; Leșu llvei: „ierau tri șezători în sat, una pe luncă, una
pe fața din sus, una pe fața din jos, pe valea Glodului“; Bichigiu: se fac vreo
zece șezători; Suplai: „ierau cîâe tri de fșt’e, d’e babe ierau mai mulce“.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Șezătoarea în zona Năsăudului

309

tipurilor mai numeroasă este participarea la șezătoarea de fete19.
Gazda șezătorii se alege în funcție de criterii diverse. Ea pare a fi
avut altădată rosturi multiple în organizarea obiceiului și în supraveghe
rea desfășurării lui. La Feldru, casa în care urma să aibă loc șezătoarea
trebuia să fie „curată, mare și frumoasă; Ine sfătuigm fçt’ile une-ar hi
potrivit; alezçm, apoi întrebam dacă ne lasă. Unde știem noi că-s omini
îndămînoși; un om dungaș nici nu lasă șezătore“. în alte localități se
alege casa cu care s-au obișnuit fetele (Rodna) sau o gazdă la care îndrăz
nesc să facă jocuri și practici magice de o decență discutabilă (Șanț) sau
unde „nu iera bărbat la casă să poată fase se vrç“ (Zagra). Aici gazda
nu se ocupa de purtarea fetelor, făcea doar, uneori, observații flăcăilor.
Alteori se prefera casa de la care bărbații erau plecați la lucru, pentru
că, altfel, acasă fiind, seara se odihneau și erau deranjați de veselia tine
retului (Ilva-Mică). La Maieru aleg ca gazdă pe cel „care are încăpător
în casă; capu’ căsî să potă să răspundă, că să-ntîmplă răle d’in cauza
feciorilor, că așa o fost obisçiurile, că nu numa acum s-o făcut, că așg
o fost d'in vgsii vçsilor; ne strînzgm fçt’ele d’i p-o uliță, cătam o cameră
mai largă și ne dusçm să ne lasă; să aibă lăiț tăt rotă, masă; scot’g patu’;
scote tot afară și asçia iera camera nostă. Scofem consesiune d’i la post și
d’i la primărie, fiecare fată da on ou și on leu“20. în alte localități gazda se
alegea dintre oamenii mai săraci21. Acceptau acest rol mai ales familiile
cărora le plăcea să participe la veselia tineretului22. Uneori se învoiau să
fie gazde familiile care aveau fete de șezătoare pentru a le supraveghea
comportarea23.
Gazda de șezătoare trebuia, așadar, să accepte acest rol și să aibă o
cameră încăpătoare. De numeroase ori purtarea sa bună și a familiei
sale era o garanție pentru ca părinții să-și lase fetele la șezătoare. întrucît organizarea șezătorii constituia o perturbare a vieții de familie, accep
tau rolul de gazdă mai ales oamenii săraci, cărora le erau necesare daru
rile participantelor, dar și părinții care voiau să supravegheze compor
19 Șanț: „într-o casă cât’e douăzăci de fijt’e, în alta cît’e zăce“; Maieru:
15—25—35; Leșu Ilvei: „tyt’e care voia”“ participau; Suplai: câte șapte, nouă, două
sprezece; Zagra: „ne strînzçm fçt’e mulce: 10—15—20“. în general numărul parti
cipantelor fiind atît de nestabil, întrebarea referitoare la el li se părea informa
toarelor nefirească.
20 Aceleași condiții: casă încăpătoare și gazdă cu renume bun se impuneau
și la Bichigiu, Suplai, Romuli: „să fie o conducere bună în casă“. De asemenea,
la Suplai gazda de șezătoare avea grijă de purtarea fetelor pînă erau în casă: „după
se-o ieșit din casă n-o putut îq răspunde“. Informații prețioase în legătură cu
gazda șezătorii se dau în articolul Șezătorile de fete, l. c., p. 115—117.
21 Leșu Ilvei: „cam unde iera om mai năcăjit“; Rebra: „care iera gazdă [bogat]
nu n’e lăsa, tot care iera mai sărac n’e lăsa“; la Telciu, gazda era aleasă dintre
săraci pentru că „lăcomriș la l^mne, la fuior, la tors; să-ntîmpla de da și tabac
și naft. Nu ne pș lăsa oamenii că iera zarvă; la Coșbuc se alegea ca gazdă un om
mai sărac deoarece „gazdele [bogății] aveau prea mult’e lucruri în casă și nu
încăpem“.
22 La Coșbuc, accepta să fie gazdă acela căruia „îi plase și lui să audă mult’e“.
Din cauza deranjului, la Poiana Ilvei „să alezș care voia să fie gazdă de șezătoare“.
La Bichigiu se alegea o gazdă căreia îi plăcea să aibă tineret în casă.
23 Bichigiu, Suplai.
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tarea propriilor fiice. în zona cercetată am întîlnit și ideea, destul de
vag exprimată, după care femeile din familia gazdei trebuiau să se pri
ceapă la organizarea diverselor jocuri și practici magice specifice obi
ceiului. Cînd nu se pricepeau, aceste atribuții treceau asupra altor femei
care inițiau fetele fie în cadrul șezătorii, fie in afara ei: „cînd ieram
mai tinere, cînd ieram băigte aprppe, am avut o bătrînă cu noi în șezătiire care ng-o-nvățat cît’e drăcării: mătușa Mărinca“ (Feldru). în acest
fel, așa cum se întîmplă și cu alte obiceiuri practicate de copii și tineret,
maturii supraveghează practicarea și transmiterea corectă a tradiției fol
clorice, ceea ce înseamnă că o parte din secvențele șezătorii ar fi putut
avea altădată funcții rituale precise.
Gazda era răsplătită de participante prin muncă și prin anumite
bunuri materiale ca lemne, petrol („naftă“, mai nou plătesc curentul
electric), fuior, făină, cereale: „dusg fiecare fată pe rînd cît’e-o fçle d’e
petrol, dam cît’e patru fuiore, o cupă d’e mălai și tri-patru bucăți de
lpmne; cupa d’e mălai iera să cumpere var să văruiască“24. în unele loca
lități răsplata în muncă se face sub formă de clacă25. Dacă gazda era
o pereche tînără, căreia îi plăcea petrecerea, răsplata se reducea doar
la petrolul pentru lampă26.
Fetele încep să meargă la șezătoare de la o vîrstă ce diferă aproape
de la o localitate la alta, criteriul de bază fiind ieșirea din vîrsta copi
lăriei și intrarea în rîndul fetelor mari27. Formele de astăzi ale obiceiu
lui nu cunosc interdicții categorice pentru fetele mai tinere. în camera
unde are loc șezătoarea fetele se așază după preferințe, cu excepția
comunei Romuli, unde fiecare fată are locul ei anume, ales după vîrstă;
24 Informația este din Feldru. în diferitele localități gazda este răsplătită după
cum urmează: Rodna: acuma nu se dă nimic. Mai de mult fiecare fată dădea, pe
rînd, cîte o jumătate de litru de petrol și toate torceau într-o seară pe seama
gazdei. în Maieru gazda era răsplătită cu ,,o s’çrie d’e mălai“, cu petrol sau plata
curentului electric; cînd au, dau și fuior. Duc lemne cu rîndul. Gazda are, de ase
menea, dreptul să organizeze clacă de tors. în Ilva-Mică se dă „naftă“. Dacă gazda
are fuior, fetele torc o seară pe săptămînă pentru ea; dacă nu, îi dau ele fuior,
în Poiana Ilvei fiecare fată toarce un caier pentru gazdă, îi dau ovăz, care dorește
îi dă și cîte un fuior. Fetele duc „naftă“ cu rîndul. La Ilva-Mare fiecare fată dă
cîte o mierță de ovăz și „naftă“ cu rîndul. La Leșul Ilvei fiecare fată dă câte două
cupe de grîu ori cucuruz, fuior și o jumătate de litru de petrol. Dacă gazda avea
de tors, fetele o ajutau și în acest caz nu mai duceau cereale. La Telciu dau lemne,
fuior, cîte o jumătate de litru de petrol, eu rîndul. Uneori dădeau și tutun. La
Romuli dau „o fele d’e naft“ pe rînd și torc două seri pentru toată iarna. La Bichigiu duc lemne și petrol cu rîndul. La Suplai duc „oloi d’e lpmpă“ cu rîndul. Gazda
organizează clacă de tors și joc. La Zagra se dă o sanie de lemne sau de bălegar,
duc petrol cu rîndul și fiecare fată toarce o jumătate de kg. de fuior sau îndrugă
[răsucește tort],
25 Maieru, Suplai.
26 Rebrișoara. Inf. Raveca Pop din Rebrișoara spune că la fel se răsplătea
gazda și în Rebra. Inf. Lucreția Gavriloaie își amintește că în Rebra, gazdelor mai
necăjite li se torcea într-o seară și li se da o cupă de porumb și doi lei pentru var.
27 în Rebra și Rebrișoara de la 15 ani; la Telciu de la 12—13 ani mergeau la
șezătoarea de băiete; la Suplai altădată mergeau de la 15—16 ani, acuma merg și
mai tinere. La Zagra merg de la 10—12 ani; la Leșu Ilvei participă care vreau,
indiferent de vîrstă.
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cea mai mare dintre ele stă în capul mesei. Gazda casei stă de obicei
lingă cuptor și îngrijește focul. Tot în apropierea cuptorului stau și
mamele care însoțesc fetele în șezătoare sau alte femei vîrstnice.
în toate localitățile cercetate, la șezătoarea de fete participă și
feciori. Ei umblă în grup de la o șezătoare la alta. în casă, fiecare se
așază lîngă fata care îi este prietenă sau lingă aceea cu care dorește să
se împrietenească și, în cazul din urmă, atitudinea fetei este un indiciu
al felului în care sînt primite intențiile flăcăului. în cadrul șezătorii
flăcăii povestesc fapte diverse, cîntă din trișcă, spun sau citesc povești,
dansează cu fetele, organizează jocuri dramatice și de societate, jocuri
de cărți etc. Vîrsta la care sînt admiși la șezătoare diferă aproape de la
o localitate la alta: după ce au făcut armata (Leșu Ilvei), de la 18 ani28,
de la 14—15 ani (Suplai) sau chiar de la 10—12 ani (Zagra). Fără
îndoială că aceste ultime vîrste sînt exagerări deoarece repertoriul de
șezătoare păstrează practici și jocuri care au rostul de a batjocori și
alunga pe aceia care sînt prea tineri pentru a lua parte la obicei. Se pare
că vîrsta s-a micșorat o dată cu trecerea vremii, iar interdicțiile au rămas
valabile, ceea ce poate pune în lumină o posibilă funcție a obiceiului de
inițiere a flăcăilor.
în zona cercetată, funcțiile obiceiului sînt deosebit de complexe. Ele
au fost expuse cu pricepere de Ileana Costinaș din Feldru: „să fac șeză
tori ca să se distrgză, asta-i distracția tineretului. Că dacă n-a mgre
acolo le-ar Hi somn, acasă n-a put'g lucra. Acolo să-ntîlng doi cu doi,
apăi d’in asta li să lua dragostea, apoi să căsătorg. Cîn’ îț intra drăguțu’ țî
să fasg inima cît on mai d’e bucurosă. Cîn’ nu ving, d’e ieram supăraț, tăt
fe uitai la ușă că vine, o nu vine“.
în primul rînd șezătoarea este prilej de comportare și de muncă în
grup, de dovedire a priceperii și hărniciei fetelor. Rostul ei economic
rezidă în faptul că în grup se lucra mai mult, deoarece se alunga som
nul și se economisea petrol29. Constatarea este pe deplin valabilă pentru
șezătorile de neveste și de femei bătrîne, dar nu întotdeauna și pentru
cele de fete, unde, în unele seri, factorul economic devenea secundar.
Astfel, am întîlnit mărturii că tortul tors de fete în șezătoare nu era de
calitate30 sau că fata „care avg drăguț dusg fus tors d’e-acasă“ (Zagra),
pentru a se justifica în fața părinților. Șezătoarea se organiza apoi pen
tru caracterul ei de petrecere, fiind prilej de întîlnire a fetelor cu fecio
rii, și acest caracter era dominant uneori în șezătorile de fete: „se adună
să se afle cu feciorii, acasă nu pot face lucruri d’e alga. Nu lucră mai
mult d’ecît acasă că șed d’e-a vorba“31*. Uneori, în șezătoare, fetele își
arată una alteia lucrul de mînă la care lucrează, contribuind astfel la
circulația bunurilor culturii populare (Zagra).
28 Rebra, Rebrișoara, Telciu.
29 Șanț, Maieru, Ilva-Mică, Ilva-Mare, Leșu Ilvei, Poiana Ilvei, Rebra, Telciu,
Romuli, Bichigiu, Coșbuc, Suplai, Zagra.
30 „Tortul nu-1 put’eam pune la urzeală“, spune Victoria Bordeian din Romuli.
3* Bichigiu. Caracterul de petrecere al șezătorilor de fete a fost menționat în
toate localitățile cercetate.
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în cadrul șezătorii, tinerii aveau prilejul să se cunoască și să stabi
lească relații premergătoare căsătoriilor. Această ; funcție, atestată în nume
roase localități32, pare să fi fost altădată mult mai importantă, deoarece
informatoarele cu o mentalitate mai puțin evoluată își amintesc anumite
practici magice de aducere a feciorilor în șezătoare sau practici-jocuri
de alungare a acelora care n-au împlinit vîrstă la care erau considerați
feciori. în cadrul obiceiului feciorii aveau posibilitatea să vadă hărnicia și
comportarea fetelor. Era prețuită fata „care torcç mai mult, care avç
fuse pline, care să purta bi/rie și nu era forobrază33; acolo să vçde cum
lucră, cum cîntă, cum i-i statura, dacă îi deșceaptă d’e vorbă, cum să
portă între oameni“34.
Altă funcție, caracteristică mai ales șezătorilor de neveste și de femei
bătrîne, dar și celor de fete, este comentarea și judecarea faptelor din
viața diurnă a satului. Dacă în șezătorile de fete se discută cu precădere
despre dragoste, despre căsătorii, despre preocupările tineretului și se fac
glume35, în cele de neveste și de femei bătrîne se judecă toate faptele
petrecute în sat: „apăi acolo s-adună tăit’e minsuriile“, „se să petresç-n
sat să povestg-n șezătoie“36. Prin judecarea faptelor care contravin eticii
populare, se formează și se manifestă opinia publică, al cărei rol edu
cativ nu este deloc neglijabil.
Unele funcții ale obiceiului sînt legate și de caracterul său de petre
cere, de repertoriul folcloric specific. In șezătoare se creează, dar mai
ales se interpretează și se transmite repertoriul folcloric al colectivității.
Sporadic, am întîlnit mențiuni după care, în postul Crăciunului, la șeză
toare se pregătea repertoriul de colinde37, sau după care la gazda de
șezătoare se adunau fetele în noaptea Anului Nou pentru a-și ghici ursita
cu ajutorul practicilor magice specifice.
Aceste funcții, păstrate pînă astăzi în memoria informatoarelor anche
tate și, uneori, în desfășurarea concretă a obiceiului, ne fac să credem
că șezătoarea a putut fi altădată mult mai complexă și a constituit, ală
turi de sărbătorile Anului Nou, manifestarea folclorică cea mai impor
tantă în serile lungi de toamnă și iarnă.
în șezătoare se spuneau povești, nu însă atît de frecvent cum se
crede de obicei. Rolul de povestitori revenea mai ales bărbaților. Astfel,
se spuneau povești cînd era bătrîn la casă, de către acesta (Șanț), sau,
33 Feldru, Maieru, Ilva-Mică, Ilva-Mare, Leșu llvei, Rebra, Rebrișoara, Bichi
giu, Coșbuc, Suplai, Zagra.
3:! Leșu llvei. (forobrază = obraznică, fără rușine, fără obraz).
34 Suplai. Informații similare am notat și la Bichigiu: „care umple fusăle mai
rșpecîe; o vtgfe cum să portă între oameni, care să portă bin’e, aceea se mărită mai
repede“.
35 Feldru: inf. Ileana Costinaș ne-a mărturisit că în șezătorile de fete nu se
discută despre moralitatea satului: „nu prș grăiesc că să fern una d’e alta“. Infor
mații similare am notat în Șanț, Maieru, Telciu, Romuli, Zagra, Suplai.
36 Informația este din Maieru. „La șezătșrea d’e babe să judecă satu’“ ne-a
spus Tavifta Bichigean din Telciu. Cf. și Șezătorile de fete, l. c.
37 Feldru, Romuli. Chiar și în aceste localități pregătirea repertoriului de
colinde avea loc și la alte case. Cf. și At. M. Marienescu, o. c.
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în general, de către bărbatul gazdă de șezătoare38; povesteau și flăcăii
mai în vîrstă39. Un stadiu mai nou al povestitului în șezătoare este citi
rea poveștilor de către feciori sau învățători, cînd aceștia veneau la șeză
toare40. Numai în două localități am întîlnit povestitul femeilor sau al
fetelor41. Repertoriul de povești cuprinde toate speciile genului și este
identic cu repertoriul individual al povestitorului ocazional. Totuși, se
pare că sînt preferate speciile scurte: snoavele, poveștile, legendele,
basmele nuvelistice, care sînt mai antrenante, iar basmele propriu-zise,
numai dacă povestitorul este foarte talentat, pentru că altfel moleșesc
asistența și împiedică lucrul. Povestitul are o pondere mai mare în
șezătorile de neveste și de femei bătrîne pentru că repertoriul de cîntece
este mai redus aici, iar cel al jocurilor dramatice și de societate și al
practicilor magice lipsește cu desăvîrșire.
în șezătorile de fete repertoriul de cîntece este cu mult mai bogat
decît acele de povești și el cuprinde, de obicei, tot ce se cunoaște în sat,
de la cîntecele bătrînilor pînă la cele auzite la radio. Se pare totuși că
cea mai mare frecvență o au cîntecele de dragoste.. Ileana Costinaș din
Feldru a împărțit repertoriul de cîntece în funcție de melodie: „erau
unele cu melodie anume și altele care se cîntă în sie ce melodie. Cu
Vălean, Cu Toma care ș-o omorît nevasta, Cîtu-i lumea pe sub sore /
Nu-i frumos ca-n șezătore, ai§stea-s cu melodia lor. Cele fără melodie
sînt -«d’e bade»“. Sporadic se atestă reducerea repertoriului de cîntece în
șezătoare datorită radioficării: „au avut cît’e fgluri d’e cîntări; acum d’e
cînd îi radio nu mai cîntă riime“ (Ilva Mică). Criteriile cele mai frec
vente în alcătuirea repertoriului cîntecelor interpretate în șezătoare par
a fi priceperea, buna dispoziție și preferințele generale sau de moment
ale participanților. Ponderea fiecărui criteriu poate fi diferită de la un
tip de șezătoare la altul, de la o șezătoare la alta în cadrul aceluiași tip,
sau de la o seară la alta în cadrul aceleiași șezători.
Repertoriul cîntecelor de șezătoare a preocupat pe cercetători încă
din secolul trecut. Atanasie M. Marienescu crede că acesta este format
din cîntece interpretate individual și în grup, iar dintre specii amintește
doinele și cîntecele bătrînești42. într-o cercetare asupra unei șezători
provocate în comuna Șanț — Năsăud, Constantin Brăiloiu constată alter
nanța de cîntece și dansuri fără un criteriu anume de organizare. Cule
gătorul a fost interesat, se pare, mai ales de repertoriul de cîntece și
dansuri și de modul în care se îmbină acestea, iar participanții, ghicin38 Maieru, Telciu, Bichigiu. Povestitul în șezătoare este menționat și în Șeză
torile de fete, l. c.; Onaciu A., Marți seara, Cărțile săteanului român, 4 (1879), p. 35.
39 Ilva-Mare, Telciu.
40 Citesc feciorii în Ilva-Mică și învățătorii în Maieru.
4* Ilva-Mică povestesc femeile iar în Șanț fetele.
42 O. c.
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du-i probabil intenția, și-au îndreptat în această direcție activitatea43.
Cercetări mai recente pun în lumină, de asemenea, caracterul atotcuprin
zător al repertoriului de cîntece interpretate în șezătorile din satele
năsăudene44. în cele de femei bătrîne, mai sărace sub acest aspect, Con
stantin Brăiloiu a semnalat prezența romanțelor și a bocetelor45.
43 Șezătoarea a avut loc în 21. IX. 1935. Participă și lăutari: 2 viori, un contra
bas și o contră. Orele 0,25’ a: de-a mină [joc], se strigă; b: de-nvîrtit, se strigă.
Orele 0,38’: roata, strigă fetele și feciorii. încetează lăutarii. în surdină vioara cîntă
Rotunjico la obraz. Fetele în număr de opt, cîntă ținîndu-se de mină Radu mamii.
Orele 0,38’: roata, strigă fetele și feciorii. încetează lăutarii. în surdină vioara cîntă
mina. Orele 1,16’: de-nvîrtit. Lăutarii încetează la orele 1,25’. Orele 1,30’: într-o
cameră vecină fetele cîntă: Trandafir de la Moldova, Omul cînd e necăjit, La /în
tina la izvor [...] Ți-am dat mere, ți-am dat pere, Ilenuța (Vidu). Orele 1,34’ de-a
mina, încetează la orele 1,42. Orele 1,56: Fetele cîntă la plecare unui monografist:
Să plecați cu bine, Trandafir de pe cetate, Pic, pic, pic (Vidu), Pescarii (Kiriac).
Orele 2,07’ : roata, încetează la orele 2,25, [...]. Am reprodus parțial această fișă
de observație directă după Arhiva I.E.F. București, inf. 4840.
44 Reproducem două fișe de repertoriu. Prima a fost alcătuită la Mintiu, în
17. V. 1961, cu ocazia cercetărilor efectuate de Institutul de folclor din București
în zona Năsăudului (cf. Arh. I.E.F., inf. 24477): Iar foiță foi de nuc, Io ț-am iubit
ochii tăi, Cînd vii bade-n șezătoare, Sus pe culmea unui deal, Cînd treci bade pe
la poartă, Firuță, nană Firuță, Patru boi leagănă carul, Bade, pălărie nouă, Mă
dusei să trec la Olt, Bate vîntul și-m adie, Gheorghiță de cînd te-ai dus, Măi
Crheorghiță un’te duci, Neghiniță neagră, De la Salva la Vișeu, Feciorii din Rășinari,
Pădure, dragă pădure, Intr-o sîmbătă de seară, Pocnind din bici, Aseară vîntu’
batea, Pe umeri pletele-i curg rîu, Mierlița cînd îi bolnavă, Busuioc, floare cătată,
Bădiță, sărutul tău, Șapte care de nuiele, I-auzi valea cum răsună, Pavele, Pavele,
M-am jurat să nu beau țuică, Trandafir de la Moldova, Hei, geaba lună, geaba stele,
Adă, doamne, trenu-n gară, M-a trimis maica la vie, Măi bădiță, bade, bade, Spune-m
bade adevărat, Fie dracu supărat, Ceteraș cu strune bune. A doua fișă de repertoriu
a fost alcătuită în Zagra, la 19. V. 1961, (cf. Arhiva I.E.F., inf. 24485) și cuprinde
cîntecele: Cînd iera badea~n Cindrel, Cîtu-i lumea și țara, Adă. doamne, trenu-n
gară, Zi bade cu fluiera, M-a trimis mama la vie, Tînără m-am măritat, Măicuță
cînd m-ai făcut, Trecui aseară pe strada ta, De cînd sînt tot așa am fost, Ană
dragă, Du-te dor și iarăși vină, Patru boi leagănă carul, Măi bădiță sprîncenat, Măi
ciobane de la mnei, Astăzi e clacă pe la noi, Zis-o mama că m-a da, Bădiță cu
țundră neagră, Geaba lună, geaba stele, Astă noapte te-am visat, Sînt la maica
numai una, Nu se mișcă nici o frunză, Bădiță cu păr rotat, La fîntînă la făget,
La cîrciumioara din vale, Cînd treci bade pe la noi, De la noi de la fereastră, Mai
am o zi și mă duc, Cînd vii bade de la plug, De cine doru’ se leagă, Astă iarnă
era iarnă, Vecină, dragă vecină, Piatră, piatră, Aseară vîntul bătea, Am o mîndră
mititică, Spune, măiculiță, spune, Trenule, mașină mică, Bădiță, sărutul tău, Cînd
vii bade-n șezătoare, Firuță, nană Firuță, Pe umeri pletele-i curg rîu, La oglindă,
Marina, Spune bade-adevărat, Treci, bădiță, dealu-ncoace, Niciodată așa dor mult,
Supărat badea de-aseară, Tractorist e badea-l meu, Cînd eram pe Ialomița, Volga,
Volga. C. D. Amzăr în lucrarea citată (p. 558) crede că este imposibil de alcătuit
un repertoriu complet al tuturor cîntecelor și jocurilor care se aud și se văd în
șezătorile unui sat.
46 Fișa de repertoriu a fost alcătuită în Șanț, la 23. IX. 1935, și cuprinde
următoarele titluri: Bocetul de la moartea lui Mihăilă, Alt bocet de la moartea
lui Mihăilă, De-ar fi trăznit Dumnezeu, Dunăre, apă vioară, La Mițulea la fîntînă,
Mult mă-ntreabă iedera, Se scutură frunza de nuc (romanță), Nu poci crede, nu
poci crede (romanță), Cîntec moroșenesc, Din Sibii pleacă poșta (romanță), Mlădie
ca un spic de grîu (romanță), A plecat moțu’ la țară, Tot am zis că nu-mi trebuie,
Cînd eram de-un an ori doi, Foaie verde fir de nalbă, Colindă (la cererea gazdei).
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Cu toate că cercetările anterioare asupra șezătorii în zona Năsăud4647
nu menționează existența cîntecelor specifice acestui obicei, noi le-am
urmărit și am primit de fiecare dată răspunsuri negative. Totuși, se pare
că altădată ele au existat și urmele lor se pot descifra și astăzi, chiar
dacă în amintirea informatoarelor nu mai au această funcție. Pornind
de la caracterul descriptiv ca trăsătură de bază a poeziei obiceiurilor,
înclinăm a considera că textul din Romuli, rostit de fata care toarce din
vîrful caierelor pentru a aduce feciorii la șezătoare, este un vechi cîntec
ritual:

„Șezătorea n-i deplin,
Fgt’e-avem, fisori nu vin,
Că fisorii ni s-o dus,
La șezătorea d’in sus.
Acolo-i casa d’e bîrrie
Și sînt fçt’e mai bătrîne,
La noi casa-i d’e nuiçle
Și fçfele tinerele.
Da iriisi noi nu ne-om lăsa
Sîta d’in cui om lua
Și tortu’ l-om d’epîna
Și fisorii i-om tema;
Sîta pe jos noi om da
Și fisori om aduna“.

Deși l-am întîlnit cu funcție de descîntec pentru aducerea feciori
lor, structura sa îl apropie mai degrabă de cîntecele în care erau descrise
secvențe ale obiceiului. De altfel, prima sa imagine se întîlnește frec
vent în multe cîntece interpretate la șezătoare. Schimbarea de funcție
și de gen pare a se fi produs datorită faptului că descria o practică
magică de aducere a feciorilor, ceea ce a ușurat trecerea din repertoriul
cîntecelor în acela al descîntecelor care însoțeau această practică. Dar nu
este exclusă nici existența din vremuri străvechi, poate mai accentuată
atunci, a unei confuzii de genuri, în sensul că unul și același text să fi
avut diferite funcții, în cazul de față de cîntec și descîntec, așa cum
sugerează de multe ori poezia obiceiurilor și cum demonstrează, pentru
repertoriul de șezătoare din sudul Transilvaniei, cercetările mai recente4'.
Cum una din preocupările fundamentale ale fetelor la șezătoare,
frecventă și în practicile magice, era aducerea feciorilor, credem că
urme ale vechiului repertoriu ritual pot fi găsite în cîntecele cu această
temă, păstrate pînă astăzi, chiar dacă ele sînt interpretate și în alte
ocazii și nu mai au funcție rituală. Afirmația pare cu atît mai plauzibilă
cu cît unele dintre aceste cîntece se interpretează în anume momente
/,fi Ne referim la cotele citate pe parcurs din Arhiva I.E.F. București.
47 Mariana Kahane și Lucilia Georgescu, Repertoriul de șezătoare-specie ceremonială distinctă, Revista de etnografie și folclor, XIII (1968), nr. 4, p. 317—330.
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ale obiceiului. Astfel, cind nu veneau feciorii, fetele cîntau aurmătorul
cîntec:

„Se sară-i aiastă sară,
Da-i sară d’e șezătore,
Fçt’e-avem, fisori n-avem,
Ne-om fase vo doi d’e lemn,
Cu pt’ispre d’e turzçni
Și i-om mina la fețpni,
Or gini că-s lăturgni.
Tprce furcă și tu fus.
Că fisorii ni s-o dus,
La șezătorea d’in sus,
C-acolo-i casa d’e bîrne
Și-s fçt’ele mai bătrîne,
Aisi îi casa d’e nuiçle
Și-s fgt’e mai tiriergle
Și nu ne-nșt’imbăm pă içle“48.

Sau o variantă de proporții mai reduse în care se păstrează ideea de
bază și nota de umor :

„Șezătorea ri-i deplin,
Și fisorii nu ne vin,
Că-s la șezătpre-n sus,
Că s-o-nvățat cu harbuz,
Și-s la șezătpre-n zos,
Că s-o-nvățat cu cotoz“49.
Textele citate, asemănătoare pînă la un punct, cuprind ideea concu
renței între șezători pe tema atragerii feciorilor, idee frecventă mai ales
în practicile magice. Această similitudine tematică între cîntece și tex
tele magice pledează pentru vechimea și caracterul lor ritual.
Ideea concurenței o întîlnim și în texte de factură mai nouă:
Zîs-o badça c-o vini,
Dacă lună-a răsări.
Luna-i răsărită sus,
Badea vine și s-o dus,
La drăguța s§ d’in sus.
Luna-i răsărită jos,
Badea vine și s-o-ntors,
La drăguța se d’in zos.
Intr-un drept cu găinușa,
48 Leșu Ilvei (trujeni = tulei de porumb; fețeni = cei din fața satului, unde
era altă șezătoare).
49 Coșbuc (harbuz = bostan furajer; cotoz = mămăligă cu lapte acru de
putină).

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

317

Șezătoarea în zonă Năsăudului
Hai, mîndră, deschide ușa;
Du-t’e, bade, și t’e du,
Une-ai șezut pînă-amu;
Șăz bade pe prism-afară,
Dacă n-ai viriit d’e-asară(Coșbuc)

Se pare că anumite cîntece specifice obiceiului, care e posibil să fi
avut altădată caracter ritual, au fost înrudite tematic cu anumite prac
tici nemagice. Astfel, alături de jocurile menite să alunge băieții prea
tineri care veneau la șezătoare, întîlnim și cîntece cu același scop: „dacă
vinç băietarii prea tineri le cîntam cînfecul:
D’e-aieșt’ia fisori s-avem,
Că s-ar duse și să fem.
Șad’e badea pe lăispră,
Buzăle-i spînzură-n pplă.
Strînze-ți, bade, buzăle.
Că le c . . ă muștele“.

(Coșbuc)

Vechi cîntece de șezătoare, înrudite prin caracterul lor fabulos cu
unele colinde și balade, s-au contaminat cu motive de cîntece nupțiale
și de cătănie, frecvente și acestea în repertoriul obiceiului:
„Colo-n deal se pcică rouă,
Ipste-o căsulie npuă,
Cu fereasta cătă spre,
Țîn fçt’ile șezătore,
Tăit’e torc și sire-ș torc,
Si cu glumile să-ntrec,
Numa fata gazdii,
Ip să preumblă pin casă,
Cu năframa d’e mătasă,
Și d’in ochi-i lacrimi varsă.
Tată-so o întreba:
— Se t’e cînț tu atîta?
— Tasi, tată, nu mă-ntreba,
Cum focu nu m-oi cîntă,
Norocu mrii l-ai mîncat,
Cîtă lume m-o-ntrebat,
M-o serut fisori d’e crai,
Și tu n-ai vrut să mă dai,
M-o serut și d’e-mpărat
Și tu tată nu m-ai dat.
împărate, împărate,
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Ardă-ți curtea jumătate
Și scaunu d’i la spate,
Că nisi tu nu fasi dreptate.
— împărate Pavele,
Unde duși cătăriile?
— La război sărasele.
Sei frumoși îi duși departe
Sei hîzi la fçt’e pe safe;
Sei frumoși îi duși în lume,
Sei hîzi la fçt’e pun nume“'
(Șanț)

Sînt frecvente în repertoriul șezătorilor cîntece de factură mai nouă,
fără caracter ritual. Ele sînt construite pe ideea așteptării feciorilor sau
a întîlnirii cu aceștia în șezătoare și cuprind diferite ipostaze ale senti
mentului de dragoste, uneori în nuanțări de mare sensibilitate.
„Mamă, inima mă dore,
Să mă duc în șezătore,
Că și bădița-a vini,
Să văd pă sine-a iubi.
D’e-a iubi una ca mine,
Dumnezău să-i dçie bine.
D’e-a iubi una frumpțsă
Pt’ise-i carnea d’i pă pasă,
Să rămîie nos uscat,
Să st’ie că miîi-o fost drag,
Să rămîie uosu’ gol,
Să știe că mni-o fost dor“.

(Suplai)

Cîntece care nu par a fi legate direct de obicei îndeplinesc funcția
vechilor cîntece de șezătoare, dispărute din repertoriul contemporan. Ast
fel, dacă nu vine „badea“, fetele cîntă:
„Luniță, dragă luniță,
Ține bad’ii lumn’iniță
Să vie d’i îa oiță,
D’e n-o vini drept la noi,
Țîpe-să lupfii-ntră oi,
Batăr dpuăzăs și doi.
Nise unu să nu iasă,
Fără d'e-o mnioră grasă,
Nise unu să nu sie
Fără d’e-o mnioră zie“
(Suplai)
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O bună parte a cîntecelor de invitare-așteptare a feciorilor sînt aso
ciate cu blesteme:

„Vină bad’e-n șezătore
Că inima rău mă dore,
Că tot torcînd la fuior,
Mă usuc d’e al tău dor.
Să vii sara pă lună,
Să mă stîmperi la inimă;
Să vii sara pin ogor,
Ca să-mi stîmperi al meu dor.
Bădiță de nu-i veni
T’e-oi blăstăma și-i muri.
Steaua sg d’i lîngă lună
Și cred’ința mg sg bună,
Amîndouă să t’e bată
C-ai mințit s-ai zîs o dată“
(Romuli)
Nu este exclus ca aceste cîntece-blesteme să fi avut, în șezătoare, rosturi
mai precise decît în repertoriul liric obișnuit și să fi contribuit la forma
rea unei conduite sobre a fetelor și flăcăilor. Repertoriul de șezătoare
cunoaște numeroase asemenea cîntece frecvente în colecțiile de lirică
populară. Altele dau expresie sentimentului discret și delicat cu care
este așteptat iubitul.

„Arde lumnina pe masă,
Sine mni drag, nu-i în casă.
Arde lumniniță bine,
Sine mrii drag nu mai vine.
Sie pe laiță rînduț,
Dacă nu-i a mneu drăguț;
Sie pe laiță șireag,
Dacă nu-i sine mni-i drag“.
(Leșu llvei)

Alteori repertoriul cuprinde cîntece care au ca temă petrecerea și
veselia caracteristice șezătorilor de fete :
„Cît îi lumea pe su’ spre,
Nu-i mîndru ca-n șezătpre;
Cît ii lume pe su’ nori,
Nu-i mîndru ca-n șezători,
Că vin fgt’e și fesori,
Că vine și băd’ița,
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Și-m stîmpără inima,
Că vine d’e la uăiță
Și-m sărută-a mç guriță“
ț (Suplai)
Uneori cîntece lirice diverse sînt adaptate la repertoriul de șeză
toare, așa cum au procedat interpretele din Feldru cu Cîntecul Iancului.
Procedeul poate fi un indiciu prețios cu privire la existența unor cîntece
specifice obiceiului, în vremuri îndepărtate. Alături de repertoriul de
cîntece lirice, în șezătoare s-au interpretat numeroase cîntece epice, mai
ales nuvelistice.
Cu tot caracterul practic nelimitat al repertoriului de cîntece, în
cadrul lui se pot desprinde unele motive străvechi, înrudite tematic cu
practicile magice și ele au putut fi altădată cîntece cu caracter ritual.
Prin permanența și forța sa de atracție, prin prețuirea de care se bucură,
șezătoarea a constituit una din cele mai importante ocazii de selecție,
îmbogățire și transmitere a repertoriului de cîntece al localității. De ase
menea, a fost o adevărată școală de artă interpretativă, în care s-a for
mat și cizelat gustul generațiilor în succesiunea lor.
înrudite în parte cu unele cîntece vechi specifice obiceiului sînt
textele literare care însoțesc practicile magice, frecvente în șezătorile
de fete. Așteptarea feciorilor în șezătoare este unul din momentele de
cea mai mare tensiune interioară pentru că, avînd posibilitatea să aleagă
la care șezătoare din sat vor merge, sosirea lor este incertă de cele mai
multe ori. Magia practicată în scopul de a-i determina să vină într-o
anume șezătoare și implicit de a-i împiedeca să meargă la alte șezători,
are un caracter de concurență. Ea se apropie în grad înalt de magia
pentru ghicirea și aducerea ursitului, practicată cu alte ocazii. în șeză
toare practicile magice se execută de fete în grup sau individual, după
cum o cere datina, fie sub îndrumarea unei femei pricepute, fie de ele
singure, atunci cînd stăpînesc repertoriul.
Ca mod de realizare, magia șezătorii este diversă și uzează, în gene
ral, de acțiunile și obiectele cunoscute și altor domenii ale sale, nu însă
fără a avea și anumite particularități specifice. O descriere a acestor
practici credem că poate pune în lumină un domeniu mai puțin cunoscut
din folclorul nostru, după cum poate dovedi străvechimea obiceiului și
rosturile sale complexe în colectivitățile sătești.
Cînd nu vin feciorii, o fată toarce pe la spate cîte puțin din fiecare
caier, și rostește următorul descîntec:
„Nu torc,
Că-ntorc
Tăț fisorii,
D’in tăit’e șezătorile.
D’e n-or vini,
Or pocni,
D’e n-or pleca,
Or crepa“.
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Pe tortul tors în acest fel fac numeroase noduri, fiecare reprezentînd cîte
un fecior, leagă cu el toate fusele goale și le aruncă pe horn din tindă,
dacă acolo iese gura hornului, sau din pod, să vină în vatră. Fetele iau
apoi tortul și se duc cu el la altă șezătoare unde leagă poarta să nu poată
intra acolo feciorii. Ele păzesc cu strășnicie să nu se facă asemenea prac
tică împotriva lor50. La Leșu Ilvei obiceiul are o formă mai explicită iar
textul care îl însoțește cuprinde amenințări mai atenuate:

'1

„Se fasi?“ întreabă proprietara caierului,
„Nu torc,
Că d’estorc
Pe tăț fisorii
D’in tăit’e șezătorile,
Să n-aibă stare
Ș-așezare
Pînă la noi în șezătore51.

Pe tort fiecare fată face un nod, reprezentînd feciorul așteptat de ea,
leagă cu el nouă fuse, le aruncă pe horn iar apoi le leagă de piciorul
mesei, probabil pentru a aduce și a „lega“ feciorii de șezătoarea res
pectivă. Pe baza aceleiași credințe, în comuna Liviu Rebreanu, fușele
sînt legate de gard. Cu tortul obținut în același fel, la Maieru și Suplai
se leagă drumul de la un gard la altul, în scopul de a opri feciorii să
meargă la alte șezători. La Rebra, fata care toarce pe la spate ține fusul
cu roata în sus și împreună cu proprietara fiecărui caier rostește urmă
torul descîntec dialogat:
„ — Bună sara!
— Sara bună.
Da torsi?
—-Nu torc,
Că d’estorc,
Să pun în sus pe fus,
Să he viie fisori mulț,
Să ne-nvîrtă ca pe fus“.

Torsul începe din caierul cel mai apropiat de ușă. Se ia apoi cîte un fus
60 Forma descrisă este din Feldru. Torsul pe Ia spate se practica în Maieru,
Poiana Cătunenilor, Ilva-Mare, Poiana Ilvei, Leșu Ilvei, Rebra, Liviu Rebreanu,
Telciu, Romuli, Bichigiu, Coșbuc, Suplai, Zagra, Parva. In Sititelec—Bihor o fată
stă cu caierul în casă lîngă fereastră iar alta afară și toarce din el prin fereastra
deschisă (cf. Arh. de folclor Cluj, ms. 649, culeg. Onchiș Lazăr, 1934).
51 O variantă a descântecului a fost culeasă în aoeeași localitate, la 21. VIII.
1957, (Cf. Arh. I.E.F., inf. 18110):
Ce faci? / — Torc, nu torc că destorc, I Pe
tăț fisorii, din tăit’e șezătorile, / Să n-aibă stare și-așezare, / Pîn- la noi în șeză
toare. / Care n-a pleca a crepa, ? Care n-a veni a plesni. / Furnici prin opcinsi, /
Stropșele pin obdele, / Să n-aibă stare ș-alinare / Pînă la noi în șezătoare“.
21 — Anuarul Muzeului etnografic
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gol de la fiecare fată, se leagă cu tortul și, înainte de a fi aruncate pe
horn, cele două fete rostesc o nouă formulă dialogată:
—
—
—
—

Bahu, bahu52
Pe sine?
Pe Dumitru, pe Ion (pomenește pe toți feciorii din sat)
Iată-1 că vine!

Dacă fusele veneau pe horn era semn că vin și feciorii53.
O altă practică pentru aducerea feciorilor în șezătoare se face cu
ajutorul sitei sau ciurului, pe care uneori se deapănă tortul tors pe la
spate. Două fete se așează spate la spate la distanța maximă permisă de
încăpere și rostogolesc sita sau ciurul printre picioare, de la una la alta,
rostind pentru fiecare fecior o dată:

„Turduluc butuc
Pe cutare l-aduc“54*

La Maieru, în timp ce rostogolesc sita, rostesc pentru fiecare fecior urmă
toarea formulă dialogată:
—
—
—
—
—

Vai d’e mine!
Ce-i d’e fine?
Că nu vine!
Cine?
Vasile!

Rostogolirea sitei s-a contaminat la Telciu cu torsul pe la spate și
practica a primit o formă nouă: „— D’i se torsi?“ întreabă stăpîna caierului, „— D’e fisori, de fisori, de fisori“, răspunde fata care toarce și în
același timp tropotește cu picioarele pentru a veni cît mai repede feciorii.
Tortul este învîrtit apoi pe sită și practica se desfășoară în forma de
52 „Se mai ie și aia“. Dialogul îl începea fata din pod.
53 Raveca Pop din Rebra mărturisea, referitor la această practică: „Odată
fusăle s-o oprit în horn, fisorii o viriit și ne-o rîs bine. Pe urmă am tras fusăle cu
o botă (fe-acolo că n-am avut se fase“.
54 Practica se întîlnește în localitățile Rodna, Maieru, Ilva-Mare (aici cînd dau
sita zic: „cum mșre sita așa să vină ficiorii“); Leșu Ilvei, Rebra (dacă sita dată
de la o fată la alta nu mergea drept, era semn că „nu veneau feciorii“); Suplai
(se dă de nouă ori cu ciurul, fără a lega tort pe el); Zagra (cu ciurul. Practica are
aceeași semnificație ca în Rebra). Rostogolirea sitei sau a ciurului se combina cu
torsul pe la spate (tortul se învîrtea pe sită sau pe ciur) în localitățile Telciu,
Romuli, Bichigiu.
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scrisă55. Cu același tort fetele se duc la gard, leagă nouă pari și pomenesc
feciorii să vină:

„Io nu Leg gardu’
Că leg pă dracu’
Și dracu’ pă fisori,
Să ne viie-n șezători“.
O variantă asemănătoare am întîlnit la Romuli, numai că aici, pe
tortul astfel tors, două fete înnoadă pe la spate cite un nod pentru fie
care fecior și apoi îl deapănă pe sită56, continuînd practica în formele
descrise. La Bichigiu această practică aduce un element nou: cînd leagă
parii cu tortul tors pe la spate și depănat pe sită, fetele țin ochii închiși
și rostesc descîntecul:
„Cum leg parii,
Așa leg drumu’,
Și-n sus,
Și-n jos,
Să intre feciorii în casa noastră“57.
56 Formula rostită de fiecare fată o dată cu rostogolirea sitei este: „Turduluc,
butuc. / Pe cutare l-aduc". Ea a fost menționată și în com. Vad, jud. Maramureș
(cf. Arh. folclor Cluj, ms. 797, culeg. Vasile Bologa, 1935): o fată îndrugă din vîrful
a nouă caiere pe un fus, atîta tort cît este necesar pentru a cuprinde sita de patru
ori. Fiecare fată o întreabă „ce îndrugi?“ Ea răspunde: „Eu nu îndrug, / Da feciori
aduc, / De prin toate șezătorile, / De n-or veni, / Or plesni, / De n-or pleca, / Or
crepa, / în cioareci, / Șoareci, / In opinci, / Furnici, / în obiele, / Boale rele, ! Să
n-aibă a fi, / Să n-aibă a poclui, / Pînă ce aici în șezătoare n-or veni". Tortul se
învîrte pe sită în cruciș și practica se desfășoară în forma descrisă. După rosto
golirea sitei, tortul se face ghem, o fată merge cu el în pod, la horn, iar alta îl
așteaptă jos.
Cea din pod întreabă: „Vine Grigore?“ Cea de jos răspunde: „Vine
numai să-și ia gatiile“. Aruncă apoi ghemul pe horn și îl așează pe lingă ușă, îl
bat cu mătura pînă la masă. Zic că bat ghemul îndărăt. Pun ghemul apoi pe foc
și cînd începe a arde zic: „așa să-i ardă pe cutare dorul de șezătoarea noastră cum
arde ghemul acesta“.
56 în timp ce se înnoadă tortul fetele rostesc un descîntec din care informa
toarele și-au amintit numai două versuri: „Sita din cui am luat / Și de dăpănat
m-am apucat“. Un descîntec anume se rostea la Romuli și cînd se torcea pe la
spate caierele fetelor: „Șezătoréa ni-i déplin / F^t’e-avem feciori nu vin..." pe
care, pentru structura sa de cîntec ritual, l-am citat la cântecele de șezătoare. în
mentalitatea magică înnodarea aței înseamnă legarea cuiva. Practica a fost men
ționată în descînțece de legat; (cf. A. Gorovei, Descîntecele românilor, „Din viața
poporului român“ XL, București, 1931, p. 352).
57 Legatul parilor a fost descris de S. FI. Marian în Sărbătorile la români,
I, 1898, p. 122—123, ca o practică specifică vergelului. Leagă de ei crenguță de
bărbănoc cu strămătură roșie sau struț de perișoare cu panglică verde, sau struț
de pospan cu strămătură verde, sau cruciță de tisă cu cipcă albastră și numără
invers de la 9 la 1 și zic :„Sîn Văsiu bălțat, / Adă-mi un bărbat / Cît de blăstămat, / Dar bine-ntrămat“. Marian descrie practica după S. Botezan, Seara la Sin
Văsii în Maramureș, Familia, V (1869), p. 49—51.
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în satul Coșbuc torsul pe la spate se combină cu diverse practici care
au în unele localități valoare independentă. Pe tortul tors pe la spate și
depănat pe sită fiecare fată face cîte nouă noduri și pomenește feciorul
așteptat. Fetele merg apoi cu el, călare pe lopată și pe cociorvă, la un
pom în grădină, pe care îl scutură rostind descîntecul:

„Eu nu scutur pomu’,
Că scutur pe Romu,
Romu pă Nacu,
Și Nacu pă dracu’;
Să-1 aducă pe Ion,
Iute și tare,
Pe dracu’ călare,
Să n-aibă stare,
Nisi așăzare,
Pînă la noi în șezătore“58.

De aici se duc la soc, taie un băț lung de o palmă și-l spînzură cu o
bucată din ața înnodată, dau socului un băț de chibrit și cîțiva bănuți
și-i zic:
„Soc, solnoc,
Io ț-aduc pipă și foc
Și bani d’e feltuială,
Să-mi aduci pe cutare“59.

Merg apoi în casă și leagă fusele cu tortul înnodat, le aruncă pe horn,
iar după aceea pun tortul pe foc. Din locul unde arde iau cărbuni, îi
așază pe muchia securii, iar o fată se urcă pe scaun și dă cu ei de grindă.
Celelalte fete se învîrt prin scînteile care umple casa. Arderea tortului
tors pe la spate se practică și la Suplai. Aici aceste practici se fac numai
58 Romu și Nacu sînt „n’eamuri de-ale dracului“. O variantă ă textului, foarte
apropiată de aceasta, am cules în Zagra unde nouă fete torc nouă fire și le răsucesc
cîte trei la un loc, pe la spate, apoi se duc și leagă cu ele, tot pe la spate, un
pom și-1 scutură zicînd: „Nu scutur pomu’ / Că scutur morumu, / Morumu să scu
ture pă Nacu, / Nacu să scuture pă dracu’, / Dracu’ să scuture fiâorii satului, / Șă
n-aibă stare, / Ș-așezare, / Pînă la noi în șezătoare / Pin ogigle, sursșle, / Pin
opcinsi furnisi, / Să n-aibă stare, / Pină se-or vini aisi“. Scuturarea și descîntarea
pomului a fost menționată pentru zona Năsăudului în descîntece de dragoste și
de ursită, în culegerea lui G. Bichigean și I. Tomuță, Bocete și descîntece din
ținutul Năsăudului, Bistrița, 1938, p. 99—107. Alteori, după ce s-au despărțit de
feciori la vergel, fetele merg cu un ac, pîine și sare la un prun și-l descîntă înțepîndu-1 (cf. S. FI. Marian, o. c., p. 130—131).
59 O variantă a acestui text am cules la Telciu unde fetele mai curajoase
merg la soc și-1 descîntă: „Soc, besoc, / Io ț-oi pune-n pipă foc / Și tu t’e du și-m
adă pe cutare fesori“. în Telciu, de la soc fetele merg la produh (= copcă în
gheața^ unui rîu), unde fiecare ia de nouă ori apă în gură, fără să respire, și o
,pune în oluț. în olul cu apă se puneau și pietre, era așezat pe sobă la fiert și
cînd fierbea fetele ziceau: „Cum fierbe oluțu’, așa să vină și drăguțu“.
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marți seara pentru că numai atunci sînt „d’e leac“60. Torc de trei ori cîte
trei fete dintr-un caier, apoi toate nouă din unul. Tortul acesta îl aruncă
pe foc să ardă, cu scopul mărturisit că așa cum nu poate sta focul cînd
arde, să nu poată sta feciorii pînă n-or veni în șezătoare. O variantă a
obiceiului am întîlnit-o în cătunul Poiana Cătunarilor (Ilva-Mare) unde
tortul aprins era pus pe muchia securii și izbit în grindă. O fată îm
brăcată în suman se rostogolea pe jos prin scîntei zicînd „cît’e scînt’ei și
cît jar a căzut jos atîța feciori să vie aici în șezătore“. „Iera d’e glumă“
ne asigură informatoarea.
Pentru adunarea feciorilor la șezătoare este chemat în ajutor, în
diverse feluri, socul, arbore „considerat la noi și la alte popoare ca lemn
sacru, de care nu trebuie să te atingi“61. Romanii îi acordau o putere
magică, la francezi se folosește în descîntecele împotriva bolilor la vite,
cu lemn de soc se ucid șerpii și se îndepărtează hoții în Sicilia, tirolezii
își ridică pălăria în fața lui, în Danemarca e considerat geniu protector al
casei, suedezele însărcinate îl sărută, rușii cred că alungă spiritele rele,
letonii cred că sub rădăcinile socului stă zeul pămîntului, în credințele
germanilor și ale celților socul e arborele protector al tribului, popoarele
nordice nu-1 taie și nu-1 vatămă etc. Românii din Transilvania credeau
în existența unui spirit rău, numit Baba Coaja, care omoară copiii nebo
tezați și le închide sufletele în tufișuri de soc unde stau pînă le putre
zește corpul. Din această cauză transilvănenii nu-1 săpau bucuroși62. Cre
dința a fost menționată și la danezi. în folclorul românesc socul este
invocat în descîntecele pentru judecată63 și de viermi64. Magia practicată
în șezătoare cu ajutorul socului se bazează pe credința după care acest
arbore ar fi unul din locurile în care sălășluiește dracul65.
în comuna Șanț fetele amestecă cu două bețe de soc jarul din vatră
și rostesc un descîntec pentru a aduce feciorii:

„Cum ard’e socu,
Așg să ardă ca focu’;
Să ardă-n foc,
Pînă nu și-a găsi loc;
Să arz în pară,
Pînă nu-i vihi-n ias’ sară;

60 La Suplai, cînd torc pe la spate, fetele zic că așa să vină feciorii fără știrea
lor cum torc ele. pe la spate și rostesc următorul text: „Stropșșle pin obd’ele, /
Furnisi pin opt’insi / Mint’enaș să sie fisorii aisi“.
® I. A. Candrea, Folclorul medical român comparat, 1944, p. 81.
62 S. FI. Marian, Nașterea la români, București, 1892, p. 33.
63 A. Gorovei, o. c., p. 151—153, 345.
64 S. FI. Marian, Descîntece poporane române, Suceva, 1886, p. 349—350.
65 Practici magice în legătură cu socul am întîlnit în localitățile: Șanț, IlvaMică, Leșu llvei, Maieru, Rebra, Telciu, Romuli, Coșbuc, Zagra. Practica de strigare
a ursitului la soc a fost culeasă în Berbești—Maramureș de Ion Bîrlea, Literatură
populară din Maramureș, vol. II, Buc., 1968, p. 344.
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Și-n loc să nu poț sta,
Pînă nu mi-i-nserca,
Să nu-ț sie bine,
Pînă nu-i vini la mine,
D’e nemnic să nu t’e uiț,
Pînă nu-i vini desculț,
Că io ce șerb în oală,
Pînă nu-i vini și-n pcglea golă,
Că io n-oi zise rău,
Că ai fost drăguțu’ mriep,
Io ce-ncui cu cgie,
Alcele să nu ce içie,
Și de nu-i vini dup-olaltă,
Tăit’e crusile să ce bată,
Și de nu-i vini să ce am,
Să ce fasi hăram,
D’e nu mi-i lua că ț-am fost dragă,
D’e fine nimiiic să nu s-aleagă.
Vină cu lumnină,
Că ce ieij de la șină,
Să vii amu aisi,
Da’ mai adă-ne voinisi;
Pi ieșt’ialalț nu-i vedem,
Da’ io numa pă fine fe fern,
Să tresi garduri înalte,
Să vii cît de d’eparce“

Ioana Iugan, care ne-a descris practica aceasta, crede în eficacitatea ei:
„cînd fac cu socu’, vine; zise și de tri-patru ori pînă vine; zise pînă aude
golomozu’ [gălăgie] p-afară. Mai demult îi adusp chiar di la păi“. Dacă
după efectuarea practicii fetele se află afară și aud flăcăii venind, fug în
casă pentru că vin cu dracul, care o ia pe ultima. Se pare că altădată, pe
jarul în care se descînta, se punea păr de pe capul flăcăului vizat, pentru
că aceeași informatoare povestește, spre a sublinia puterea practicii, cum
o fată a luat păr de pe burduful cu făină, aflat în tindă, l-a descîntat și
a intrat burduful în șezătoare, izbindu-se de fată, că era cu dracul.
La Leșu Ilvei cinci, șase sau nouă fete mergeau la soc, îl scuturau
și una zicea:
„Soc, soroc,
Să ne-adusi fisori de joc,
Că fisori de nu ni-aduse,
Vîrvu’țî l-om răt’eza,
Rădăsina țî s-a usca,
Flore albă nu-i mai fase,
Bobă n’eagră nu-i mai cose“.
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,,O dată — spune Reghina Tăpălagă — o ieșit on mîț negru ș-o fuzit
după noi, era vorba că-i sas rău d’e la soc... Ne spung babele să nu mai
mçrem c-a ieși seva lucru rău de-acolo“.
în Maieru două-trei fete mergeau la soc pentru că îl credeau bun de
leac și aducător de noroc, îl scuturau și spuneau:
„Soc, soroc,
Dă-mi, domne, noroc.
Soc, sorac,
Dă-mi, domne, pe plac“.

sau:

Soc, socuțule,
Domn, domnuțule,
Io oi șoca,
Tu îi somna,
Du-t’e une t’e-oi mîna;
Du-t’e la cutare,
Dacă n-a veni,
Ca on purise a plesni,
Dacă n-a pleca,
A crepa;
Să crepe-n patru,
Să se facă ca macu“.
Textul se structurează în funcție de credințele populare despre soc. în
cazul citat, fiind considerat aducător de noroc, textul nu mai are caracter
de poruncă, imperativ, ci de rugă. Nu este exclus să ne găsim în fața
unei mutații a forțelor care ajută fetele, explicabilă printr-o notă inițială
de îmbunare a duhurilor rele, notă care s-a dezvoltat în așa măsură încît
le-a înlocuit pe acestea cu forța binefăcătoare. O variantă a acestei prac
tici a existat altădată în Rebra. Inf. Raveca Pop își amintește că i-a
povestit mama sa cum „să făsg cu socu’“: „Zîsg mama că să suiș o fată
călare pe lopată și alta pe cosorvă și să dusgu la soc. Le însoțău și alte
fgt’e“. La Romuli mergeau la soc cinci fete dezbrăcate complet, două că
lare pe lopată, două pe cociorvă iar alta în față, cu spatele înainte, și
astfel înconjurau socul cu scopul de a aduce feciorii. Obiceiul cunoaște
în Rebra și altă variantă: la soc merg trei fete „una cu st’iobu’, alta călare
pe lopată și alta pe cociorvă“ și zic pe drum:
„Tu lopată-i adă,
Tu ojoc nu le da loc,
Cît on purice în foc.
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De n-or porni,
Să stçie-a plesni;
De n-or pleca,
Să stçie-a crêpa“66.

La soc spuneau :

„Ieși Isoc
D’in soc
Și t’e du,
Ca vîntu’
Și ca gîndu’,
Să nu calsi pămîntu’,
Să-l aduși pă cutare“67.
Socul este considerat aici lemnul dracului, de aceea se face ursita la el.
Alte practici magice se grupează în jurul aducerii apei de la produh68. Fete în grup mergeau la produh, lua fiecare apă cu gura de
nouă ori și o turna într-un vas; luau apoi nouă „bd’icășei“. Se întorceau
la șezătoare, puneau „bd'icășeii“ pe foc pînă se înfierbîntau, apoi îi puneau
în vasul cu apă. Fiecare fată se apleca asupra vasului să se aburească și
își striga drăguțul pe nume: „hai cutare“ (Feldru). în această localitate,
alteori, mergeau la produh trei fete, una călare pe lopată, alta pe co
ciorvă și alta cu ciurul. Ciuruiau apă pe lopată și pe cociorvă, strigînd
pe nume feciorii așteptați. In alte locuri, una din cele trei fete care
merg la produh este legată la ochi. Aceasta ia apă cu gura de nouă ori,
06 șt’iob = vas în care se țin lăturile pentru porci, și care, în credințele
populare, are rostul de a înlătura deochiul; ojoc — coada cociorvei. La Leșu Ilvei
trei fete, una călare pe lopată, alta pe cociorvă, iar alta înainte cu știobul, încon
jurau casa de trei ori. Cea de pe lopată spunea: „Tu lopată / Du-t’e (Te mrii-i adă“,
iar cea de pe cociorvă: „Tu cosorvă, / Nu-i țînș la vorbă“. Obiceiul cunoaște o
formă asemănătoare în Rebra, La Bichigiu fetele umblă călare pe lopată și pe
cociorvă atît în casă cît și afară, rostind formule asemănătoare cu cele citate. în
Sititelec—Bihor (cf. Arh. fold. Cluj, nr. 649, p. 28) fetele merg la un prun și-l
înțeapă cu sula zicînd: „Io nu împung prunul, / Ce împung pă Nabunu, / Nabunu
împungă feciorii, / Ca ii să n-aibă stare, / Și așezare, / Pînă la noi în șezătoare“.
67 Isoc = drac. în varianta practicată altădată la Romuli mergeau la soc trei
fete dezbrăcate complet. Practica se întîlnește și în alte zone în magia de ghicire
și aducere a ursitului. Prima merge cu spatele înainte, a doua călare pe lopată
iar a treia pe cociorvă și înconjoară astfel socul pentru a determina venirea fecio
rilor la șezătoare. La Telciu magia cu socul se combină cu aducerea apei de la
produh.
68 Practica am întîlnit-o în următoarele localități: Feldru, Rodna, Șanț, lit aMică, Ilva-Mare, Leșu Ilvei, Maieru, Telciu, Romuli, Bichigiu, Suplai. Aspecte ale
practicilor magice cu ajutorul apei (neîncepută, curgătoare, din produh été.) se
găsesc în S. FI. Marian, Sărbătorile... I, p. 132, 141—142, 145—146, I. A. Candrea,
o. c., p. 375—377; A. Gorovei, o. c., p. 98. La aceleași practici pare a se referi
cîntecul nr. 373 din colecția lui I. Bibieescu, Poezii populare din Transilvania,
București, 1893, p. 365—366. Pentru virtuțile pietrelor în practicile magice, vezi
și S. FI. Marian, Descîntece poporane române, p. 37, 344; I. A. Candrea, o. c.,
p. 55.
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o pune într-o oală cu care se întoarce și o încălzește. încălzirea apei este
însoțită de următoarea formulă :

„Asta-i apă mută,
A mneu drăguț nu mă uită;
Asta-i apă mortă,
A mneu drăguț îi la portă;
A mneu drăguț îi frumos,
Vine mai mult pă sus ca pă jos;
‘
Io l-am adus cu sare și cu puie,
Că vine numa la mine,
Ș-a tău drăguț la fine“.
Apoi sting cărbunii în apă și zic :

„D’e n-a vini,
Să stgie-a pocni,
D’e n-a pleca,
Să stçie-a crêpa,
în zăse ca macu’,
Da’ i-o să-i hiu leacu’,
Că nu-1 aduc cu dracu’“.
(Șanț)

La Leșu Ilvei mergeau la produh șapte sau nouă fete și fiecare piatră
pusă în foc reprezenta cîte un fecior. Pietrele erau puse în vasul cu apă
de o fată, dar mai ales de o babă: „O babă socăsg p-acolo“ și rostea
formula: „Cum sprbe apa asta, așg să aibă iei stare pînă n-or vini cutare
și cutare“. în Maieru mergeau după apă și pietre șapte fete despletite,
nu vorbeau nimic tot drumul și fiecare aducea cîte una, două sau trei
pietre. Apa fierbea împreună cu pietrele, apoi era turnată pe o mătură
ținută cu coada în jos și pe balamalele ușii. în acest timp pomeneau
numele flăcăilor pe care voiau să-i aducă și spuneau:

„Cîț stropci de apă,
Atîța fisori să vie,
Io ce șerb apă-n ulcică,
Tu s-adusi pe Iuănică“.

Executarea practicii cu precădere de o femeie bătrînă denotă stadiul ei
de dispariție, pentru că, altfel, practicile de aducere a ursitului sînt exe
cutate de fete.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

330

N. Bot

La Romuli apa se punea la fiert, iar pietrele în foc. Cînd fierbea
apa, fiecare fată lua piatra adusă de ea, care reprezenta pe flăcăul aștep
tat, și o punea în apă, însoțind acțiunea de o formulă anume:
„Cum s^rbe apa
Și bd’icașu’ cum țîuigșt'e,
Așe să sârbă mincea lui,
Pînă nu vine la șezătore“.

Piatra, al cărei sfîrîit era mai puternic, anunța sosirea urgentă a fecio
rului pe care-1 reprezenta. Apa și pietrele se puneau apoi la balamalele
ușii, practica reprezentînd, probabil, o modalitate magică de a pregăti
intrarea flăcăilor, determinați astfel să vină.
La Bichigiu, două fete iau apă de nouă ori cu gura de la pîrîul morii
și nouă surcele din stavila acesteia. în drum, trec pe la altă șezătoare,
iau nouă surcele de la tăietor și una din pragul casei. Nu aveau voie să
vorbească sau să rîdă. Acasă numărau surcelele (9 + 9 4 1), le puneau
în apă să fiarbă și ziceau:

„Cum fiçrbe apa
Așa să vie d’e iute
Cît’e sursçle
Atîța fisori“.
Apa o aruncau cruciș în drum și însoțeau gestul cu formula:
„Cît d’e fuga am vin’it io cu uala.
Așg de rçped’e să ne vie fisorii“.

La Romuli două-trei fete merg ziua la moară, fură stavila și o așază
în locul portiței de la prispa unei case cu șezătoare spunînd: „Cum să
oprpșt’e mçira cînd pui stazîla, așg să nu margă fisorii la șezătorea asgea".
Iau totodată grăunțe din coșul morii și le duc la casa unde aveau ele șe
zătoare, cu scopul de a aduce atîția feciori cîte grăunțe merg la moară:
„Cît’e grăunțe în coș, atîția fisori frumoși să vină la noi la șezătpre. Cîtă
fârină în covată, atîția fisori deodată să intre la noi în casă“. Ca struc
tură, formulele acestea amintesc urările adresate gazdei cu fată de mă
ritat de cetele de colindători de pe Someș. Asemănarea se explică printr-o
vagă similitudine a scopului urmărit.
Funcția magică a așchiei din stavila morii avea semnificație dublă,
bazată pe analogie: cum lasă stavila apa să curgă, așa să vină feciorii,
sau să vină cum vin oamenii la moară. Pe de altă parte, alături de cele
lalte așchii, avea rostul să oprească feciorii de a merge în altă șezătoare,
așa cum oprește stavila morii apa. Scopul dublu al acestei practici e pus
și mai bine în evidență de forma pe care o îmbracă ea în Telciu, unde
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se iau două așchii din stavila morii69: una se lasă la poarta altei șezători,
pentru a opri feciorii să meargă acolo, iar alta se duce la șezătoarea fe
telor ce îndeplinesc acțiunea. Aici așchia se pune pe foc și, după ce arde,
se iau cărbunii și se izbesc cu securea în grindă. O fată îmbrăcată în
,,recăl“ se dă pe jos prin scîntei și zice:

„Furnisi în opfinsi,
Stropșgle-n obcTele;
D’e n-or vini, or plesni,
D’e n-or pleca, or crepa“.
în același timp, altă fată o lovește cu mătura, ca să nu se aprindă. Mai
nou așchiile se iau de la bufet și se procedează la fel. Alteori, apa se
adună în oală din stropii de pe roata morii, se aduce acasă și, cînd vin
feciorii, fetele îi stropesc fără ca ei să știe, cu scopul de a-i determina să
vină la șezătoare în fiecare seară, cum vine apa pe roata morii, sau cum
merg oamenii la moară (Suplai). La Ilva-Mică, nouă fete aduceau de nouă
ori apă în gură de la rîu și stropeau cu ea prin casă, pomenind de fiecare
dată numele unui fecior așteptat.
Numeroase practici se grupau în jurul focului, care, în concepția
magică, avea rol purificator. Crucea cea mare este una dintre ele70. Fe
tele luau fuior din fiecare caier și făceau din el o cruce în mijlocul casei.
Se aprindeau cele patru capete ale crucii, iar o fată, îmbrăcată în suman
mare, se dădea peste cap sau se rostogolea prin foc. Practica era însoțită
de o formulă verbală numai în Rebra: „Cum mă dau io d’e-a rota prin
focu’ aiesta, aș g să n-aibă liisi fisorii stare, pînă n-or vini la noi în șezătore“. Alteori, purificarea se făcea cu ajutorul cărbunilor așezați pe mu
chia securii sau, mai rar, pe o bucată de lemn și loviți de grindă71. La
Maieru toate fetele se învîrteau prin scîntei; la Bichigiu una singură, iar
alta cu mătura o apăra să nu se aprindă rostind: „Cîte scîntei, atîța fisori
s-aducă dracul“. Textul cel mai amplu însoțește practica din Ilva-Mică,
69 Dacă roata morii este oprită o pornesc pentru a veni feciorii în șezătoare
cum se învîrte roata. Cînd taie așchia din stavilă zic: „Cum se-nvîrt’e rota morii, /
Ase fisorii să n-aibă stare, / Pîn-or vini la noi în șezătore“. Cu apă de la stavila
morii, cu praf de la biserică, cu apă și pietre din vadul unui rîu etc., se face la
Telciu descîntecul „berii celei bune“ (cf. G. Bichigean, I. Tomuță, o. c., p. 107).
Pentru folosirea apei de pe roata morii în descîntece de ursit, vezi și Ion Bîrlea,
o. c., p. 348—349.
70 Am întîlnit practica în Ilva-Mare, Ilva-Mică, Rebra.
71 Se luau cărbuni din sobă, proveniți din orice lemne, în Feldru, Ilva-Mică,
Bichigiu. Pentru rolul purificator al focului vezi și A. Gorovei, o. c., p. 153.
Cînd sar scânteile în casă de pe sobă sau de pe vatră e semn de venire a oaspe
ților (cf. G. Niculiță, Șezătoarea, Iași, 1890, p. 56).
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unde nu se învîrt fete prin scîntei, și el este rostit de fata care izbește
cu cărbunii în grindă:

Ion, Vasile, Grigore72,
Furnisi în opinsi,
Stropșgle pin obiele,
Pe loc să sii aisi.
D’e n-a vini a pocni,
D’e n-a pleca, a crepa“.

în alte localități cărbunii se obțin din lemne anume: stavila morii73,
bățul cu care se curăță jghiabul pe care vine făina74, lopata cu care se
adună făina din covată (Leșu Ilvei), surcele de la tăietorul casei în care
se află altă șezătoare75, cărbunii pe care a ars tortul tors pe la spate,
sau din așchiile de la roata morii (Coșbuc). Practica era însoțită în unele
localități76 de diverse formule verbale. La Rebra, fata care dădea cu căr
bunii în grindă zicea :
„Cum curg scînt’eile,
Așa să viie la noi fisorii“,

iar cea care se învîrtea prin scîntei răspundea:
„Cît’e scîntei curg d’e-acolo,
Atîța fisori să vie la noi,
Și să ne-nvîrtă
Cum mă-nvîrt io prin scîntei-1.
Practica urmărea așadar, aducerea feciorilor cu scopul de a juca fotele.
La Romuli, cărbunii stinși în apă erau aruncați in tavan iar în acest timp
fetele îi numărau. Pe fata care număra mai mulți, o chemau mai mulți
feciori la fîntînă.
Textul cel mai amplu l-am cules la Leșu Ilvei, unde cărbunii' erau
înțepați cu acul și deseîntați înainte de a fi dați de grindă :

„Nu străpung cărbunele,
Că străpung pă cutare;
Dacă n-a vilii,
A plesni;
72 Pomenește pe toți feciorii frumoși.
h
73 Rebra, Telciu.
‘r‘ Maieru, Rebra, Poiana Ilvei, Parva.
' ' "
75 Romuli: două, trei fete aduc nouă surcele de la tăietorul șezătorii'' celei
mai apropiate, numărîndu-le de la nouă la unu; Coșbuc.
K Maieru, Rebra, Leșu Ilvei.
.|
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Dacă n-a pleca,
A crepa;
Furnisi în opt’insi,
Stropșgle pin obd'gle,
Mușănoie pin gurgöie“.
La Ilva-Mare fiecare fată își alege un cărbune care reprezintă un fecior
la care se gîndește, fără a-1 numi. Doar atunci cînd urmează a fi stins
spune că este cărbunele său. Semnificația practicii a fost formulată ast
fel de Ana Mare: „Cînd sfîrăie cărbunele zîse că asela a lua-o, cînd rămîne sus zîse că să mărită în anul asela, cînd să duse la fund zîse că nu“.
Pentru aducerea feciorilor în șezătoare fetele ies afară și scutură
gardul (Feldru, Poiana llvei). în ambele localități practica era însoțită
de o formulă verbală asemănătoare unora dintre acele care însoțesc scu
turarea pomului sau a socului:

„Io nu scutur gardu’,
Că scutur pe Natu,
Natu să scuture norii,
Și norii feciorii,
D’in tăit’e șezătorile,.
Cum nu stă on păr în foc,
Să nu potă sta d’e loc“77.
Cu același scop se legau parii din gard. Practica se cunoaște din obiceiu
rile de ghicire a ursitului la Anul Nou sau la alte sărbători78. La Suplai
fetele merg la gard cu un fus plin și leagă șapte, nouă sau zece pari; cîți
pari leagă atîția feciori să vină. Dacă nu vin, fetele rup tortul, și-1 leagă
77 Textul este din Feldru. La Poiana llvei ideea textului este aceeași numai
exprimarea ei este mai săracă: „Nu scutur gardu’, / Că scutur pe Natu, / Să vie
mai iut’e“ [feciorii]. Scuturatul parilor este menționat de A. Gorovei, o. c„ ca
practică ce însoțește descîntecele de dragoste (p. 154), de dușmani (p. 298) și de
S. FI, Marian, Vrăji, farmece și desfaceri, București, 1893, p. 21—28, pentru aduce
rea ursitului.
78 De altfel la Romuli în noaptea Anului nou fetele se adună la șezătoare,
colindă pe gazdă și apoi „se apucă, d’e meșt’erit“, (adică de practicat magia): legate
la ochi merg la gard și numără parii de la 9 — 1, pe ultimul legîndu-1 cu ață
roșie; ghicesc anul măritișului lovind cu spatele cotețul porcilor, după grohăitul
acestora; o fată aduce de afară un braț de lemne nenumărate, le numără în casă
și dacă sînt cu soț, înseamnă că se mărită în acel an. Se pare că la Romuli aceste
credințe au fost influențate de cele maramureșene, mult mai ample cel puțin în
satele de culme, printre care amintim Săcelul.
Și la Maieru în cadrul șezătorii se practică obiceiuri specifice și Anului Nou.
Astfel, în camera unde se organiza șezătoarea era o masă mică de lemn, fără cuie
de fier. Fetele stăteau cu mîinile pe masă o jumătate de oră, fără a le mișca. Una
descânta cu cuțitul pe sub masă (nu se mai cunoaște textul) și alta întreba: „Peste
cîți ani se va mărita cutare? Cîți copii va avea?“ iar masa dădea răspuns bătînd
din picioare numărul anilor sau al copiilor. A se vedea, pentru magia practicată
de Anul Nou, S. FI. Marian, Sărbătorile..., I, p. 76—78.
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de cojeică (furca de tors) pentru a lega feciorii de șezătoare. La Telciu
fetele merg la legatul parilor cu „șt'iobul“, călare pe mătură și pe co
ciorvă.
Cînd pleacă feciorii, fetele îi conduc, iar cele care rămîn în casă
întorc mătura cu coada în jos, și se dau peste cap „d’e-a caca sora“
(cioara) de la ușă spre centrul casei, ca aceștia să mai vină.
Pentru a afla dacă vin feciorii în șezătoare, la Șanț și Suplai, fetele
descîntau în bobdi79. Formula verbală este adaptată la specificul obi
ceiului:
„Patruzăci și unu d’e bobd’i,
Bine șt’iț,
Bine gîciț,
Pe noi să nu ne pociț;
Să iasă on grăunț mai mare,
Dacă mni-a vini cutare.
O, că bine n-am zîs,
Că bobd’ii mni s-o-nt’is,
Mni s-o-nt’is și nu-i bine,
în ias’ sară nu vine nime;
Da d’e n-a-nturna
Și nu m-a-ncerca,
în apă l-oi țîpa
Și-n foc l-oi arunca,
Să vie pă lună,
C-a mç inimă nu-i bună,
Să vie pă st’çle,
Că mni pç jçle:
D’e nu s-a țînp d’e cuvînt,
Să să ducă-n pămînt,
în mormînt80.

Ioana Iugan din Șanț mărturisește că „d’e vo dpttăsprăzăce ori s-o-mpliriit“. Fetele descîntă în bobi de cîte ori vor.
Deoarece practicile magice de aducere a feciorilor la șezătoare au
în subtext ideea frumuseții fetelor, în cadrul obiceiului întîlnim uneori
(Șanț) descîntece de frumusețe. Noaptea între orele 11 și 12 o fată legată
la ochi, avînd la ea o oală sau o cofă, este dusă la rîu unde se apleacă
în sens invers curgerii apei și ia de nouă ori apă cu gura descîntînd:
79 Și la Zagra baba din casă descîntă cu bobii în șezătoare dar nu pentru a
ghici venirea feciorilor ci de noroc.
80 Varianta din Suplai este mai redusă ca proporții și mai apropiată de scopul
practicii în condițiile date: „Patruzăsi și unu de bobdi, / Bine st’iț, / Bine ghisiț, /
Ghisrți-mni și mnie. / Dacă vine Ion, / Să pt’ise bobdii bine, / în prag colac, / Le>
inimă plin, / Și dacă nu vine, / Să pt’ise bobdii rău‘‘.
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„Se-i în fundu’ apei,
Să sie pe noi,
Și se-i pe noi
Să sie în fundu’ apei.
Uiuiu usuc (apă) d’e munte,
M-aș ruga usuc la fine,
Ca să-m dai dragostea nie,
Să siu dragă la fisori,
Ca vinu’ la domnișori,
Și ca țîța prunsilor.
Bună dimineața,
De dimineață m-am sculat
Și tare hîdă m-am aflat,
D’e păru’ capului încîlsită,
D’e sprînsgrie-mborzoșită,
D’e oci uărgită,
D’e nas cîrriită,
De gur-amuțîtă,
D’e mîneci legată,
D’e pt’ișore-nfed’ecată.
M-am luat cîntînu-mă și văietînu-mă,
Pe cale, pe cărare,
Și nime-n lume nu mă vid’g
Nisi nu m-auzg
Numai Maica Sfîntă,
D’in porta serjului,
Ig o viriit și m-o-ntrebat:
Se t’e cînț, Mărie mîndră și frumosă?
Da cum nu m-oi cîntă,
Sfîntă Maică luminată,
Că io dimineață m-am sculat,
Mai dimineață decît tot’e,
D’ecît sărcii-n coșriiță,
D’ecît babele-n uliță,
Și tare hîdă m-am aflat,
D’e păru’ capului încîlsită,
De sprînsgne-mborzoșită,
D’e oci uărgită,
D’e nas cîrriită,
D’e gur-amuțîtă,
D’e mînuri legată,
Și de pfispre-mped’ecată.
Nu te cîntă, Marie mîndră și frumosă,
Că io d’e mînă t’e-oi lua,
La apa lui Iordan t’e-oi băga,
Ș-acolo t’e-oi spăla,
D’e fărmăcături t’e-oi scăpa,
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D’e păru capului t’e-oi descîlci,
D’e sprînsgne t’e-oi d’ezborzoși,
D’e oci t’e-oi d’eorgi,
D’e nas t’e-oi descîrni,
D’e gură t’e-oi dezmuțî,
D’e mînuri fe-oi dezlega,
D’e pt’isore t’e-oi cTespedeca,
Mîndră și frumosă t’e-oi lăsa,
Ca arzintu’ d’e curată,
Ca auru’ străcurată,
D’e tăț fesorii jucată;
Tătă lumea s-a mriira,
Tătă lumea s-a-ntreba,
Oare sine-i aiasta,
Irod cu Irodiada?
Ba-i Maria sea frumosă.

Iau apoi vasul cu apă, se duc în casă și descîntă apa din nou:

Ion Ionelu’ mneu,
Drag, drăguțu’ mneu,
Să n-ai stare ș-așezare,
Ca apa-n vale,
Ca rpua d’e sore.
D’e nu-i pleca,
Să stai a crepa;
D’e nu-i porni,
Să stai a plesni,
în patru ca macu’,
Numa io să-ț siu leacu’;
Să vii piste munte,
Cu voiriisi d’e frunte;
Să vii piste vale,
Cu murguțu tare,
Da să n-ai așăzare,
Să n-ai; liniște d’e loc,
Ca un păr în foc“.

Cu un mănunchi de busuioc stropesc apa prin casă și pe afară, se duc
în drum ținîndu-se de mînă și se întorc în casă chiuind. Prin unele
aspecte ale sale practica are rolul implicit de aducere a feciorilor.
Feciorii erau determinați să vină la șezătoare și cu ajutorul bărdăuțelor, mici mănunchiuri de fuior luat din caierul fetelor. La Romuli, în
timp ce făcea bărdăuțele, fata zicea:
„Hai, fçt’e nu ne lăsăm,
Bărdăuțe să făsem
Și pe badea să-l cemăm“.
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Apoi le aprindea și le arunca spre tavan. Dacă se înălțau era semn că
vin feciorii, dacă nu, dimpotrivă. Cînd arunca bărdăuțele, fata rostea
o formulă verbală care pune în evidență funcția practicii de aducere a
feciorilor :
„Bărdăuță, bărdăuță,
Adă și pe-a mrieu băd’iță;
Bărdăuță d’e fuior,
Adă pe ci'rie mni dor;
Băd’iță, d’e nu-i vini,
Inima-n t’irie-a plesni;
Băd’iță, d’e nu-i pleca,
Inima-n t’irie-a crepa“81.

Alteori, după venirea feciorilor, aceștia fac două bărdăuțe, — una reprezentînd o fată, alta un băiat — le așează vertical și le aprind. Dacă în
ardere se apropie una de alta înseamnă că tinerii se iubesc sau se vor
căsători82.
Analizate în structura lor, practicile magice legate de șezătoare sînt
alcătuite din diferite secvențe care se combină în chip divers și urmăresc
de fiecare dată același scop sau scopuri care vizează obiective similare.
Uneori, prin legătura și orînduirea lor într-o succesiune firească, practi
cile magice par secvențe ale unui întreg unitar. în nici un alt domeniu
al folclorului magic românesc nu cunoaștem asemenea combinații ample
care curg ca un rîu și converg spre realizarea aceluiași scop: aducerea
feciorilor și, implicit, ipotetica realizare a căsătoriilor83. De altfel, se
pare că în măsură mai accentuată decît în cazul altor obiceiuri, în șeză
toare magia a înregistrat o evoluție în sensul demagizării ei; dacă altă
dată, precum și azi pentru mentalitățile mai puțin evoluate, executarea
acesteia avea un caracter sacramental, pentru o bună parte a tineretului
contemporan ea străbate drumul spre spectacol, este practicată pentru
caracterul distractiv.
81 Variante la această practică am cules în Rodna (unde o fată aprinde mă
nunchiul de cînepă și-l aruncă în sus; seinteile pe care le împrăștie reprezintă
numărul feciorilor care urmează a sosi) și în Leșul Ilvei cu semnificația din Romuli,
fără a fi însoțită de text literar.
82 Această variantă a practicii am întîlnit-o în Șanț, Ilva-Mică, Poiana Ilvei,
Telciu, Bichigiu, Coșbuc, Zagra.
83 în comuna Coșbuc diversele practici magice descrise nu se desfășoară inde
pendent ci într-o înlănțuire ce pare motivată logic prin scopul urmărit. Fără
îndoială că unele secvențe își pot schimba locul sau piot lipsi în diverse întruchipări
concrete, dar faptul acesta nu anulează ideea de unitate. într-un sens foarte
general, modul de interpretare întîlnit în această localitate poate fi raportat la o
suită de scenete, uneori cu subiecte, personaje și interpreți diferiți, de la una la
alta; dar unite prin subordonarea lor ideii dominante.
22 — Anuarul Muzeului etnografic
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Obiectele folosite și acțiunile care o alcătuiesc au frecvență mare în
folclorul magic și urmăresc, de cele mai multe ori, scopuri ușor desci
frabile, Dintre obiecte predomină apa (de cele mai multe ori și neîn
cepută) și focul, pentru funcția lor purificatoare. Altele sînt luate din
recuzita șezătorii: tort, fuior, fuse, sau din alte locuri, care permit sconterea eficacității pe principiul analogiei: așchii de la moară, de la casa
care găzduiește altă șezătoare sau de la bufet. Acțiunile se subordonează
purificării fetelor și a casei care le găzduiește, dar și aducerii neîntîrziate a feciorilor. în această din urmă categorie se încadrează trimiterea
imperativă, prin înțepare, scuturarea sau baterea socului, sau a altui
pom, în care se crede că sălășluiesc forțe capabile să împlinească dorința;
stropirea cu apă, înconjurarea casei sau mersul la soc călare pe lopată
și pe cociorvă etc. Textele literare care le însoțesc servesc și ele la rea
lizarea scopului urmărit, cuprinzînd o variată gamă de sentimente de
la implorare pînă la poruncă și blestem. Unele urmăresc, mai pronunțat
sau mai atenuat, realizarea frumuseții fizice pe cale magică, pentru a
atrage feciorii.
în șezătoare se organizau numeroase jocuri dramatice și de societate
ale căror funcții dominante erau crearea bunei dispoziții, cultivarea unei
comportări corespunzătoare în grup și inițierea în conduita pe care tre
buie să o aibă tineretul în manifestări cu caracter de petrecere. Ală
turi de aceste funcții se pare că unele jocuri aveau și altele care astăzi
sînt abia sesizabile dar care erau altădată mult mai importante. Ideia
lor de bază este inițierea fie în comportarea corespunzătoare vîrstei între
feciori și fete, fie în învățarea nunții tradiționale și a repertoriului său
de orații, cîntece și strigături. Nu este exclus ca jocurile care imită
aidoma nunta să fi avut și funcție magică de a provoca nunțile reale,
atît de frecvente în preocupările și discuțiile participanților la șezătorile
de fete. Sînt apoi jocuri care fac cunoscute colectivității sentimentele de
dragoste ale tinerilor sau le crează acestora posibilitatea de verificare
a reciprocității lor. Alte jocuri-păcăleli se practică cu scopul de a opri
participarea la șezătoare a băieților prea tineri, obligîndu-i astfel la res
pectarea rînduielilor tradiționale, sau de a batjocori pe participanții
leneși, somnoroși, cu posibilitate de înțelegere redusă. Cu siguranță că
o bună parte a acestor jocuri a avut altădată funcții rituale mai com
plexe dar, odată cu evoluția mentalității, a predominat, în măsură tot
mai mare, caracterul lor spectacular, înregistrîndu-se și aici, ca în alte
domenii ale folclorului nostru, schimbări de funcție de la practica magică
la rit spectacol.
în funcție de cei care le practică sînt jocuri de fete, de fete și feciori
și numai de feciori. Cele mai numeroase nu cer nici un fel de costu
mație sau aceasta se reduce la simple improvizații rezolvate pe loc cu
ajutorul unui suman sau al unei căciuli întoarse pe dos; altele însă sînt
jocuri cu măști.
Unele jocuri de șezătoare au o circulație mai largă în folclorul obi
ceiurilor și se întîlnesc, în diverse zone, în repertoriul de priveghi, eeea
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ce ne face să credem că ele au avut ca funcție principală crearea at
mosferei de veselie și petrecere, singura caracteristică comună ambelor
împrejurări.
Prin funcțiile și prin modul lor de realizare, unele jocuri pot avea
o vechime foarte mare. Dar alături de acestea, în mod similar cu situația
repertoriului de cîntece, șezătoarea a înglobat în repertoriul său jocuri
mai noi, cu singura condiție ca ele să contribuie la realizarea atmosferei
de veselie și de petrecere, fie prin desfășurarea lor, fie prin vizarea unor
defecte ale participanților.
în o parte a jocurilor și mai ales a păcălelilor predomină nota sati
rică la adresa participanților. Caracterizată prin bonomie ca în snoave
sau în lirică, ea urmărește îndreptarea defectelor vizate.
Jocurile practicate de feciori și de fete sînt mai complexe și au o
desfășurare mai amplă. Aceste caractere rezultă din numărul mare al
participanților, uneori aproape egal cu numărul celor prezenți. Credem că
nu este lipsită de interes descrierea lor cu precizarea ariei de răspîndire
și a variațiilor de la o localitate la alta, în cadrul zonei cercetate.
FlNTÎNA84: Din recuzita jocului face parte un bici, împletit din
caierul fetelor și împodobit cu canac de lînă roșie. Este ținut într-un cui
bătut în grinda casei și nu e voie să fie scos din șezătoare. Jocul îl încep
feciorii care se sfătuiesc și „croiesc fîntînă“. Aleg un flăcău numit
„bdirău“ care ia biciul în mînă și pune un scaun la ușă, pe care se așază
alt flăcău. Acesta este în fîntînă și cere „bd’irăului“ să-i trimită o fată
anume care să-1 scoată. „Bd'irăul“ merge în fața fetei numite, pocnește
din bici și ea trebuie să se așeze pe scaun, lîngă feciorul „din fîntînă“.
Se sărută în văzul tuturor după care rămîne fata „în fîntînă“ și numește
feciorul care să o „salveze de la înec“. Jocul continuă astfel pînă trec
toate fetele „prin fîntînă“. Dacă ültima pereche este formată din prie
teni buni, înțeleși asupra viitoarei lor căsnicii — participanții la joc se
străduiesc să potrivească astfel finalul — este lăsată „în fîntînă“ să
povestească mai mult, ca un drept asigurat de stadiul în care a ajuns
prietenia lor (varianta din Maieru). în alte variante ale jocului birăul nu
poartă bici, ci un suman cu care-i acoperă pe tineri în timp ce se sărută85;
alteori jocul trebuie început de un fecior „mai prostălău“ iar birăul
obligă fata numită să-l scoată „din fîntînă“ (Zagra). Există variante în
care birăul lipsește și, în acest caz, feciorul care se află „în fîntînă“
& Jocul se întîlnește în Feldru, Rodna, Șanț, Maieru, Ilva-Mică, Ilva-Mare,
Poiana Ilvei, Leșu Ilvei, Rebra, Telciu, Romuli, Bichigiu, Coșbuc, (aici, cei din
joc ședeau jos pe suman), Suplai, Zagra. Jocul se practică și în com. Vad jud.
Maramureș (cf. Arh. folc. Cluj, ms. 797) și Sititelec—Bihor (cf. ibid., ms. 649).
Pentru diverse jocuri obișnuite în șezătoare a se vedea C. D. Amzăr. o. c.,
p. 559—563, unde sînt descrise acestea pe baza bibliografiei existente pînă la acea
dată.
85 Rebra și Telciu. La Telciu dacă mu-i acoperea birăul cu suman, se aco
pereau ei.
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invită fata direct. (Rodna, Ilva-Mică). Astfel, asupra fetelor nu se exercită
nici o presiune pentru a îndeplini acțiunea solicitată, fapt care poate să
marcheze un stadiu mai nou în evoluția jocului. Intr-o altă variantă,
din care lipsește același personaj, flăcăul se așază la ușă și este poftit
de fete să plece de acolo, prilej cu care se încheagă următorul dialog:
— „nu pornesc“ — răspunde flăcăul
— „d’i ce?“
•— „pînă nu mi-ț scpt’e că mă-nec“. Mergea să-l scoată o fată „care nu-i
păsăluif lui“, și căreia îi spune: „lasă [să] mor în apă că nu-mhi iești
dragă“. Fetele îl întreabă apoi care să vină să-l scoată din fîntînă. El
numește una și dacă aceasta refuză, feciorul rămîne de rușine și invită
alta86. Durata jocului este determinată de ritmul în care se desfășoară și
de numărul participanților; tinerilor „le-ar și plăcut tătă nopt’ea“8788
.
Asemănător pînă la un punct este jocul intitulat PURICELE™, pe
care Ileana Costinaș din Feldru îl consideră „o forobrăzie ș-o hălcărie d’e
dpm!rie sfinte“. Se alege un fecior, numit uneori birău, care se așază pe
un scaun în mijlocul camerei. Un alt flăcău începe cu el următorul dia
log, adresîndu-i-se:
,,— îvîrtî-t’e purise!
— nu mă poâ d’e pînt'ise.
— pînă cînd?
— pînă cînd mçre cutare la cutare“.
Se trimite fie un flăcău să sărute una sau mai multe fete, fie o fată să
sărute unul sau mai mulți flăcăi. De obicei tinerii puși să îndeplinească
porunca erau aleși anume să nu se potrivească, de cele mai multe ori un
fecior urît fiind trimis la o fată frumoasă. Dacă unul dintre ei refuză să
îndeplinească porunca dată, rămîne în rolul de purice sau birău, sau este
bătut cu un ștergar pînă se învoiește (Rodna). Prin aceasta jocul a putut
avea altădată funcția de rit de inițiere sau de obișnuire cu normele de
comportare. Uneori cel numit să îndeplinească porunca lua locul celui de
pe scaun imediat ce o îndeplinea (Romuli). în altă variantă a jocului un
fecior se culcă cu fața în sus pe o laviță iar altul, ținîndu-i mîna pe
piept, poartă cu el dialogul citat. Cel culcat, „puricele“, nu se putea
învîrti pînă nu venea cutare, numit anume, să pună mîna pe el. Sărutul
este înlocuit astfel cu atingerea mîinii pe pieptul „puricelui“ — birău
(Biehîgiu).
Alte jocuri, cu toate că au o arie de răspîndire mai redusă, se pare
că au avut semnificații mai precise. Așa este jocul NUNTA (întîlnit la
æ Șanț (păsăluie = plăcea aici, dar mai frecvent are sensul de a se potrivi)
87 Telciu. Aici jocul dura aproximativ o jumătate de oră.
88 Jocul l-am întîlnit în Feldru, Rodna, Șanț, Maieru, Ilva-Mică, Ilva-Mare,
Poiana Ilvei, Leșu Ilvei, Rebra, Romuli, Bichigiu, Coșbuc, Suplai, Zagra.
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Rodna și Rebra), care imită aidoma nunta din sat. Feciorii și fetele aleg
mire și mireasă (un băiat și o fată), nași, „taroste“ cu lumini, de fapt
două nuiele legate cu o panglică; socăciță cu găina. Se așază la masă fără
a avea ceva pe ea și imită masa de nuntă. Socăciță, o fată care cunoaște
obiceiul, strigă găina. Starostele imită stringerea banilor pentru mire
și mireasă. Jocul se practică de două-trei ori pe an. Sub același titlu se
întîlnește o variantă a jocului, practicată numai de feciori mascați în fete,
la gazda de șezătoare, în noaptea de Crăciun și de Anul Nou (Coșbuc).
Asemănător cu nunta, pînă la aspect de variantă, este jocul DOM
NII89. Se făceau „măcul’gță“, ,,le zîcea măcut’gță da iera domni“, își
puneau „obrăzari“ (măști) pe față, confecționate din cîrpe. Feciorii se
maschează în mire, mireasă, nași, frate de nași și un personaj numit
bîrsan sau bdîduș, care are cușmă pe cap, este îmbrăcat într-un cojoc
întors pe dos și poartă o bîtă in mînă. Rolul său constă în a apăra
feciorii ca să nu li se smulgă măștile pentru a-i cunoaște. Astfel mascați,
se duc în toate șezătorile, chiar și în cele de babe. Poartă cu ei coșuri cu
mîncare și sticle cu vinars, în fiecare șezătoare sînt așezați la masă ca
la nuntă, fetele le închină dar ei nu vorbesc pentru a nu-i cunoaște.
Jocurile care mimează nunta pun în lumină, alături de alte practici
întîlnite în șezătoare, rostul obiceiului în pregătirea viitoarelor nunți reale,
cele fictive provocîndu-le pe cale magică și inițiind tineretul în cunoaș
terea și stăpînirea secvențelor ceremonialului și a repertoriului.
Cu ajutorul unor măști asemănătoare cu cele din jocul turcii se des
fășoară un alt joc numit tot DOMNII sau OBRAZARI (Poiana llvei). Este
practicat numai de fete mascate în feciori, cu ajutorul unor măști de
carton, fără nici o legătură cu nunta. Fetele mascate merg la altă șeză
toare și zic că-s lătureni. Acolo li se iau măștile, sînt recunoscute și
jocul se termină în rîsetele asistenței și interpretelor.
Jocul DE-A CAII (Leșu llvei) se practică numai de feciori. Unul
șede pe scaun și-1 ține de ochi pe altul care i se așează cu capul în poală.
Ceilalți feciori sar peste el. Stă așa pînă ghicește cine a sărit. De obicei
se alege un fecior mai prost, care, spre bucuria celorlalți, nu poate ghici.
Altă variantă a jocului, se numește CU MAGARICEA (Zagra) sau DE-A
MAGARUL (Suplai) și după fiecare săritură, feciorul care stă cu capul
în poală, este întrebat „măgar, sine t’e măgărgșt’e?. Dacă nu ghicește este
lovit o dată cu pumnul sau cu palma. Feciorii sar pe spatele lui, jocul
căpătînd astfel un caracter mai brutal.
CAPRA este un joc interpretat de feciori, dar mai ales de țigani.
Acompaniați de viorist, feciorii interpretează cîntarea caprei și imită
zbierătul acesteia în timp ce unul dintre ei, așezat în patru labe, imită
salturile caprei90.
89 Feldru. Referitor la repertoriul de jocuri din această comună inf. Ileana
Costinaș mărturisea: „Fîntîna și purisele să mai fac. Și domnii, da să cam fern“.
90 Jocul l-am întîlnit numai în Șanț. Inf. Ioana lugan nu și-a amintit cuvin
tele „cîntării caprei“.
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Tot feciorii fac MOIMUȚELE9192
, două păpuși obținute, din două „re
cèle“ de copii prin mînecile cărora se introduce cîte-un băț de lungime
potrivită. Un fecior se culcă jos, pe spate, (Leșu Ilvei) sau în aceeași
poziție sub o laviță peste care se punea un „recăl“ spre a-1 camufla
(Maieru), ține mîinile cu moimuțele în sus și le joacă după „hora moimuțclor“ cîntată din trișcă (Leșu Ilvei) sau după o melodie anume cîntată
de o fată (Maieru).
COȚCA sau GURȚA’a este un joc bazat pe agilitatea și atenția fecio
rilor. Aceștia se așează turcește în cerc și își acoperă genunchii cu „recălele“. Au un prosop înnodat la un capăt cu nod simplu sau cu un cartof
în nod pe care i-1 dau unul altuia pe sub genunchii acoperiți, zicînd în
cor „coț, coț, coț“ etc. Un fecior caută prosopul și acela asupra căruia îl
găsește este pedepsit cu una sau două lovitură pe spate cu palma (Leșu
Ilvei). In cealaltă variantă a jocului un fecior stă în mijlocul cercului
căutînd să prindă gurța fie în momentul cînd cei din cerc o trec unul
altuia, fie cînd îl lovesc cu ea pe cel din cerc, fiind siguri că acesta nu-i
va descoperi (Zagra, Suplai).
MÄTÄHUIA (Coșbuc), este un joc simplu practicat de un flăcău care
introduce mîinile pe mînecile unui suman, ale căror capete sînt legate
împreună, cu o basma, în formă de cap de femeie și, ținîndu-1 în sus,
merge în fața fetelor și le „sărută“ pe fiecare cu păpușa.
Alt joc practicat numai de feciori este DE-A HOȚU’ ȘI PEDEPSITU’
(Șanț), în care doi feciori, unul hoț și altul păgubaș, se așează jos, față
în față, și fiecare ține mîinile pe umerii celuilalt. Li se leagă mîinile așa
de către alți doi feciori, unul în rol de procuror și altul de jandarm.
Hoțul este flămînd și ia în gură o bucată de mămăligă, pe care o pri
mește de la procuror și jandarm. Oferă și păgubașului dar acesta refuză,
îndemnați să se împace hoțul și păgubașul se ceartă; primul aruncă
mămăliga mestecată în gură în fața păgubașului.
Păcălirea celor prea tineri sau cu putere de înțelegere puțină se urmă
rește și în jocul STUPUL CU ALBINE (Rebra). Un fecior ia un suman
în spate și ține o mînecă în sus. Ceilalți îl îndeamnă să imite cît de tare
poate zumzetul albinei. în acest timp cineva ia o ulcică cu apă și o toarnă
pe mîneca ridicată, udîndu-1. Cel care acceptă să interpreteze rolul fie că
nu știe, fie că o face pentru plăcerea petrecerii.
ASCUNDEREA ACULUI (Leșu Ilvei) se bazează pe posibilitatea participanților de a înțelege sensurile unor melodii. Un fecior ascunde un
ac de cusut într-un ștergar sau în hainele fetelor. Altul, care știe și el
01 Jocul se practică în Maieru și Leșu Ilvei. O variantă a jocului, numită
Păpușelele, se practică la priveghi; cf. S. FI. Marian, Inmormîntarea la români,
1892, p. 208—209.
92 La Leșu Ilvei, se numește cofcă, iar la Suplai și Zagra, gurță. în alte zone
jocul se numește tușcă (cf. S. Mihăilescu, Șezătoarea în satul Ciulești (Suceava),
Șezătoarea, I (1892), p. 272, unde se descriu mai multe jocuri, reproduse toate
de C. D. Amzăr, l. c. Jocul se practică si la priveghi; cf. S. FI. Marian, o. c.,
p. 196—197, 199.
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unde se află acul, cîntă din trișcă, iar altul caută acul. La început melo
dia este de jale, apoi, pe măsură ce se apropie de locul unde se găsește,
o transformă în melodie de joc.
La Maieru, cînd nu vin băieții, fetele se dau peste cap. O fată se
așează pe scaun și ține pe genunchi lopata de la cuptor, în timp ce alto
două fete se prind de cele două capete ale lopeții. Fata care ține lopata
este întrebată de altă fată din șezătoare:
-- Ce țăși lele?
— Paie toropaie.
— Cu cît dai cotu’ ?
— Cu plotu’.
— Mai lasă c-on șuștac,
— Mai bine de tri nări păstă cap“. Le învîrte apoi de trei ori peste cap.
Jocul numit GAINA BATA l-am întîlnit în comuna Coșbuc. Un
fecior își introduce picioarele pe mînecilc unui suman și se apleacă în
așa fel încît să-i încapă capul la locul potrivit. Partea din spate a suma
nului se leagă în formă de coadă de găină. Astfel imită mersul găinii.
în șezători se întîlnesc numeroase păcăleli simple care exploatează
diferite defecte. Astfel, în Zagra, fetele care se tem că nu se mărită sînt
speriate cu aruncarea faptului asupra lor93; cînd pleacă feciorii de la
șezătoare aruncă boia pe sobă să strănute fetele; feciorilor mai puțin
înzestrați la minte li se fac mustăți de funingine; fetele leagă ață la
poartă să se împiedice feciorii. Sînt batjocorite apoi fetele care adorm
(Coșbuc): li se pune pipă de puzderie în gură, li se leagă cenușă în poala
rochiei sau sînt bocite. Alături de aceste jocuri au pătruns altele răspîndite și în alte medii: gajuri, bîza etc. (Rodna, Bichigiu).
O categorie de jocuri urmărește păcălirea sau luarea în derîdere a
flăcăilor care vin prea tineri la șezătoare. Aceste jocuri par a fi avut
și alte funcții decît cele pur distractive; în primul rînd ele contribuiau
la păstrarea unei ordini transmise de tradiție cu privire la trecerea de la
o categorie de vîrstă la alta. Buna cuviință tradițională a fixat și trans
mis, pe baza unei îndelungate experiențe, elementele de rit care reglează
trecerea de la o etapă la alta a vieții și fixează totodată vîrstele cores
punzătoare, fără a le impune în mod rigid, dar și fără a îngădui să domine
hazardul. Această categorie de jocuri se reduce de multe ori la practici
uimitor de simple și eficiente.
93 Pe treptele casei lor se arunca o legătură cu cenușă, ierburi, peri din cap,
unghii de porc, usturoi, ceară de albine, boabe de grîu, ovăz, porumb, floarea soa
relui. Legătura se făcea cu ață roșie, care se înnoda de nouă ori. In această formă
practica reprezintă o degradare a magiei.
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La Rebra se organizează „bandă“: toți băieții prea tineri care nu au
ce căuta la șezătoare sînt așezați într-un colț unde un fecior îi îndeamnă
să cînte. Un alt fecior vine și-1 întreabă:
„— Cu cît vinzi banda?
— Cu atîta (spune suma)
— Eu o dau mai ieffin“. Tîrguirea se face prin scăderea prețului
pînă ajung la o cutie de chibrituri. După ce i-au vîndut le dau cu
pumnul în spate. O altă practică se numea „de-a florile“ (Leșu Ilvei): se
așează jos o covată cu apă. Feciorii care voiau să pedepsească pe cei prea
tineri, îi așează pe marginea coveții, legați la ochi. Cineva spune „pleacă“.
Cînd unul voia să plece un fecior în vîrstă îl împingea cu fundul în apă.
Fetele și feciorii rîd zicînd „am udat măderanu“! Alteori „se sloboade
singe din grindă“ (Leșu Ilvei)M. „Crezi că scot sînge din grindă?“ întreba
un fecior. Cît timp tînărul întrebat se uită în sus i se ia căciula și o
bagă în horn. Toți cei prea tineri sînt puși să-și dea cu apă pe față fără
a se șterge decît cu căciulile, unuia i se dădea căciula plină cu funin
gine din horn. Pentru aceeași categorie de tineri se organizează la Rebra
„moara“. Sînt așezați jos în formă de roată de moară și se toarnă apă
pe ei, ca pe roata morii. Fetele fac cotoz și le dau să mănînce (Telciu);
feciorii sau fetele îi băgau în cotețul porcilor, gol sau cu animalele în el
(Telciu, Zagra), feciorii mari îi băteau cu sumanele, să-i sperie (Telciu,
Zagra); îi udă cu apă din găleată sau îi aruncă în „produh să să-nmoie
la pcispre“; le pun praf de pușcă în țigări (Zagra); îi antrenează la gurță
sau la fîntînă și-i iau în rîs (Zagra); fetele îi iau la joc și-i calcă pe
picioare (Coșbuc); feciorii le fac „tomnăzi“ (tăieței) din hîrtie de ziar și
apă și-i obligă să-i mănînce (Coșbuc). Aceste practici, și alături de ele
probabil și altele care s-au pierdut cu vremea, au imprimat obiceiului
rosturi de inițiere. De altfel, cum am arătat, alături de funcția econo
mică, șezătoarea a avut și funcții referitoare la viața spirituală a tine
retului în complexitatea ei, vizînd norme de conduită și pregătindu-1
pentru una din laturile importante ale vieții94
95.
Dintre obiceiurile noastre, șezătoarea are structura cea mai elastică,
fără a-și pierde însă caracterul unitar. Prin aspectele sale fundamentale —
economice și spirituale — ea este de o mare complexitate. Prin amploa
rea sa ar putea fi raportată — în sens foarte general — doar la nuntă
și înmormîntare, fără a avea însă o structură atît de fixă; secvențele ei
se înșiruie după legi mult mai elastice. De puține ori se întîlnesc în
cadrul unui obicei atîtea genuri folclorice: cîntece, povești, magie, jocuri
dramatice etc. Șezătoarea este, așadar, un prilej de transmitere și selec
tare a valorilor culturii populare, în funcție de evoluția mentalității și a
94 S. FI. Marian, o. c., p. 212—213, îl descrie între jocurile de priveghi.
95 Și în alte zone se cunosc, în șezătoare, practici anume de verificare a cura
jului feciorilor: sînt trimiși să aducă apă noaptea de la o fîntînă îndepărtată; merg
în cimitir (cf. Arh. folc. Cluj ms. 621, Sălciile, Prahova, cui. Valeriu Alex. Popa,.
1933—1934).
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gustului. Rosturile și funcțiile sale numeroase i-au favorizat dăinuirea
în timp din vremuri străvechi, ale căror urme le mai păstrează, deși
uneori destul de vag, reînnoindu-se permanent. Ținînd seama de natura
evoluției creației folclorice, ca urmare și a șezătorii, în funcție de legi
tăți specifice, putem afirma că obiceiul pe care l-am schițat pentru zona
Năsăudului este o fereastră deschisă spre bogăția și poezia vieții noastre
spirituale din trecut și prezent. în această bogăție și-au găsit strămoșii
noștri reazem față de vicisitudinile istoriei, ea le-a fost alean și le-a
dat speranțe, le-a ajutat să-și contureze un orizont spiritual al cărui rol
în păstrarea ființei etnice a fost hotărîtor. Prin amploarea și extensiunea
ei, prin funcțiile sale complexe și variate, șezătoarea a constituit și con
stituie pentru unele zone un capitol important al vieții noastre spiri
tuale. O cercetare de sinteză asupra obiceiului ar răsplăti cu prisosință
osteneala, aducînd contribuții nu numai la cunoașterea lui ci și a altor
obiceiuri, cum sînt cele legate de riturile de inițiere și de tinerețe.
Nicolae Bot
THE BEE IN THE NÄSÄUD REGION

(Summary)
All along its century-old existence the Romanian people has pre
served a great many traditions, the study of which reveals us a spiritual
universe of unbelievable riches. One of those traditions is the bee. It is
a restricted meeting of girls or women for combined work and amusement.
On long autumn and winter nights girls and women attend these restric
ted meetings each working on her own behalf meanwhile they comment
upon the events of the village, interpret almost the whole of their local
folklore repertory, organize dramatic performances and society games
(some of which are to be found at dead watches too). They also practise
a specific magic supposed to possess powers of making the lads join them
at the bee. The bees are attended not only by girls and women but by
men too, while groups of lads go from one bee to another according to
certain well-established rules of the tradition.
In the Năsăud region the bee has still preserved some archaic featu
res revealing its complex functions within the peasant communities of
times past. Many new practices have been added to the old ones. When
compared with other traditions the bee seems to have been the most re
ceptive to the new, especially with regard to the song repertory, drama
tic performances and society games. This receptivity to the new has been
recorded ever since the last century. Recent information has brought
forward the all-inclusive character of the song repertory for bees.
There are four types of bees in the Năsăud villages: for adolescent
girls in their early teens, for girls, for wives and for old women. There
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is no village in which all of them should be known. The most frequent
types are those for girls and for women.
The bee for girls is the richest of all with regard to its spiritual ma
nifestations, its economic aspect being altogether secondary in impor
tance.
In the region studied, the functions of the bee are of an extreme
complexity. A bee is an opportunity: to show the work and behaviour
of a group, to interpret and hand down the folklore repertory of the
village community, to judge the facts that come in conflict with popular
ethics, thus creating and imposing the public opinion.
Moreover, it is an opportunity for young girls and lads to meet and
get better acquainted with one another, so that they may get married.
This function of giving young people the opportunity to meet and get
married seems to be less important nowadays then it used to be in times
past. The informers having a more primitive mentality, still remember
certain practices concerning that function of the bee.
They practised some magic meant to prevent the coming to a bee of
those boys who were too young to attend it and on the other hand, there
were some other practices that had to make the lads come to a bee.
According to some sporadic witnesses, the repertory of Christmas carols
was rehearsed in the bee during the Advent, and on the New Year’s Eve
the girls gathered at the house where the bee had taken place, where,
by means of some specific magic they tried to find out their fate.
The author analyses the different types of bees, the way they are
organized (guests, criteria according to which the groups are formed,
chosing of the hostess, her duties, and the reward given her for all her
trouble, duration of a bee, etc.), the song repertory which is, as a matter
of fact, unlimited, the repertory of dramatic performances and society
games, the practices for preventing the boys who are too young to attend
a bee as well as those meant to make lads attend it. All these practices
are very old and they are connected with the magic of fortune-telling
and that of bringing the predestined husband.
What we know about the complex aims of a bee, from our informers
as well as from the actual lines on which a bee develops, enables us to
think that the bee was one of the most important folklore events during
autumn and winter, an event round which was concentrated the whole
life of the village.
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GHEORGHE DĂNCUȘ
(1906—1967)
La 7 noiembrie 1967 a încetat din viață Gheorghe Dăncuș,
director al Muzeului etnografic al Transilvaniei.
Născut la 7 martie 1906, în comuna Ieud, din județul Maramureș,
Gheorghe Dăncuș a urmat școala elementară în comuna natală. își con
tinuă învățătura la liceele din Sighet și Bistrița. După trecerea examenu
lui de bacalaureat, la Satu-Mare, urmează în anii 1927—1930 cursurile
Facultății de filozofie și litere a Universității din București.
în 1930, după absolvirea facultății, este numit profesor de limba ro
mână la Școala normală de învățători din Sighet. Dar, foarte curînd, este
nevoit să întrerupă această activitate, pentru a-și satisface stagiul militar.
Începînd cu anul 1934 Dăncuș a lucrat la Arhiva istorică a județului
Maramureș, iar din 1938 la Secțiunea culturală a Ținutului Someș, în
calitate de corector tipografic al Buletinului oficial din Cluj. în 1940 a
intrat ca redactor al ziarului „Tribuna Ardealului“ din Cluj.
După o întrerupere de 10 ani, în anul 1944, Dăncuș și-a reluat activi
tatea didactică, fiind numit profesor de limba română la liceele „Gheorghe
Barițih“ și nr. 2 din Cluj și totodată profesor de educație cetățenească la
Școala de elevi meseriași de pe lîngă Depoul C.F.R. Cluj.
în anii 1946—1947 a lucrat în cadrul aparatului de partid — ca ac
tivist la Județeană P.C.R. Maramureș.
Revenind la Cluj, în anii 1948—1949 și-a continuat activitatea ca
profesor de limba română și educație marxist-leninistă.
în mai 1950 a fost numit director al Muzeului etnografic al Transil
vaniei, muncă ce a îndeplinit-o pînă la data de 12 ianuarie 1956, cînd a
fost transferat la Muzeul memorial „Emil Isac“.
Paralel, începînd cu anul 1953, a îndeplinit temporar și funcția de
secretar al Filialei Cluj a Societății de științe istorice și filologice din
R.P.R.
Cu data de 1 iulie 1959 Dăncuș a fost readus ca director al Muzeului
etnografic al Transilvaniei, poziție ce o deține pînă în ultima clipă a
vieții.
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încă din anul 1930, ca profesor la Sighet, Gheorghe Dăncuș a desfă
șurat și o bogată activitate publicistică, remarcîndu-se nu numai ca un
colaborator valoros la unele ziare și reviste, dar chiar el însuși a redactat
și editat gazete și publicații, singur sau în colaborare1, cuprinzînd nu
meroase materiale proprii — sub formă de polemică, pamflet, cronică,
recenzii, note, cercetări și studii — oglindind aspecte de viață autentică
și de luptă curajoasă, antifascistă, pe linia de apărare a intereselor mun
citorimii, țărănimii și intelectualității, apoi aspecte din etnografie, istorie,
istorie literară, precum și din vastul folclor românesc, maramureșan. Ast
fel, pot fi citate: „Ne prăpădim“, publicată în „Gazeta Maramureșeană“
din Sighet, 1931, sub pseudonimul Pileates, „Tineretul și bătrînetul“,
„Douăzeci de ani de la începutul războiului mondial“, „Despre învățători,
școală și politică“, „Naționalism și patriotism“, „Poporul român vrea
pace“, „Dîrlaiuri, Politicale, Estivale. . .“, „De ce să fie război?“, „C'tii
prodest“, apărute în gazeta „Graiul Maramureșului“, din anii 1934 (8 fe
bruarie și 9 august), 1935, 1936, 1937, 1939. Se citează, de asemenea, „Ciu
dățenii istorice. . . Unde, cînd și cum s-au născut românii?“ și „Comemo
rarea lui Maxim Gorki“, apărute în Tribuna Ardealului, din 27 aprilie
și 21 iunie 1941 și multe altele.
Lupta combativă desfășurată de Dăncuș pentru dreptate, libertate și
lumină, pe calea articolelor scrise, intitulate semnificativ, precum și prin
lecțiile ținute în fața elevilor, i-a cauzat serioase prejudicii.
în anii 1939—1940, pentru atitudinea categorică, antifascistă, a fost
ținut mai mult concentrat. Pentru activitatea de demascare a asupritori
lor maselor populare din Nordul Ardealului, desfășurată ca redactor la
ziarul „Tribuna Ardealului“, din Cluj, a fost condamnat de regimul horthyst la doi ani și jumătate închisoare, din care a executat șapte luni la
închisorile din Cluj și Budapesta, (Sentința Tribunalului Cluj nr. 3160/
1942 pentru „defăimarea Statului și activitate subversivă“).
După eliberarea țării, Gheorghe Dăncuș, ca membru al P.C.R. —
primit oficial, în aprilie 1945, prin organizația de bază (celula) a corpului
didactic din Cluj — a desfășurat o activitate fructuoasă, participînd la
un șir de acțiuni importante23pe care le-a îndeplinit cu conștiinciozitate
și pricepere.
Una dintre sarcinile de mare amploare a constituit-o activitatea sa,
de aproape două decenii, pe tărîm muzeologie.
1 Gazeta „Graiul Maramureșului“, Sighet, 1932. Gazeta „Crainicul Maramure
șului“, Sighet, 1932. Revista „Graiul Transilvaniei“, Cluj, 1945 (a apărut un singur
număr). Antologia „Versuri din Transilvania nordică“, Cluj, 1941 (premiată de So
cietatea Scriitorilor Români). „Literatură populară“, Cluj, 1945. „Muzeul memorial
Emil Isac“, Cluj, 1958 ș.a.
3 Organizarea și conducerea sindicatului profesorilor secundari, 1944; respon
sabilul organizatoric în biroul organizației de bază al corpului didactic din Cluj,
1945—1946; organizarea A.R.L.U.S.-ului, în calitate de secretar al Direcției scriitori
lor Cluj, 1945; înființarea și conducerea Ateneului „Nicolae Bălcesou“ din Cluj,
1946; activist al Comitetului județenei P.C.R. Maramureș, 1946.X—1947.XH; res
ponsabil cultural în organizația F.I.A.P.P. Cluj. 1948—1949, precum și alte diferite
sarcini de partid ocazionale și speciale.
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în perioada 1950—1956, imediat după ce i s-a încredințat conducerea
Muzeului etnografic al Transilvaniei, Gheorghe Dăncuș, în condițiile
create de regimul democrat-popular, a reușit să înfăptuiască o serie de
realizări de seamă pentru propășirea instituției în fruntea căreia se găsea.
O primă acțiune a fost centralizarea tuturor secțiilor și colecțiilor
etnografice din Cluj, într-o singură unitate.
La aceasta se adaugă preocuparea manifestată pentru completarea
materialului muzeal — a colecțiilor, grija pentru îmbogățirea patrimoniu
lui cu noi obiecte, cu noi documente etnografice — mărturii autentice
privind felul de viață și tezaurul cultural popular din Transilvania. în
acest scop s-au organizat sistematic deplasări pe teren. Dăncuș era un
pasionat participant la astfel de acțiuni, făcînd numeroase deplasări în
Maramureș, Năsăud, Munții Apuseni ș.a.
Pe baza materialului achiziționat, prin care s-au completat goluri
documentare din colecții, s-a putut organiza expoziția perma
nentă a muzeului, materialul amplu adunat în cursul anilor de către
colectivul de specialiști din cadrul muzeului oglindind în mod științific,
evolutiv, specificul etnic și zonal al poporului român, inclusiv al naționa
lităților conlocuitoare de pe teritoriul Transilvaniei.
Conștient de rolul complex ce revine în etapa actuală muzeelor et
nografice, în primul rînd, și posedînd un material documentar vast, Dăn
cuș a fost preocupat de folosirea mai integrală a mijloacelor de care dis
punea muzeul ce-1 conducea pentru realizarea sarcinilor impuse de dez
voltarea contemporană. Pe această linie de preocupări, alături de expo
ziția permanentă, s-au organizat numeroase expoziții temporare
— pe baza unei tematici speciale3 — unele în incinta muzeului, altele în
afara lui, care, toate, au contribuit la diversificarea activității și implicit
la atragerea unui număr sporit de vizitatori.
Mai mult, dat fiind specificul așezămintelor muzeale — rolul lor
multilateral, valoarea neprețuită a exponatelor și resurselor încă necer
cetate — ele oferind un cîmp imens, deosebit de fertil pentru cercetarea
științifică — Dăncuș a reușit să insufle colectivului de specialitate in
teres și pasiune pentru această formă superioară de activitate, care se con
cretizează în lucrări valoroase apărute în publicația „Anuarul Muzeului
etnografic al Transilvaniei“ sau în reviste de specialitate.
Materialele elaborate de Dăncuș, publicate4 în Anuarul Muzeului pe
anii 1959—1961, reflectă momente importante din evoluția instituției, co
respunzătoare etapei la care se referă.
Dăncuș are în același timp meritul de a fi organizat Muzeul memo
rial „Emil Isac“. Există aici numeroase dovezi care amintesc primele în
ceputuri ale acestuia, legate de numele organizatorului său.
3 „Activitatea Muzeului etnografic al Transilvaniei în anii puterii populare“;
„Valorificarea tradițiilor artistice populare în arta decorativă“; „Arta populară în
Țara Moților și Valea Calatei“; „Porturi populare în R.P.R.“; „Arta populară din
Transilvania“ ; „Ceramica populară din Transilvania“ șja.
1 Sarcinile Muzeului etnografic al Transilvaniei în etapa actuală; Expoziția de
bază a Muzeului etnografic al Transilvaniei.
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El a îmbogățit patrimoniul muzeului precum și al secției în aer liber
făcînd achiziții pentru organizarea și înzestrarea gospodăriei din BerbeștiMaramureș. A introdus o evidență precisă a colecțiilor, iar în anul 1958
a editat ghidul Muzeului memorial „Emil Isac“, afirmîndu-se ca un orga
nizator destoinic.
Rezumîndu-ne la aspectele prezentate, se constată că viața lui
Gheorghe Dăncuș, care s-a identificat cu aspirațiile legitime ale
celor ce muncesc, nu s-a deapănat liniștit. A fost o viață agitată, cu preo
cupări multiple, o viață de luptă, pentru libertate umană și progres.

Eleonora Vasiloschi
GHEORGHE DĂNCUȘ
(1906—1967)

(Résumé)

Gheorghe Dăncuș, qui a rempli la charge de directeur du Musée
Ethnographique de la Transylvanie entre 1950—1956 et 1959—1967, est
né le 7 mars 1906 dans le village de Ieud, de la région de Maramureș.
Après avoir terminé ses études secondaires, il a suivi les cours de la
Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Bucarest.
Avant sa nomination au musée, il a travaillé comme professeur dans
l’enseignement secondaire et comme journaliste.
Comme directeur du Musée Ethnographique de la Transylvanie, il a
dirigé, dans la première période, les travaux destinés à compléter les
collections, ayant en vue d’organiser une exposition fondamentale. Dans
la seconde période, il a travaillé à compléter le fonds documentaire des
collections.
Entre 1956—1959 il a déployé une activité consciencieuse dans le
cadre du Musée mémorial „Emil Isac“ dont il est l’organisateur.
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ION MUȘLEA, ORGANIZATOR AL CULEGERII ȘI PUBLICĂRII
FOLCLORULUI ROMÂNESC1
Prin încetarea din viață a lui Ion Mușlea, Transilvania a pierdut pe
cel mai învățat cercetător pe care l-a dat pînă acum în domeniul culturii
populare spirituale, iar folcloristica românească a fost lipsită de unul din
cei mai desăvîrșiți savanți pe care i-a avut după anul 1900.
Fiu de învățător, născut la 29 septembrie 1899, în Șcheii Brașovului,
Ion Mușlea și-a petrecut copilăria în Șchei și la Rodbav — localitatea de
obîrșie a părinților. Atît în Șcheii Brașovului, în care, pe la începutul
secolului nostru viața populară mai păstra caractere arhaice, țărănești,
cît și la Rodbav, Mușlea are posibilitatea să cunoască manifestările fol
clorice românești. A și publicat la o vîrstă foarte timpurie, unele obser
vații și impresii legate de ele.
Școala secundară o face la Brașov, iar studiile superioare le începe
la București, în anul 1918, pentru ca, după un an, în 1919, să se transfere
la Universitatea Daciei Superioare, la Cluj, pe care o absolvă în anul 1922.
între 1923—1925, Ion Mușlea se specializează în cercetările folclorice
la Paris, ca mebru al Școlii române din Franța, condusă pe atunci de
N. Iorga. Acolo a publicat primele contribuții folclorice ca Le cheval mervielleux dans l’épopée populaire și La mort-mariage, une particularité
du folklore balkanique. Aceasta din urmă a rămas, pînă azi, o lucrare
fundamentală în problemă.
întors de la studii, în 1925 e numit bibliotecar la Biblioteca univer
sitară din Cluj, al cărei director avea să fie între 1937—1947. încă din
1 Un text prescurtat al acestei lucrări a constituit obiectul unei comunicări
susținute la ședința din luna martie 1966, a Secției de etnografie și folclor a Aca
demiei Republicii Socialiste România — Filiala Cluj. El urmărea să releve latura
organizatorică a activității lui Ion Mușlea. Cîteva luni mai tîrziu. Ion Mușlea a ple
cat dintre noi pentru totdeauna. De aceea, autorul a considerat necesar să însoțească
cercetarea cu o scurtă notă biografică, urmînd ca studiul introductiv al ediției
din lucrările lui Ion Mușlea, în pregătire la Editura pentru literatură, să se ocupe
de activitatea științifică a acestui cercetător de seamă al folclorului românesc, ofe
rind și o bibliografie completă a lucrărilor publicate. Cf. și O. Bîrlea, Ion Mușlea.
în Revista de etnografie și folclor 1967, nr. 1, p. 22 și O. Bîrlea. Academia Română
și cultura populară, în Revista de etnografie și folclor 1966, nr. 5—6, p. 432—434.
23 — Anuarul Muzeului etnografic

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

354

I. Taloș

1926 lucrează paralel și la Muzeul etnografic al Transilvaniei, pînă
în 1929.
în anul 1927 își dă doctoratul la Universitatea din Cluj, cu temeinica
monografie despre Obiceiul junilor brașoveni. Studiu de folclor, iar în
vara anului următor întreprinde o lungă călătorie de studii în țările nor
dice și în cele germane, pentru a cunoaște mișcarea folcloristică din aceste
țări. întors în patrie, după călătoria făcută în aceste țări, înființează Ar
hiva de folclor a Academiei Române. în cadrul ei desfășoară o activitate
susținută ridicînd cercetările folclorice românești la nivel internațional.
Odată cu înființarea, în cadrul Filialei Cluj a Academiei Republicii
Socialiste România, a Secției de istorie literară și folclor (1952) Ion Mușlea își continuă cercetările în cadrul acestei instituții. în 1964 i se încre
dințează conducerea Secției de etnografie și folclor, nou constituită la
Cluj, fapt care-i dă posibilitatea să se înconjoare de mai mulți cercetători
tineri, pentru care activitatea profesorului Mușlea, temeinicile lui cu
noștințe, disciplina profesională și probitatea științifică au constituit tot
atîtea imbolduri.
în aprilie 1966, starea sănătății sale înrăutățîndu-se, cere să fie pen
sionat. Dar Academia l-a menținut, începînd de la 1 mai 1966 în calitate
de consultant științific, pentru a îndruma în continuare pe cercetătorii
secției. O boală de inimă ni l-a răpit însă la 27 iulie 1966, în vîrstă de
67 ani, cînd vioiciunea minții sale nu lăsa să se întrevadă bătrînețe. A
plecat dintre noi stăpînit de dragoste de viață și de dorința de a-și încheia
cîteva lucrări de mare valoare, începute în ultimii ani. Căci cu toată
boala gravă, a lucrat pînă în ultima zi de viață; în ultima zi mă întreba
încă de felul în care se dezvoltă tinerii cercetători de la Cluj și de lucră
rile proaspăt apărute la noi în domeniul folclorului. Pentru acest savant,
știința a fost cea mai înaltă preocupare în viață. Așa va rămîne în mintea
celor care l-au cunoscut.
Lucrările publicate de Ion Mușlea în diferite domenii ale folclorului
rămîn contribuții temeinice, definitive. A studiat unele obiceiuri populare:
Moartea — nuntă „o particularitate a folclorului balcanic“, „Obiceiul ju
nilor brașoveni“, „Tîrgul de fete de pe Muntele Găina“; a făcut culegeri
în unele din cele mai importante regiuni folclorice ale României (Țara
Oașului, Valea Gurghiului), a făcut cercetări de folclor comparat („Snoava
despre femeia necredincioasă“). O preocupare deosebită a arătat pentru
relevarea contribuției aduse de înaintași la cunoașterea folclorului româ
nesc: Vasile Popp, Samuil Micu-Clain, N. Pauleti, T. Cipariu, Ion Pop
Reteganul, I. C. Hintz-Hintzescu, A. Gorovei, Gh. Alexici, Gh. Pitiș, Ion
Bianu, Ovid Densusianu.
Edițiile științifice ale culegerilor lui N. Pauleti, G. Pitiș și Gh. Alexici
constituie de asemenea importante realizări în folcloristica noastră. Tot
lui Ion Mușlea îi datorăm și prima bibliografie a folclorului românesc. De
mare preț sînt și lucrările din domeniul artei populare (icoanele pe sticlă
și xilogravurile țăranilor români din Transilvania).
Cercetătorii așteaptă cu mult interes publicarea lucrărilor rămase ine
dite după moartea lui Ion Mușlea, dintre care mai importante sînt cele
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despre materialul folcloric din Răspunsurile la Chestionarul lingvistic al
lui B. P. Hașdeu, ca și studiul despre icoanele pe sticlă la români. Aduna
rea în volum a cercetărilor publicate anterior în periodice va înlesni for
marea unei imagini clare și cuprinzătoare despre activitatea acestui fol
clorist de seamă. Deocamdată, în rîndurile ce urmează, ne vom ocupa
numai de activitatea de organizator al culegerii și publicării folclorului
românesc a lui Ion Mușlea.
*

Sji

*
în curînd se vor împlini 40 de ani de cînd a luat ființă întîia institu
ție în cadrul Academiei Române, menită să se preocupe de culegerea și
studierea folclorului românesc. E vorba de Arhiva de folclor, care a fost
înființată la Cluj, în anul 1930.
Instalarea în inima Ardealului a acestei instituții se explică prin fap
tul că interesul pentru folclorul românesc din Transilvania avea o veche
tradiție. începuseră să-1 remarce și să-1 studieze încă în jurul anului
1800, corifeii Școlii Ardelene, a căror operă a fost continuată de Vasile
Popp, D. Bojinca, T. Cipariu (cu elevul său 'N. Pauleti), G. Barițiu,
P. Vasici, At. Marinescu, S. Mangiuca, Ion Pop Reteganul, Gr. Silași,
Iosif Popovici și alții. La începuturile sale, interesul românilor transilvă
neni pentru folclor s-a manifestat mai ales la Blaj, Brașov, Sibiu, Arad,
Oradea. Cu timpul însă, Clujul cîștigă locul întîi. Aici, folclorul românesc
se studia și la universitate, sub îndrumarea profesorului Gr. Silași. După
1918, la Cluj activa Societatea etnografică română, avînd în fruntea ei pro
fesori renumiți ca Sextil Pușcariu, George Vîlsan și Silviu Dragomir,
care manifestau un viu interes pentru cultura spirituală a maselor. Mu
zeul etnografic al Transilvaniei e una din cele mai vechi instituții de
acest fel din țară. Pe de altă parte, la Cluj se formase și un puternic
centru pentru studiile de filologie, atît prin activitatea catedrelor univer
sitare, cît și prin aceea a Muzeului limbii române, care devenise o școală
filologică de prim rang.
Am arătat că Arhiva de folclor a Academiei a fost întemeiată în
anul 1930. Dar Academia Română arătase multă atenție culturii populare,nu numai prin alegerea unor membri ai săi cu preocupări folclorice —
să cităm doar pe. V. Alecsandri, B. P. Hasdeu, S FI. Marian, O. Densu
sianu, D. Caracostea — ci și prin instituirea unor concursuri pentru lu
crări privitoare la obiceiurile românești și chiar prin publicarea unui mare
număr de studii folclorice și etnografice2.
2 Cf. Ion Mușlea, Bibliografia lucrărilor cu caracter folcloric și etnografic
publicate de Academia Română (1877—1929), în Anuarul Arhivei de folclor II
(1933), 221—227); O. Bîrlea, o .c.
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în anul 1908, Academia începea tipărirea unei mari serii de lucrări
din cele mai variate domenii ale folclorului, sub titlul „Din vieața popo
rului român“, din care au apărut pînă în anul 1929, 40 de volume.
Totuși, după 1920, valoarea colecției scade simțitor și nu poate sa
tisface exigențele științifice moderne. De aceea, colecția a fost criticată în
mai multe rînduri, în special de Ovid Densusianu, care, în 1920 și 1924,
cerea să se pună capăt publicării de „maculatură folclorică“.
Pe de altă parte, Ion Mușlea întors prin anul 1925 de la studii din
străinătate, era preocupat foarte serios de ridicarea nivelului cercetărilor
noastre de folclor. Stăpînit de această dorință, își propune să cunoască în
special realizările țărilor baltice și ale celor scandinave în domeniul fol
clorului. Se știa că în această regiune a Europei, ca și în Germania, cule
gerile folclorice înregistraseră importante succese. Marile muzee etno
grafice ale acestor țări erau un exemplu pentru crearea unor instituții
destinate să se ocupe de cultura spirituală a poporului. Au fost organi
zate arhive de folclor care aveau să ajungă vestite, concentrînd în jurul
lor atît specialiști, cît și amatori. Acestea Începuseră sistematizarea mate
rialelor culese și își creaseră un mare prestigiu prin publicațiile lor știin
țifice.
în vara anului 1928, Ion Mușlea întreprinde o călătorie de studii prin
Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda (nu reușește să viziteze țările
baltice) și se înapoiază în țară prin Franța, Germania, Austria, Ungaria.
După vizitarea arhivelor de folclor din Abo (Finlanda), Copenhaga, Hel
sinki, Oslo ș.a., e și mai hotărît să realizeze ceva similar în România3.
Trebuia să facem și noi un pas înainte în promovarea culegerilor și a pu
blicațiilor de folclor.
în primăvara anului 1929, el înaintează lui Sextil Pușcariu4, cu ru
gămintea de a susține la sesiunea Academiei, un memoriu în care e ar
gumentată pe larg necesitatea înființării unei arhive a folclorului româ
nesc5. în acest memoriu se arată că în timp ce cultura materială a popo
rului era conservată de stat în muzeele etnografice, literatura, obiceiurile
și credințele nu s-au bucurat de vre-o „intervenție sistematică“ din par
tea statului. Singură Academia a arătat un interes în legătură cu aceste
manifestări spirituale. Ei i-ar reveni așadar datoria de a îmbunătăți și
moderniza cercetările folclorice.
Prima problemă care se pune în legătură cu folclorul — se arată în
memoriu — este aceea a culegerii și păstrării lui; trebuie să urmeze apoi
3 Informații amănunțite în legătură cu unele din aceste arhive de folclor se
găsesc în Nordische Volkskundeforschung, publicată sub îndrumarea lui John Meier,
Leipzig. 1927.
4 S. Pușcariu făcuse și el aluzii încă prin 1928, la necesitatea elaborării de
către Academie a unui „proiect cu îndrumări pentru colectarea literaturii noastre
populare“. Cf. Raportul acestuia, în G. F. Ciașanu, G. Fira și C. M. Popescu, Cule
gere de folclor din județul Vîlcea și împrejurimi. Buc. 1928, p. 3.
5 Pentru latura sa muzicală, folclorul nostru dispunea la acea dată de două
arhive: Arhiva fonogramică a Ministerului Instrucției, Cultelor și Artelor, înființată
în anul 1927 și condusă de G. Breazul și Arhiva de folklore a Societății Compozito
rilor Români, înființată în 1928 și condusă de Constantin Brăiloiu.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Ion Mușlea

357

aranjarea, publicarea și, în sfîrșit, cercetarea și valorificarea din punct
de vedere științific a materialului. Memoriul prezentat n-a obținut apro
barea Academiei în acel an. în schimb, la 26 mai 1930, aceasta hotărî,
pe baza unui nou memoriu6, înființarea Arhivei de folclor la Cluj, încredințînd conducerea noii instituții lui Ion Mușlea, apreciat ca „un tînăr
specializat în acest domeniu prin laborioase cercetări în țară și străi
nătate“7. în același timp, Arhiva avea să fie îndrumată și de Sextil Pușcariu, care îi asigură local în cadrul Muzeului limbii române, îi pune la
dispoziție biblioteca, răspunsurile la chestionarele filologice și îi oferă
vasta lui experiență științifică.
Trebuie menționat de asemenea și faptul că înființarea Arhivei a
fost susținută și de Ion Bianu — pe atunci președinte al Academiei. El
prețuia în mod deosebit „studiile care trebuie să pătrundă în sufletul
țăranului român spre a-1 înțelege în toată firea lui adîncă, precum și în
felul lui de a-și spune prin vorbire gîndul și simțirea“89
.
îndată după înființarea Arhivei, Ion Mușlea trece la întocmirea unui
program de lucru al instituției, pe care-1 găsim tipărit în primul volum al
Anuarului Arhivei. El poate fi sintetizat astfel: 1. organizarea unor cule
geri sistematice pe întreg teritoriul țării, prin răspunsuri la chestionare și
prin culegeri făcute de specialiști pe teren; explorarea cu deosebire a zo
nelor mai puțin cercetate de înaintași; 2. păstrarea și clasarea materialelor
culese și a celor copiate din reviste și ziare; punerea lor la dispoziția cerce
tătorilor români și străini; 3. construirea unei biblioteci de specialitate;
4. publicarea Anuarului Arhivei de folclor, care să cuprindă studii, cerce
tări, culegeri, recenzii și o bibliografie.
1. Metoda culegerilor prin chestionare nu era nouă în folcloristica
noastră. Ea fusese întrebuințată cu succes de B. P. Hasdeu, mai ales la
adunarea materialelor privitoare la limba română8 — cu care ocazie a
fost colecționat un imens material folcloric —, precum și la culegerea
obiceiurilor juridice ale poporului nostru10. Chestionare cu un răsunet mai
mic au lansat Artur Gorovei11, Ovid Densusianu12, Romulus Vuia13 ș.a.
Metoda începuse să fie utilizată și în adunarea materialelor de dialecto
logie și antroponimie, în cadrul Muzeului limbii române din Cluj.
6 Textul ambelor memorii se păstrează la Secția de etnografie și folclor Cluj,
fondul de manuscrise Arhiva de folclor.
7 „Societatea de mime“ 9 (1932), p. 182.
8 Ion Mușlea, Ion Bianu și folclorul nostru, în „Anuarul... III (1935), p. 2.
9 B. P. Hasdeu, Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română.
Buc. 1884.
10 B. P. Hașdeu, Obiceiele juridice ale poporului român, Buc. 1878; o altă edi
ție a apărut la București, în 1882.
11 Instrucțiuni și chestionar pentru culegerea materialului de folclor, Bucu
rești 1904.
12 O. Densusianu ridica problema culegerii pe bază de chestionare care să
ducă la elaborarea Atlasului folcloric, în anul 1924. Cf. Anale, Dezbateri, Tom.
XLIV, p. 86—88.
13 Cf. „Culegătorul“ 1 (1933).
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Fără îndoială, culegerile prin chestionare, care prezintă avantajul
că fenomenele sînt observate la teren de către oameni familiarizați cu
informatorii, întîmpină marea dificultate a constituirii unei rețele de
corespondenți, care să aibă o pregătire minimă de specialitate. Cu alte
cuvinte, pentru a obține rezultate bune în culegerile prin chestionare,
trebuie găsite posibilități pentru instruirea corespondenților. De aceea,
Arhiva editează un „Apel către intelectualii satelor“, care a fost trimis
în cursul anilor 1930—1931 la peste 600 de persoane. Apelul arată marea
importanță pe care o are folclorul nostru, dă indicații asupra felului în
care trebuie cules și solicită corespondenților colecțiile mai vechi pentru
a fi păstrate în Arhivă.
Instruirea corespondenților nu s-a făcut numai prin acest apel. Di
feritele chestionare erau însoțite de indicații și instrucțiuni în legătură
cu felul în care trebuiau făcute culegerile, ceea ce contribuia de aseme
nea la ridicarea valorii științifice a materialelor adunate. Corespondenții
erau sfătuiți și prin scrisori personale trimise de directorul Arhivei.
Nu s-ar putea spune că folclorul românesc nu trezise interesul unor
amatori înainte de anul 1930. Dimpotrivă, o istorie a folcloristicii noastre
va releva cu siguranță rolul însemnat al culegătorilor amatori, printre
care învățătorii ocupă locul întii. Aceștia publicau reviste de provincie ca:
„Șezătoarea“, „Ion Creangă“, „Tudor Pamfile“, „Izvorașul“, „Comoara sa
telor“ și altele, cărora cercetătorul se adresează și azi cu folos. Numele
unor învățători ca Ion Pop-Reteganul, G. Cătană, Alexandru Vasiliu,
C. Rădulescu-Codin etc. pot sta alături de acelea ale unor specialiști.
Chiar și amintita colecție a Academiei, „Din vieața poporului român“, cu
prinde cîteva lucrări ale unor învățători și profesori. Se formase așadar
o tradiție importantă a culegerilor de amatori, pe care Arhiva avea s-o
continue și s-o întărească, atît în privința numărului celor antrenați în
această activitate, cît și în aceea a valorii științifice a culegerilor. Intr-ade
văr, numărul corespondenților Arhivei a crescut an de an, atingînd im
portanta cifră de 875, cu toate greutățile întîmpinate din cauza războiu
lui. Dintre aceștia, 416 erau din Transilvania și Banat, 232 din Moldova,
227 din Muntenia și Oltenia. Cei mai mulți erau învățători, urmau elevii
școlilor normale, elevii de liceu, studenții, profesorii, preoții, țăranii.
Corespondenții erau încurajați de Arhivă prin scrisori personale, prin
dăruirea volumelor Anuarului și chiar prin premii în bani. Dintre ei, cei
mai buni au răspuns la toate chestionarele Arhivei; alții la mai puține.
Printre cei mai sîrguincioși pot fi citați (alfabetic) următorii: Afia V. Apetroaei (Moișa—Baia), Gh. Bădescu (Aluniș—Olt), V. Bologa (Vad—Mara
mureș), Gh. I. Dobrescu (Bănești—Dîmbovița), G. G. Fierăscu (Păușești—
Vîlcea), P. Lenghel (Bîrsana—Maramureș), M. D. Nițu (Știrbești—Vîlcea),
D. Păsărescu (Cojmănești—Mehedinți), Gh. Pavelescu (Purcăreți—Alba).
O mențiune aparte merită țăranii A. Borcuția-Cercel (Șicula—Arad), și
Gh. Fată (Valea Mare—Severin).
Cele 14 chestionare pe care Arhiva de la Cluj le-a lansat între anii
1930—1942, ne vor îngădui să facem unele constatări în legătură cu
orientarea generală a activității ei. De aceea reproducem titlurile lor aici.
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I.
II.
III.
IV.
V.

Calendarul poporului pe lunile ianuarie-februarie (1930—1931).
Obiceiuri de vară (călușeri, sînziene, seceriș) 1931.
Animalele în credințele și literatura poporului. (1931).
Obiceiurile de primăvară (1932).
Credințe si povestiri despre duhuri, ființe fantastice și vrăjitoare
(1932).
VI. Naștere, botez, copilărie.
VII. Calendarul poporului pe lunile octombrie-decembrie (Cu anexa „Șe
zătoarea“).
VIII. Pămîntul, apa, cerul și fenomenele atmosferice după credințele și
povestirile poporului.
IX. Moartea și înmormîntarea.
X. Casa, gospodăria și viața de toate zilele. (Credințe, obiceiuri și po
vestiri).
XI. Nunta (Obiceiuri și credințe).
XII. Obiceiuri juridice (Credințe, obiceiuri și povestiri).
XIII. Semne și prevestiri.
XIV. Crăciunul: credințe, obiceiuri și povestiri.
Paralel cu aceste chestionare, a căror tematică e mai cuprinzătoare,
Arhiva a lansat și un număr de cinci „circulare“ care urmăreau aduna
rea de materiale referitoare la o temă strict delimitată, un text literar
(snoava despre femeia necredincioasă, Miorița), un obicei (legatul viilor,
povestiri în legătură cu focurile), definirea unor termeni (vrăji, farmece,
boscoane, descîntece, fapt).
După cum rezultă din titlurile chestionarelor și ale circularelor, Ar
hiva își îndrepta atenția în primul rînd asupra obiceiurilor și credințe
lor, domenii care fuseseră cercetate foarte puțin pînă atunci. Ele intra
seră și în atenția Academiei, pe la sfîrșitul secolului XIX, cînd s-au pu
blicat concursuri pentru monografiile privitoare la naștere, nuntă și
înmormîntare14. Colecția „Din vieața poporului român“ publicase și ea
cîteva volume cu obiect asemănător. Lucrările realizate în acest domeniu
se întemeiau deseori pe material dintr-un număr limitat de regiuni, pe
cînd, prin chestionarele Arhivei, Academia tindea să obțină materiale
din toate regiunile românești și în legătură cu cît mai multe obiceiuri.
Pe de altă parte, obiceiurile puteau fi observate de corespondenți,
care locuiau ei înșiși la țară, în desfășurarea lor firească, neprovocată.
Din acest considerent, Arhiva se străduia de fiecare dată ca fixarea tema
ticii chestionarelor și difuzarea acestora să se facă în perioada cea mai po
trivită a anului. Astfel, chestionarul despre „calendarul poporului pe lu
nile ianuarie-februarie“ a fost lansat la sfîrșitul anului 1930, cel referitor
la obiceiurile de vară, în primăvara anului 1931 ș.a.m.d.
Nu e cazul să intrăm acum în analiza propriu-zisă a chestionarelor.
Considerăm suficient să arătăm că ele au fost întocmite atît pe baza ma
terialelor bibliografice românești și străine, cît și pe baza experienței de
1/1 S. FI. Marian, Nașterea la români, Buc. 1892; Nunta la români, Buc. 1890;
Înmormîntarea la români, Buc. 1892; Elena Sevastos, Nunta la români, Buc. 1889.
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teren cîștigate de instituție. E important să observăm faptul că fiecare
chestionar prevedea notarea cadrului, a obiectelor magice, a literaturii pe
care o implică ele, ca și a tuturor detaliilor privitoare la obiceiurile res
pective, prin urmare, din punctul de vedere al metodei de culegere, ches
tionarele se situau pe un punct de vedere foarte înaintat.
Paralel cu adunarea materialelor de obiceiuri, corespondenții au no
tat și literatură populară în general. Colecțiile literare au sporit simțitor
apoi, prin manuscrisele oferite Arhivei de G. G. Fierăscu, Mihai Gogota,
Victor Babiuc ș.a., precum și prin colecțiile unor folcloriști decedați, ca
Iosif Popovici, Ștefan Cacoveanu, I. C. Hintz-Hințescu, dăruite de Aca
demie. Trebuie amintite și cîteva donații particulare, ca acelea ale lui
Ion Bianu, Artur Gorovei etc. Au intrat în Arhivă și materialele copiate
de către studenții lui Ovid Densusianu prin anii 1921—1922, din cîteva
periodice mai importante. Ele alcătuiesc 20 de volume și reprezintă o în
cercare de punere la dispoziția cercetătorului a unor texte folclorice răspîndite prin publicații greu accesibile15.
în sfîrșit, prețioase și bogate materiale s-au adunat prin „stipendiații“ Arhivei, care erau aleși dintre cadrele didactice universitare și, mai
rar, din absolvenți ai facultăților. Aceștia făceau cercetări monografice
ale unor regiuni sau urmăreau cite un fenomen în zone limitate. Iată și
lista celor mai importante cercetări de acest fel: Ion Mușlea, în Oaș
(1930—31), în Valea Gurghiului (1935); E. Petrovici, în Almăj (1934), în
Munții Apuseni (1935), în Valea Timocului (1937); Laurențiu F. Nemeș,
în Munții Apuseni (1933); I. Mărcuș, în Făget-Tîrnava Mică (1935); Vic
tor I. Oprișu, în Valea Jiului (1937); Gh. Pavelescu, în Valea Sebeșului
(1938), sudul Ardealului (1939), Munții Codrului-Bihor (1940); V. Scurtu,
în Ugocea (1940); I. Păruț, în valea Begheiului-Caraș (1941—42), R. Todoran, la „moții“ din Munții Apuseni (1942), T. Gălușcă, la „mocanii“
dobrogeni (1939—40), în podgoria Aradului (1941), în județul Botoșani
(1942), în județul Dorohoi (1943) ș.a. Se poate observa că numărul cule
gerilor prin „stipendiați“ crește în ultima perioadă de activitate a Arhivei,
ceea ce se explică prin faptul că ea reușise să concretizeze în jurul său
un grup foarte serios de specialiști.
2. Clasarea materialelor s-a făcut de către Ion Mușlea pe măsură ce
acestea intrau în Arhivă. Au fost întocmite trei fișiere: a) general, b) pe
materii (alfabetic și tematic), c) topografic, care ușurează cercetarea ma
terialelor Arhivei. Ele au fost puse la dispoziția tuturor cercetătorilor in
teresați din țară și străinătate.
La cererea unor instituții sau personalități de peste hotare, Arhiva
a comunicat informațiile de care dispunea. Iată cîteva cazuri: profesorul
Kurt Ranke (Kiel), Gurnay Champion (Londra), Mario Ruffini (Milano),
Carl Herter (Londra), Iovan Erdeljanovici (Belgrad), John Meier (Frei
bürg), G. Rohlfs (Tübingen) etc.
15 Au fost despuiate parțial revistele: „Convorbiri literare“, „Revista criticăliterară“, „Familia“, „Cuvînt moldovenesc“, „Gutinul“, „Șezătoarea săteanului“, „Floa
rea darurilor“, „Gazeta Transilvaniei“, „Gazeta săteanului“, „Tribuna“, „Gazeta
poporului“, „Tribuna poporului“, „Timișoara“, „Columna lui Traian“, „Traian“.
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în anul 1946 s-a început și despuierea publicațiilor, în vederea întoc
mirii unei tipologii a baladei, lucrare rămasă neterminată.
3. Arhiva de folclor nu-și putea desfășura activitatea fără o biblio
tecă de specialitate. La început, aceasta s-a constituit din donații: încetîncet, biblioteca Arhivei a cuprins principalele publicații românești de
folclor. Apoi, odată cu apariția Anuarului s-a făcut schimb de publicații
cu instituții similare din străinătate: Abo> Copenhaga, Tartu, Firenze,
Cracovia, Oslo, Heidelberg, Basel, Budapesta, Kaunas, Stokholm, München
ș.a., prin 1946—47, ea dispunea de aproximativ 700 de volume. Această
bibliotecă a trecut în 1964 în posesia secției de etnografie și folclor de la
Cluj.
4. Ca importanță, a doua realizare a Arhivei — după numărul mare
de culegeri de care dispune — este publicarea Anuarului Arhivei de fol
clor. După cum s-a văzut, editarea lui făcea parte din programul de lu
cru al Arhivei și fusese propusă încă în memoriul amintit din 1929. Pri
mul număr al publicației a apărut în 1932.
Anuarul Arhivei de folclor apărea ca publicație a Academiei, înlo
cuind colecția „Din vieața poporului român“. Dar, spre deosebire de
aceasta, care cuprindea în special culegeri, făcute uneori de oameni mai
puțin pregătiți, Anuarul reușește să concentreze în jurul său pe unii din
cei mai de seamă cercetători ai folclorului românesc din acel timp, și
chiar pe unii din discipline apropiate. încă de la primul volum, publica
ția își propune să tipărească studii, cercetări, culegeri, recenzii și biblio
grafia anuală amănunțită, încercînd să devină „o publicație cît mai cuprin
zătoare și reprezentativă a folclorului românesc“10. Și într-adevăr, Anua
rul a reușit să devină cea mai bună publicație periodică a folclorului nos
tru înainte de înființarea Institutului de folclor din București.
în cele șapte volume16
17, cîte a tipărit Arhiva între anii 1932—1945, au
fost publicate numeroase monografii ale unor ținuturi de mare impor
tanță pentru folclorul nostru, studii de istoria folclorului și folcloristicii,
contribuții teoretice privitoare la baladă și la geneza poeziei populare în
general, lucrări de folclor comparat, de teatru popular de obiceiuri, pre
cum și bibliografia curentă a folclorului românesc.
Dintre toate aceste genuri de lucrări, monografiile folclorice repre
zintă fără îndoială contribuția cea mai de seamă a publicației. Cercetă
rile monografice luaseră avînt la noi mai ales în domeniul sociologiei; cu
monografiile folclorice orientarea Anuarului se încadra și ea printre cele
mai moderne din perioara interbelică. Intenția mărturisită a lucrărilor de
acest fel era pe de o parte emanciparea culegerilor folclorice de sub tu
tela filologiei și, pe de altă parte, studierea folclorului „în mediul său
social“18. Aceste două obiective, a căror realizare a fost urmărită în cu
prinsul tuturor celor șapte volume, ridică valoarea publicației chiar peste
aceea a importantei reviste a lui O. Densusianu, „Grai și suflet“, care
16 Anuarul.. ., 1 (1932), p. 7.
17 Ele au apărut după cum urmează: 1 (1932), 2 (1933), 3 (1935), 4 (1937),
5 (1939), 6 (1942), 7 (1945).
48 I. Mușlea, în Anuarul... 1 (1932), p. 118.
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continua să studieze folclorul mai ales cu mijloacele filologiei. Pe de altă
parte, fixarea folclorului „în mediul său social“ reprezintă o bună orien
tare de concepție, căci explică particularitățile folclorice prin studiul ținu
tului, al ocupațiilor și al stării lui economice.
Prima lucrare monografică a Anuarului e cea publicată de Ion Mușlea, din țara Oașului19. Monografia a constituit, după cum s-a apreciat și
pînă acum un model urmat de lucrările ulterioare de acest fel. Alcătuită
după „o metodă riguroasă“20, lucrarea are în primul rînd meritul, relevat
la timpul său de Mihail Sadoveanu, de a fi scos în evidență un material
de o bogăție și o vechime considerabilă21 și de a fi remarcat particulari
tățile folclorului oșean. în acest fel monografia aduce o contribuție deo
sebită la folcloristica noastră.
Au urmat valoroasele monografii elaborate de E. Petrovici, din Valea
Almăjului22 și de la Moții din Scărișoara23, Vasile Scurtu din Ugocea24,
Gh. Pavelescu din sudul județului Bihor25.
Toate aceste monografii sînt prevăzute cu un bogat aparat filologic
(transcrierea textelor s-a făcut cu ajutorul semnelor diacritice, culegerile
sînt însoțite de glosare), cu hărți geografice și cu numeroase reprodu
ceri fotografice, fapt care le dă o frumoasă ținută științifică.
Intenția Arhivei în legătură cu acele monografii, care ocupau un
mare volum din fiecare Anuar, era de a le publica într-o serie aparte,
sub titlul „Monografiile Arhivei de folclor“. Această propunere se făcuse
Academiei încă în anul 1942, dar ea n-a fost acceptată, deși publicarea
separată a monografiilor ar fi permis revistei să publice mai multe stu
dii, cronici și recenzii, sporind astfel posibilitatea de informare a cercetă
torilor26.
Istoria folclorului și a folcloristicii românești e reprezentată în
Anuar prin studii numeroase, referitoare la interesul Academiei Române
pentru cultura populară27, și la unele personalități de seamă ca Ion
Bianu28, Ovid Densusianu29, Moses Gaster30. A fost cercetată activitatea
revistelor „Șezătoarea“31 și „Musa“32, ca și preocupările unor cărturari
străini pentru poezia și credințele noastre populare: Georg Tallar33, Jules
19 Ion Muștea, Cercetări folclorice în Țara Oașului, în Anuarul... 1 (1932).
p. 117—118.
30 Ion Mărcuș, Arhiva de Folclor a Academiei Române, „Transilvania“ 74 (1943),
p. 150—159.
-* J. Byck, în Adevărul, 1933, iulie 22.
23 Cf. Mărturisiri, Buc. 1960, p. 173—177.
23 Anuarul... 3 (1935), p. 25—157.
24 Anuarul... 5 (1939), p. 111—176.
23 Anuarul... 6 (1942), p. 123—300.
26 Anuarul... 6 (1942), p. 3—4.
27 Ion Mușlea, în Anuarul... 1 (1932), p. 1—7.
23 Ion Mușlea, în Anuarul... 3 (1935), p. 1—6.
29 Ion Mușlea, în Anuarul... 5 (1939), p. 1—6.
30 Artur Gorovei, în Anuarul... 7 (1945), p. 1—11.
31 Artur Gorovei, în Anuarul... 1 (1932), p. 9—39.
32 Ion Mărcuș, în Anuarul... 6 (1942), p. 101—122.
33 Valeriu L. Bologa, în Anuarul... 3 (1935), p. 159—168.
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Michelet34 și J. K. Schuller35. Materiale foarte interesante au fost ex
trase din vechi manuscrise ardelene36, din circularele bisericești de pe la
începutul secolului XIX-lea37, din manuscrisele lui D. Ardelean38 și Picu
Pătruț39; în sfîrșit, un loc aparte îl ocupă versurile despre răscoala lui
Horea40.
Studiile de folclor citează și azi Anuarul de la Cluj, pentru contri
buția teoretică de mare valoare științifică oferită de Petru Caraman la
cronologizarea și geneza baladei noastre populare41 și pentru lucrarea lui
Ion Diaconu despre geneza creației populare42.
Aportul Anuarului la studiile de folclor comparat e reprezentat mai
ales de cele două studii semnate de Ion Mușlea în legătură cu snoava
despre femeia necredincioasă43, dar și de acelea ale lui V. Bogrea44 și Sil
viu Dragomir45.
Teatrul popular a cărui cercetare a luat amploare abia în ultimii
ani, nu cuprinde un spațiu larg nici în Anuarul arhivei de folclor. Totuși,
lucrările publicate de D. St. Petruțiu46, Elisabeta Nanu47 și Tatiana Gălușcă48 au trezit interesul mai multor cercetători pentru cunoașterea aces
tui important domeniu al culturii populare.
Am arătat că prin culegerile cu ajutorul chestionarelor Arhiva cu
prindea cu precădere obiceiurile populare. Această preocupare s-a evi
dențiat însă mai puțin în profilul publicației de specialitate dacă nu luăm
în considerare capitolele consacrate lor din monografiile regionale. In
tr-adevăr, studiile speciale consacrate obiceiurilor sînt destul de puține
la număr. Dintre ele, un loc aparte ocupă contribuțiile lui Ștefan Pașca49
și N. Drăganu50, care studiază obiceiurile mai ales în legătură cu filolo
gia. Două lucrări importante au publicat in legătură cu focul viu, Tiberiu
Morariu51 și Ion Mușlea52. Au fost studiate competent tovărășiile de fe
ciori din Ardeal de către Traian German53 ș.a.
Bibliografia e un instrument indispensabil în activitatea oricărui cer
cetător. Cu toate acestea, înainte de 1930, folclorul nostru nu dispunea de
34 Ion Breazu, în Anuarul... 2 (1933), p. 181—193.
35 G. Bogdan Duică, în Anuarul... 2 (1933), p. 217—220.
36 Ion Breazu, în Anuarul... 5 (1939), p. 79—110.
37 Ion Mușlea, în Anuarul... 7 (1945), p. 128—129.
38 Romulus Todoran, în Anuarul... 7 (1945), p. 131—139.
39 Elisabeta Nanu, în Anuarul... 6 (1942), p. 301—328.
40 D. Prodan, în Anuarul... 6 1942), p. 5—32.
41 Anuarul... 1 (1933), p. 53—105, 2 (1933), p. 21—88.
42 Anuarul... 3 (1935), p. 7—23.
43 Anuarul... 2 (1933), p. 195—216, 3 (1935), p. 169—176
44 Anuarul.. . 1( 1932), p. 41—52.
45 Anuarul... 4 (1937), p. 5—11.
46 Anuarul... 4 (1937), p. 13—30.
47 Anuarul... 6 (1942), p. 301—328.
48 Anuarul... 7 (1945), p. 12—33.
49 Anuarul... 1 (1933), p. 107—115
59Anuarul... 2 (1933), p. 1—19.
51 Anuarul... 4 (1937), p. 229—236.
52 Anuarul... 4 (1937), p. 237 —242.
53 Anuarul... 5 (1939), p. 57—77.
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o bibliografie de specialitate — referințele date de unele reviste ca Șe
zătoarea, nu pot fi luate în considerare. Singura publicație importantă în
această privință e Dacoromania, care acorda, încă de prin anul 1920, un
loc destul de însemnat folclorului, în cadrul „Bibliografiei periodicelor“,
în schimb, Anuarul Arhivei de folclor a manifestat un viu interes nu nu
mai pentru bibliografia curentă, ci și pentru aceea a unor reviste și re
giuni54. Prin urmare, o realizare de seamă a Arhivei o constituie și întoc
mirea bibliografiei anuale a folclorului românesc, cu un supliment în care
au fost cuprinse lucrările, cu caracter folcloric și etnografic publicate de
Academia Română, pînă în anul 192955. Cele șapte volume ale Anuarului
cuprind bibliografia curentă amănunțită între anii 1930—194356, după
acest an, ea fiind publicată în Revista de folclor, tot de către Ion Mușlea.
Anuarul Arhivei de folclor s-a bucurat de o foarte bună primire din
partea Academiei și a specialiștilor. Astfel, Ion Bianu consideră încă în
1932, că Anuarul „e un model de publicație folcloristică românească“,
aducînd „un real folos acestei ramuri științifice“. El felicită pe Ion Muș
lea „pentru lucrarea bine îndrumată“57.
Numeroasele recenzii scrise cu prilejul apariției diferitelor volume
laudă ținuta științifică a publicației. J. Byck considera volumul întîi al
Anuarului ca fiind „de o reală valoare științifică și cu preocupări foarte
variate“58, Mircea Eliade afirma că publicația de la Cluj „a înlocuit (.. . )
diletantismul“59, tipărind cîteva volume „dense și admirabil editate“60.
G. Istrate susținea că Anuarul „trebuie considerat printre cele mai bune
publicații folclorice“, nu numai prin varietatea materialelor, ci și prin,
„autoritatea celor care semnează cercetările“61. H. H. Stahl consideră că
Anuarul tipărit „sub conducerea foarte pricepută (...) a folcloristului
Mușlea“ publică „lucrări definitive“62. Iar Ion Diaconu, recunoscut prin
severitatea aprecierilor sale, scria: „Publicația e condusă exemplar de
Ion Mușlea. Suflet entuziast, om de sacrificiu și folclorist incontestabil,
D-sa publică la noi cea dintîi revistă de acest fel, comparabilă unor poblicații străine ca „Schweizerisches Archiv für Volkskunde“ sau „Zeitschrift
für Deutschkunde“63. Anuarul a trezit de asemenea interesul străinilor,
care l-au recenzat în mai multe rînduri prin Fritz Boehm64 ș.a.65.
54 Anuarul... 3 (1935), p. 177—188, 6 (1942), p. 110—119.
55 Anuarul... 2 (1933), p. 221—227.
56 La elaborarea acestei lucrări au contribuit și Laurențiu F. Nemeș (1931—32),
Th. Mihăilescu și Septimiu E. Martin (1933—34), Ion Mărcus (1935—38), M. Opreanu
(1939—43).
57 Academia Română, Anale, Tom. LII, Ședințele din 1931—1932, p. 179—180.
58 Adevărul, 1933, iulie 22.
59 Cuvântul, 1938, februarie 10.
60 Vremea, 8, 1935, Nr. 413 și 414.
61 însemnări Ieșene, 1940, martie, p. 587—590.
62 Convorbiri literare, 67 (1934), p. 348.
63 Ethnos 2 (1942—43), p. 408.
64 Zeitschrift für Volkskunde, Neue Folge 3 (1932), Hefte 3, p. 293—294.
65 Lares (Firenze), 3 (1932). Nr. 3—4, p. 145—146.
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Prin bogatele colecții manuscrise și prin cele șapte volume ale Anua
rului, activitatea desfășurată la Arhiva de folclor aduce servicii deose
bit de însemnate cercetărilor folclorice românești și marchează o nouă
etapă în dezvoltarea lor. în aproape toate aceste realizări se oglindește o
parte din munca desfășurată de Ion Mușlea.

Ion Taloș
■ ION MUȘLEA UND DAS FOLKLOREARCHIV IN CLUJ

(Auszug)

Der rumänische Folklorist Ion Mușlea — am 29. September 1899
in Șcheii Brașovului geboren, gestorben am 27. Juni 1966 in Cluj — hat
neben einer umfassenden Forschungsarbeit auch eine bedeutende orga
nisatorische Tätigkeit entfaltet. Er kannte die volkskundlichen Archive
aus Nord- und Westeuropa und suchte 1929 bei der Rumänischen Aka
demie um die Gründung eines rumänischen Folklorearchivs an. Dem
Antrag wurde 1930 stattgegeben, und mit der Leitung der neugegrün
deten Institution wurde Ion Mușlea betraut.
Arhiva de Folclor — das Folklorearchiv — entfaltete seine Tätig
keit in Cluj, einem Kulturzentrum mit bedeutenden Traditionen auf
diesem Gebiet; zur Sammlung der rumänischen Folklore wurden viele
Spezialisten und 875 Liebhaber herangezogen. Auf diese Weise erhielt
das Archiv in den Jahren 1930—1942 aus allen von Rumänen bewohnten
Regionen Material, u.z.w. vor allem durch Fragebogen (insgesamt 14)
und Rundschreiben (insgesamt 5). Die Fragebogen betrafen besonders
Volksglaube und Volksbrauch, d.h. gerade die bis dahin weniger er
forschten Gebiete.
Das Folklorearchiv hatte auch eine eigene Fachpublikation, „Anuarul
Arhivei de folclor“ (Jahrbuch des Folklorearchivs). Die in den Jahren
1932—1945 erschienenen sieben Bände enthalten regionale Folkloremo
nographien, Studien zur Geschichte der Folklore und Folkloristik, Beiträge
zur Genesis der rumänischen Volksdichtung, zur vergleichenden Volks
kunde, zum Volkstheater und Volksbrauch sowie die laufende Biblio
graphie der rumänischen Folklore. Seiner Vielseitigkeit und der Gründ
lichkeit seiner Beiträge zufolge erfreute sich das Jahrbuch sowohl im
In- als auch im Ausland lobender Anerkennung.
Dank der aufopferungsvollen Arbeit Ion Mușleas stellt Arhiva de
folclor eiri&fcbedeutende Etappe in der Entwicklung der rumänischen
Folkloristik War. (Die handschriftlichen Sammlungen der Arhiva de fol
clor sind in den Bestand der Sektion für Folkloristik an der Akademie
der Sozialistischen Republik Rumänien Cluj — übergegangen).
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PREOCUPĂRI ȘI REFLEXE FOLCLORICO — ETNOGRAFICE
ÎN OPERA LUI PAVEL DAN
într-o scrisoare adresată profesorului Teodor Murășan, în 1933, Pavel
Dan făcea următoarea mărturisire: „Eu am înțeles că numai plecînd de
la popor și de la literatura clasică se poate creea ceva trainic...U1. Con
secvent acestui principiu, scriitorul ne-a dat, intr-adevăr, în scurta și
zbuciumata-i existență, o operă trainică, operă care-1 așează pe linia unei
bune tradiții literare transilvănene. Dacă explorarea filonului popular
a fost de natură să-i stimuleze talentul, să-i îmbogățească tematic și
artistic propria-i creație12, lucrul acesta nu este străin nici de interesul
aceluia ce se ocupă cu studiul folclorului și etnografiei. Căci „rapsodul
Cîmpiei Transilvane“ — cum a fost supranumit Pavel Dan — a fost un
excelent cunoscător al culturii populare din acest ținut. Culegerile de
folclor și cele cîteva încercări teoretice pe care le-a întreprins, precum
și imensul material încorporat în creația sa literară vădesc un spirit
puternic atașat de tradiția populară și constituie în același timp contri
buții și documente — uneori inedite — pe care cercetătorul de speciali
tate nu le poate pierde din vedere. Aripa necruțătoare a morții a curmat
viața scriitorului înainte de a fi reușit să realizeze planul unui vast ro
man al Cîmpiei — „un mare cîntec al satului, cu șapte frați în centru“ —
„pe care l-a purtat în minte anUde zile“3; apreciindu-1 după sumarele
indicații ce le avem și după opera rămasă în urmă, romanul proiectat ar
fi fost cu siguranță nu numai o mare lucrare literară, ci și o cuprinză
toare frescă folclorico-etnografică.
Interesul constant pentru patrimoniul popular reprezintă la Pavel
Dan, ca de altfel și la alți scriitori ieșiți din mediul țărănesc, rezultatul
1 Textul fragmentar al scrisorii la Monica Lazăr, Pavel Dan, 1907—1937. Bucu
rești, Editura pentru literatură, 1967, p. 195.
2 Vezi în legătură cu aceasta studiul nostru, Folclorul în creația literară a lui
Pavel Dan, în Limbă și literatură, vol. XV, București, 1967, p. 103—118.
3 Ion Chinezu, introducere la Urcan Bătrînul, Nuvele, București, Fundația pen
tru literatură și artă, 1938.
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legăturilor lui organice cu satul, și mai puțin fructul unor influențe
livrești. Școala îi va fi dat fără îndoială unele îndemnuri, mai ales indi
recte, prin contactul cu cele mai de seamă opere literare inspirate din
folclor, după cum studiile universitare îi vor fi întărit și mai mult con
vingerile cu privire la însemnătatea materialului popular4. Dar explicația
orientării sale trebuie căutată înainte de toate în însăși atmosfera în care
și-a petrecut copilăria. Născut și crescut în sat, Pavel Dan a dus cu sine
în viață o bună doză de mentalitate țărănească. Paralel cu pătrunderea
lui în lumea orașului, față de care manifestă uneori rezerve din cele mai
serioase, un puternic sentiment de solidaritate cu colectivitatea satului îi
inundă viața, manifestîndu-se amplu și în creația sa literară. Față cu
puritatea morală a mediului sătesc (care este văzut însă și el diferențiat
sub acest raport), orașul însemnează pentru Pavel Dan convenționalism,
protecționism, mediocritate etc. Mediul acesta ucide, l-a ucis pe el însuși:
,, . . . studentului i se părea că vede, în bătătura casei lor, un copil mort,
îmbrăcat în cămașă albă și încins cu o curea înflorită“5.
Adeziunea lui Pavel Dan la viața satului îmbracă adeseori o atitu
dine de regret, sunînd ca un cîntec de înstrăinare. Sînt concludente astfel
confesiunile pe care le face în Zborul de la cuib, în care regretul se adîncește pînă la grave mustrări de conștiință: „Profesorul își vede toată viața
întinsă înainte ca un val de pînză desfăcut alandala. La capătul pînzei
e sicriul negru cu cele două cruci galbene: lîngă el stau femeile cu năfrămi cernite și se trudesc să refacă valul.
Și toți își deplîng rosturile, se tînguiesc de neajunsuri și necazuri.
De toate acestea el e străin. Se simte stingherit și așteaptă ca cineva
să se ridice și să-1 întrebe: „Cine ești, străine, cel ce plîngi la căpătîiul
mortului nostru?“
își dă seama că e o creangă ruptă din trunchiul puternic al satului,
aruncată undeva în lume ...
Cu cît s-a spălat mai mult de noroiul cleios al pămîntului, cu atît a
fost mai ușor de rupt de vînturi, de purtat prin lume“6.
4 Primele îndemnuri directe îi vin în timpul studiilor liceale de la profesorul
Teodor Murășan. într-un carnețel cuprinzînd Cuvinte particulare a lui Pavel Dan
din cl. II. apar, alături de termeni de circulație regională, și „cimilituri din popor“,
precum și „o legendă despre un cîine cu lulea în gură, care păzește comorile îngro
pate din bătrîni“ (cf. Monica Lazăr, lucr. cit., p. 46). Nu avem nici o indicație
concretă potrivit căreia Pavel Dan ar fi frecventat, în timpul studiilor universitare,
cursurile de etnografie ale lui Romulus Vuia, dar preocupările folclorice nu erau
străine unora dintre profesorii de la Facultatea de filozofie și litere din Cluj:
V. Bogrea, G. Bogdan-Duică, N. Drăganu ș.a.
5 Drumul spre casă, în voi. Scrieri alese. Ediție îngrijită și prefațată de Florian
Potra, Editura de stat pentru literatură și artă, București, 1956, p. 274. Toate tri
miterile la textul operei lui Pavel Dan se fac la această ediție.
6 p. 123.
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Cîntecele și poveștile i-au legănat și lui Pavel Dan copilăria, ca ori
cărui copil de țăran; aceasta cu atît mai mult cu cît mama lui era o
talentată interpretă de folclor. Atîta timp cît a trăit exclusiv în mediul
sătesc, ele nu i-au reținut în mod special atenția. Lucrul acesta s-a întîmplat abia după ce „ ... a rămas singur în lume străină și n-a mai văzut
carul cu vitele . . . cîmpul larg cu soare, ci numai ziduri, ziduri înalte
de stau să cadă pe el“, și cînd, cunoscînd realitatea mediului mic burghez
căruia nu i se putea adapta, avea sentimentul „că se prăpădește aici“7.
Era nevoie de această perspectivă, ca să ajungă la reîntoarcerea — atît
de fertilă pentru creația sa — în lumea acelora dintre care a plecat.
Lucruri care îi aparținuseră altădată, integrîndu-se în însăși ființa lui,
îi apar acum în toată semnificația și pitorescul lor. Alături și dincolo de
notele sentimentale ale acestei poziții stă o puternică și realistă conștiință
socială, care dă sens întregii opere a lui Pavel Dan: „Aici, în noroiul frămîntat de picioarele acestor sărmane ființe — spune scriitorul într-una
din versiunile manuscrise ale Zborului de la cuib — în cîntecele lor e
adevărul și paharul cel amar al vieții. își dă seama că oamenii aceștia
n-au avut nici o bucurie, nici un rîs n-a străfulgerat în întunerecul
casei lor . . . “8.
Apropierea lui Pavel Dan de cultura populară trebuie căutată apoi
în preocupările lui literare. Orientarea inspirației sale către viața satu
lui — exprimată atît de categoric în amintita scrisoare către Teodor
Murășan — la care se adaugă concepția literară realistă, impuneau
cu necesitate cunoașterea și utilizarea creației populare. Eroii povestiri
lor, schițelor și nuvelelor sale inspirate din viața satului erau țărani, și
trebuiau prezentați ca atare, cu preocupările lor de fiecare zi, cu neca
zurile și cu bucuriile lor, cu modul de-a gîndi și de a se manifesta în
diferite împrejurări.
Pavel Dan nu ne-a lăsat nicăiri mărturii scrise despre aprecierile
lui teoretice de ordin general asupra folclorului și etnografiei, asupra
unghiului de vedere din care le aprecia. în orice caz, pe lîngă documentul
sufletesc ce-1 reprezintă, creația populară se impunea în ochii scriitoru
lui ca un material de valoare poetică, și in sensul acesta a înțeles să-1
utilizeze masiv în opera sa. Faptul se vădește atît în selecția, cît și în
folosirea și prelucrarea materialului. Exemplul următor ni se pare foarte
concludent. Pentru a realiza în deplinătatea ei atmosfera de înmormîntare țărănească, Pavel Dan transcrie — în Zborul de la cuib — textul
unui bocet din propria lui culegere. Cu toate că alege exemplarul cel
mai realizat al colecției, îl supune totuși unei acțiuni de șlefuire artis
tică. Pe lîngă modificarea primului vers, cerută de noua situație la care
se referea bocetul (e vorba de moartea tatălui său, Simion), scriitorul face
7 Drumul spre casă, p. 271.
8 Manuscrisul ne-a fost pus la îndemînă de colegul nostru Sergiu Dan, fiul
scriitorului.
24 — Anuarul Muzeului etnografic
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numeroase alte schimbări, în care tendința estetică este evidentă. Pen
tru comparație, dăm în paralelă textul bocetului autentic și al celui pre
lucrat:

O măicuță, draga mç,
Bagă sama pe unghe-i mere
Că sînt două drumurele:
Unu-i drumu dorului
Ș-unu-i drumu somnului.
Să nu meri pe-a somnului,
Că somn greu îi adurmi,
Șî napoi nu-i mai vini.
Să te duci pe-a dorului
Da ghe doru t’e-a lăsa
Șî napoi t’i înturna
Șî ghe nu-i vini ghe tăt,
Numa să vii să t’e văd
Șî ghe nu-i vini să șăzi
Numa să vii să ne vezi.

Simioane, dragul meu,
Ia seama pe unde-i mere
Că sînt două drumurele:
Unu-i drumul somnului
Ș-unu-i drumul dorului.
Să nu mergi pe-a somnului
Că somn greu îi adormi
Și-napoi nu-i mai veni
Da’ te du pe-a dorului
Poate dorul te-a lăsa
Și-napoi te-i înturna
Și de nu-i veni de tăt,
Numai să vii să te văd
Și de nu-i veni să șezi
Numai să vii să ne vezi9.

Cele mai numeroase modificări țin, după cum se vede, de domeniul
foneticii: scriitorul a literalizat textul popular, păstrînd numai două
forme cerute de rimă: mere și tăt. Inversează apoi între ele versurile 4
și 5, pentru ca ultimul cuvînt al versului 5 să nu revină în versul urmă
tor, lucru ce se întîmplă frecvent în poezia populară. Cu toate că ideia lui
poetică a rămas nealterată, bocetul și-a pierdut autenticitatea populară:
în schimb, prin înlăturarea formelor dialectale i s-a deschis calea unei
înțelegeri mai largi.
în ceea ce privește activitatea de culegere a folclorului a lui Pavel
Dan, ea a început în perioada studiilor sale liceale. „Din anii de liceu
încă — notează Ion Chinezu — îi plăcea să stea de vorbă cu țăranii
bătrîni, pe care îi ispitea să-i spuie cîntece, colinde, povești și cimili
turi .. . “10. Printre manuscrisele pe care le deține familia lui, există un
carnet care cuprinde Cîntece poporale. Carnetul este împărțit în două
părți, prima cuprinzînd 32 cîntece lirice, strigături și o baladă nuvelistică
pe motivul „arborii îmbrățișați“ (motiv care va fi utilizat în înmormân
tarea lui Urcan bătrînul), iar cea de a doua, Cîntece din Tritiu de jos,
cuprinzînd un număr de opt cîntece și strigături, culese, se pare, de la
Ana Ceclan, n(ăscută) Mărușan, al cărei nume figurează în final. Nu cu
noaștem anul cînd a făcut Pavel Dan această culegere. Sistemul primitiv
de transcriere a textelor, fără nici un semn diacritic și fără o grijă spe
cială pentru autenticitatea lor, vine s-o plaseze în orice caz într-o perioadă
9 Textul original în mss. nr. 383 din Arhiva de folclor, aflată la Secția din
Cluj a Institutului de etnografie și folclor al Academiei R. S. România.; textul
prelucrat în Scrieri alese, p. 124—Î25; pentru alte elemente folclorice absorbite în
creația literară a scriitorului vezi studiul nostru din Limbă și literatură.
10 Introducere la Urcan bătrînul, p. IX; vezi și indicațiile de la nota 4.
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anterioară anului 1931, cînd începe să noteze după o metodă mai apro
piată de cerințele științifice. Făcind abstracție de caiețelul de Cuvinte
particulare, ea reprezintă intîia culegere a lui Pavel Dan ce ni s-a păs
trat. Ceea ce se impune a fi menționat este că ea pune în evidență preo
cuparea estetică a autorului în selecția materialului.
Nu știm dacă în timpul liceului și după intrarea sa la facultatea de
litere din Cluj a mai făcut și alte culegeri în genul acesteia, dar la
absolvirea studiilor universitare îl găsim antrenat în acțiuni organizate
în cadrul unei instituții de specialitate. într-o carte poștală, trimisă din
Pruniș (jud .Cluj) la 3 iulie 1931 lui Ion Mușlea, directorul Arhivei de
folclor a Academiei, Pavel Dan cere să i se comunice „de urgență“ ce
s-a făcut „chestiunea“ „ca să știu cum să-mi aranjez lucrurile“. Tot
acolo îl roagă pe Mușlea să-i trimită și „paralele“, urmînd ca să-1 țină la
curent cu ceea ce va face11. La 12 iulie a aceluiași an Mușlea îi trimite
o scrisoare de răspuns. Aflăm de aici că era vorba de o proiectată anchetă
folclorică în Munții Apuseni, pe care Pavel Dan urma să o facă în vara
anului 1931. Din aceeași scrisoare aflăm că ancheta — pentru care este
chemat la Cluj, — ca să-și ridice drepturile de deplasare — trebuia să
dureze 2—3 săptămîni și urma să se facă „ în cîteva sate de la sudul
Abrudului, pe valea Crișului alb, cum sînt Blăjeni, Buceș, Stănija, DupăPiatră și Mihăileni. La nevoie — îi scrie în continuare Mușlea — ai mai
coborî puțin spre Criștior“12. Din păcate, ancheta aceasta nu a mai avut
loc, iar motivele nu le cunoaștem.
în sfîrșit, amintita scrisoare ne informează despre o altă acțiune de
culegere, inițiată mai înainte în cadrul Arhivei de folclor: „Nu uita —
notează directorul acesteia — să aduci, dacă vii la Cluj, și culegerea ce
urma să faci în satul d-tale, precum și răspunsul la chestionarul ce ți-am
dat în iunie“. De obligația aceasta Pavel Dan s-a achitat, dar cu o mică
întîrziere. Colecția de folclor din Tritenii de Jos (jud. Cluj), realizată în
lunile iunie și iulie 1932, a fost trimisă la Arhivă, unde se păstrează sub
numărul de înregistrare 383.
în prima ei parte, colecția cuprinde o serie de răspunsuri la unul
din chestionarele Arhivei de folclor elaborate de Ion Mușlea, și anume
prezentarea unor obiceiuri legate de îndeletniciri (plugărit, stupărit), de
diferite sărbători (Joi mari, Blagoveștenii, Sîngeorz, Anul nou, Bobo
tează, Arminden, Vinerea paștelor, postul mare) și altele privitoare la
moarte. La acestea se adaugă o seamă de credințe și superstiții despre
ființe mitice (strigoi, zmeu, vînt, ciumă), producții magice (de adus lap
tele la vaci și la oi, altele din domeniul medicinei empirice populare,
cum sînt cele în legătură cu vindecarea focului viu și a frigurilor) ș.a.
Cea de a doua parte a colecției lui Pavel Dan cuprinde exclusiv
literatură populară și anume 9 producții în proză (povești, snoave și le
gende) 15 bocete, 15 doine și strigături și un descîntec de „ceas rău“.
11 Vezi textul scrisorii la Monica Lazăr, o. c., p. 221.
12 Ibid., p. 222.
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Privită în ansamblu, colecția lui Pavel Dan nu se impune nici prin
dimensiuni și nici printr-o deosebită varietate. Iar în ceea ce privește
rübrica obiceiurilor, nu aduce lucruri inedite: atestarea acestora trebuie
totuși reținută, mai ales ca o contribuție la cunoașterea răspîndirii lor în
timp și spațiu. Colecția lui Dan aduce însă numeroase și interesante
variante de literatură populară. întreg materialul acestei ultime secțiuni
poartă semnul unei severe selecții estetice. Trebuie să subliniem apoi
valoarea lui științifică documentară, rezultată din conștiinciozitatea cu
care a fost cules. Pavel Dan a respectat cu consecvență autenticitatea tex
telor, care sînt notate fonetic (cu un sistem de semne redus) și poartă
indicațiile științifice cerute în acea epocă: numele informatorului, vîrsta,
locul și data culegerii. Importanța colecției rezidă, de sigur, în primul
rînd, în ea însăși, dar în același timp și în faptul că l-a apropiat pe cule
gător de patrimoniul popular, furnizîndu-i un bogat material de inspi
rație. Unele elemente din paginile colecției au fost încorporate și în opera
literară a scriitorului.
Preocupările folcloristice ale lui Pavel Dan s-au concretizat și în
trei articole teoretice; în legătură cu unul dintre ele autorul precizează
că reprezintă o parte din lucrarea sa de licență, lucrare pe care a alcătuit-o
la propunerea și sub îndrumarea profesorului G. Bogdan-Duică13. Toate
trei articolele privesc domeniul folcloric transilvănean și tratează pro
bleme de mare interes.
în articolul Ciclul lui Pintea VitezuV4 autorul încearcă să disocieze
din complexul a trei motive în care apare numele eroului pe cel repre
zentativ pentru ciclul lui Pintea. Oprindu-se astfel la motivul „trădarea
și moartea lui Pintea“ îl urmărește în complexul celorlalte motive cu care
este contaminat. Autorul intuiește bine raportul dintre universal și par
ticular în cadrul baladei; motivele (șederea haiducilor, seara, în codru,
secretul morții cuiva, visul prevestitor de nenorociri, dorința haiducului
de a i se tăia părul și a-1 expune, calul își plînge stăpînul) se regăsesc
și la alte popoare; cadrul în care sînt însă plasate, expoziția, îmbinarea
lor și limbajul sînt particulare, variind de la popor la popor: „ . . . Balada
românească — spune Dan — are o acțiune impresionantă, clădită pe un
fond de viață ardelenească și, în ce privește forma, e din cele mai fe
ricite“15.
Vorbind despre balada lui Pintea Viteazul, Pavel Dan subliniază
caracterul tipic haiducesc al eroului „care se fringe dar nu se îndoaie“16
și asupra umanismului său: îi iartă pe trădători dacă fapta lor este urma
rea unor torturi. Totodată, stăruie asupra simbolului social al haiducului,
pe care îl interpretează într-o lumină personală: el e expresia prăpastiei
dintre orașul păcatelor și viața haiducească, pură, morală. Concepția
13 Ibid., p. 62.
’j în „Abecedar“, I (1933), nr. 26—28, p 3—5.
15 Ibid., p. 5.
16 Ibid.
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aceasta se dezvăluie și în creația literară a lui Pavel Dan, mai ales în
Studentul Livadă, Corigență, Vedenii din copilărie ș.a.
Cel de al doilea studiu al lui Pavel Dan se încadrează aceleiași tema
tici preferate: „baladele haiducești“, oprindu-se la Ciclul Novăceștilor11.
Asociindu-se părerilor lui Anda Gavrilovic17
18, D. Marmeliuc19 și Nico
lae Iorga20, Pavel Dan crede și el că Novac a fost un haiduc sîrb pe care
îl identifică cu generalul cu acest nume din armata lui Mihai Viteazul.
Cîntecele lui, născute în Serbia, au pătruns și la noi pentrucă eroul a
luptat și aici și tot aici a murit. în urma analizei motivelor folclorice în
care apare Novac la români și a confruntării lor cu cele sîrbe și bul
gare — pe care le cunoaște prin intermediul colecțiilor lui Auguste
Dozon21 — Pavel Dan ajunge la concluzia că toate motivele baladei sînt
străine, venind anume din sudul Dunării, numai că, ajunse la noi, ele
au fost „românizate“. Fără să epuizeze nici pe departe problema, auto
rul are meritul de a o fi abordat și de a fi adus unele contribuții de
amănunt. Se impune să facem însă observația că el include în mod arbi
trar ciclul Novăceștilor între baladele haiducești. Chiar dacă, izolat, în
cuprinsul baladelor din acest ciclu apar și elemente de natură socială,
conflictul specific, care revine în toate baladele ciclului, este caracte
ristic baladei vitejești.
în Motivul „Lenore“ în poezia populară ardeleană22 Pavel Dan adîncește problema acestui motiv folcloric la românii din Transilvania, stă
ruind mai ales asupra asemănării dintre variantele de aici și cele suddunărene.
Activitatea lui Pavel Dan pe terenul culegerii și studierii folclorului
nu înscrie așadar acțiuni de mare amploare și nici contribuții care să-i
asigure un loc însemnat în istoria folcloristicii noastre. De altfel scriito
rul nici nu a avut timpul necesar — activitatea lui s-a curmat pe cînd
avea 28 de ani — și nici aspirații deosebite în acest domeniu. Preocupă
rile sale constituie totuși un aspect semnificativ al portretului său inte
lectual.
Interesul folcloristului si etnografului e reținut, așa cum spuneam,
și de creația literară a lui Pavel Dan. Chemate de cele mai variate cerințe
de ordin artistic, elementele de cultură populară împînzesc povestirile,
schițele și nuvelele sale de inspirație țărănească. Rupte din viața satului
contemporan scriitorului, ele își păstrează cele mai adeseori valoarea de
document folcloric sau etnografic, pentrucă autorul operează mai mult o
selecție și mai puțin o modificare a lor.
17 în Blajul, I (1934), nr. 3, p. 95—105.
'8 Istorja srpske krvatske kujizevnosti usmanoga pestanja, Beograd, 1912,
p. 146 ș.u.
19 Figuri istorice românești în cîntecul poporal al românilor, în Analele Aca
demiei Române, Seria a Il-a, tom. XXXVII, București, 1915, p. 33—34.
20 Istoria literaturii romanești, ed. II, București, 1915, p. 33—34.
L’epopée serbe. Chants populaires héroïques, Paris, 1888 și Chansons popu
laires bulgares, Paris, 1875.
,
22 în Blajul, II (1935), nr. 10, p. 429—435.
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Ne sînt înfățișate astfel cîteva elemente legate de tipurile de așe
zări. Spre deosebire de satele din Munții Apuseni, care au casele risipite
„cale de cîteva azvîrlite“ una de alta, cele din Cîmpie sînt de regulă con
centrate, cu casele lîngă drum, cu pomi și fîntînă în spate etc. (p. 27).
Moțului casele în Cîmpie i se par a fi „vîrite una într-alta ca oile netunse
vara, pe căldură“ (p. 200). Sint case făcute din „brîne“ și acoperite cu
„stuf“, sau „țiglă“ și au „tîrnaț“ (p. 64). în casele vechi „cuptorul bătrînesc“ de cahale umple a patra parte din încăpere (p. 64), în fața sobei
sau cuptorului un „butuc“ ține uneori loc de scaun (p. 65). Tavanul e
sprijinit de grinzi, de care se atîrnă de obiceiu „răvașul oilor“ (p. 98).
Pereții sînt împodobiți cu „blide“ și „icoane“, iar „cuierul“ e uneori
„înflorit“ (p. 44).
în „casa dinainte“ sînt „paturi înalte împodobite cu pături înflorite,
cu tot felul de lucruri, unele mai frumoase decît altele, cu pereții plini de
icoane și blide colorate, după care atîrnă ștergare mîndre, împăturate
mărunt și cununi de grîu“ (p. 157).
în satele din Cîmpie încălzitul se face mai ales cu „coceni, buruieni,
baligi uscate“ (p. 64), iar pentru iluminat, alături de lampa de petrol,
mai apare sporadic și „opaițul“ (p. 218).
în acest interior, în lungile seri de iarnă, femeile „torc“ lînă „de
țol“ ori „de cioareci și de haine“ (p. 36) pentru bărbați, sau cînepă, după
ce în vară au „zbiculit-o“ (p. 60). La rîndul lor, bărbații „sfarmă cucuruz“
și „împletesc coșerci“ (p. 98).
Țăranii din scrierile lui Pavel Dan sînt înfățișați în portul lor de
sat, produs al propriei industrii casnice, încă vie în acea epocă. Vara,
femeile ne apar astfel îmbrăcate cu „cămașă albă înflorită cu negru“
(p. 61—62), iar bărbații cu „cămașă groasă de cînepă“ (p. 152), cu izmene,
pe care — la muncă fiind — le leagă „pe sub genunchi cu iarbă răsu
cită“ (p. 64), pe cap poartă „pălărie de paie“ (p. 67, 83). în sărbători
poartă cojoace „cu pene roșii, mărginenești“, iar la brîu „curea mărginenească cu bumbi galbeni și ținte“ (p. 69). Cînd merg la tîrg, bărbații
poartă, în plus, „straiță de piele în spate“ (p. 29), împodobită și uneori
cu „coadă de vulpe“ (p. 32), iar în mînă au „bîtă cu spini“ (p. 142) sau
„ghintuită cu ținte galbene“ (p. 32). Iarna, bărbații sînt îmbrăcați cu
„cioareci albi“ și „sumane“, care la cei mai vîrstnici „sînt tivite și cusute
în forme bătrînești“ (p. 84). Dacă e ger, pe lîngă obielele albe, în „opin
cile“ de piele de porc, „cu gurghuie“ și „nojițe“ pun și o „mînă de paie“
(p. 219), iar pe cap poartă „căciuli mițoase“ (p. 136).
Aflăm cîte ceva și despre hrana săracă a țăranilor din Cîmpie. „Pita“
era „de secară, neagră și clicoasă, de cînd o frămîntai nu era modru
să-ți scoți mîinile din ea“ (p. 91); mai mare trecere avea, se pare, mămă
liga făcută în ceaun și răsturnată pe masă (p. 67), pe care o mîncau cu
„borș“ (p. 91).
Dintre muncile agrare sînt amintite „seceratul“ la care participă și
„mocani“ din Apuseni (p. 68), „îmblătitul pe lepedeu cu sîcitorul“ și mă
cinatul „la rîjniță“ (p. 196), practicate de aceștia în vremuri grele.
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Opera literară a lui Pavel Dan atestă multe din obiceiurile populare
ale satului său. Un loc aparte între acestea îl ocupă cele legate de moarte
și înmormîntare. Aflăm astfel că mortul era așezat pe o laviță împodobită
cu covoare, pături și cusături (p. 97); gradul de împodobire constituia
un semn al dragostei nutrită de familie pentru cel dispărut (p. 162). Aco
perit cu pînză albă de casă, avea pe piept o seceră (p. 118). Priveghiul
se făcea cu „popă“, dar imediat după plecarea acestuia continua să se
desfășoare într-o atmosferă laică, in care „jocul de cărți“, „jinarsul“ și
„jocurile“ practicate de tineri („de-a prișcălitele“ și „de-a mersul la rai“)
făceau să nu se mai audă „bocetul“ femeilor (p. 162, 165). Odinioară
morții se îngropau — după cum aflăm prin gura unui personaj — după
o săptămînă (p. 91); cu timpul, s-a păstrat obiceiul ca cei cărora le este
mai drag mortul „neputîndu-se despărți de el, să-1 mai țină o zi, două“
(p. 91). Sicriul e adus de obicei de la oraș (p. 74), dar mai apare și cel
făcut de meșterul satului și împodobit „cu flori desenate de un meșter
țăran“ (ibid). în casa îndoliată oglinda e întoarsă în cui, iar la scoaterea
mortului, scaunele pe care a fost așezat sicriul, sînt răsturnate (p. 125).
între obiceiurile mai noi, legate de înmormîntare, era și acela de
a aduce mortului „cunună“ de la tîrg; se mai păstrează însă și obiceiuri
foarte vechi, de pildă, darea vinarsului la îngropăciune (p. 79), ducerea
mortului cu carul cu boi cu năfrămi negre în coame, cu brîie roșii, cu
cănaci și clopoței la gît (p. 122—125) etc.
în legătură cu nunta aflăm din scrierile lui Pavel Dan că în Cîmpie
era obiceiul de a da fetelor, drept zestre, bani și vite, pămîntul rămînînd
feciorilor (p. 28).
Alături de cele mai variate obiceiuri, credințe și superstiții (ca să
fie bună apa din fîntînă, aceasta se sapă cu țigani; mergînd la tîrg, fe
meile poartă pe cap coșuri cu păsări, iar pe umeri desagi; despre doi
dintre eroii unei povestiri se spune că erau „prieteni de cruce“ etc.),
întîlnim în creația literară a lui Pavel Dan o mare bogăție de elemente
de psihologie populară, care vin să dea consistență și autenticitate țăra
nilor zugrăviți de el acum patru decenii.

Dumitru Pop
PRÉOCCUPATIONS ET REFLETS DE FOLKLORE
ET D’ETHNOGRAPHIE DANS L’OEUVRE DE PAVEL DAN

(Résumé)
Pavel Dan s’inscrit dans l’histoire de la littérature roumaine non
seulement comme un talentueux écrivain d’inspiration folklorique, mais
aussi comme un bon connaisseur de la culture populaire.
Dès la période de ses études de lycée, Pavel Dan a commencé à
noter des poésies populaires; plus tard, pendant ses études universitaires,
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il envoie à l’Archive de folklore de l’Académie un cahier contenant de
la littérature et de coutumes populaires recueillies dans son village natal
et conçoit le projet d’une collection systématique dans les „Munții Apu
seni“. Sa thèse de licence ès lettres est un travail de folklore, dont trois
chapitres ont été publiés.
Mais l’intérêt de l’écrivain pour la culture populaire apparaît large
ment dans son oeuvre littéraire, où surgissent à chaque pas des éléments
de folklore et d’ethnographie; en dehors de la fonction artistique que
ces éléments étaient destinés à remplir, ils représentent aussi un intérêt
documentaire réel. Si Pavel Dan avait réussi à réaliser son projet litté
raire, ce „grand roman de la Plaine“ dont il parle lui-même, celui-ci
aurait été certainement non seulement une oeuvre littéraire importante,
mais aussi une riche fresque folklorique et ethnographique de la Plainede la Transylvanie.
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DIMITRIE CIOFLEC, FOLCLORIST
*
în colecțiile de manuscrise ale Bibliotecii Academiei Republicii Socia
liste România, se păstrează astăzi, între numeroasele hîrtii moștenite de
la G. Barițiu, o importantă culegere de poezii populare, datorată lui
D. Cioflec, un vrednic institutor brașovean din cea de a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. A fost descoperită, probabil, de către I. Bianu și
G. Nicolaiasa, care, întocmind Catalogul manuscriptelor românești, au
înregistrat-o în tomul al III-lea (numerele 729—1061)*1, sub titlul Poezii
populare culese de Dim. Cioflec2.
Cu foarte puține excepții, colecția lui D. Cioflec, ca de altfel în
treaga sa activitate, a rămas, în mod nejustificat, în afara cercetărilor
de specialitate, cele cîteva referiri de care avem cunoștință fiind ori prea
generale, ori din capul locului greșite. De aceea, ne-am propus să adu
năm cît mai multe date despre omul și folcloristul D. Cioflec. Ele repre
zintă informații noi față de lucrările celor care s-au ocupat, mai stăruitor
sau numai în treacăt, de institutorul brașovean. Cercetarea noastră răs
punde, de altminteri, și eforturilor actuale ale folcloriștilor, îndreptate
înspre întocmirea unei istorii a folcloristicii românești, în cuprinsul că
reia lui D. Cioflec, unul din cei dintîi culegători de poezie populară din
Transilvania, ar trebui să i se acorde locul cuvenit.
#

*

*

Vorbind despre institutorul brașovean, numeroși cercetători, din tre
cut și de astăzi, i-au atribuit, în repetate rînduri, o obîrșie bănățeană.
Eroarea datează încă din anul 1858, dată la care era consemnată, poate
pentru întîia oară, activitatea folcloristică a lui D. Cioflec, și este cu
* Subiectul prezentei lucrări ne-a fost sugerat de regretatul profesor Ion
Mușlea, care ne-a oferit manuscrisul fotocopiat al colecției lui D. Cioflec, precum
și o serie de informații bibliografice prețioase. De aceea, ne luăm îngăduința s-o
considerăm un modest omagiu adus memoriei sale.
1 Publicat de Academia Română, Craiova, „Scrisul românesc“, 1931, p. 193.
2 Manuscris 987, numărul 87, foile 223—242. (Numerotarea foilor nu aparține
lui D. Cioflec, ea fiind făcută mult mai tîrziu, cu ocazia catalogării manuscriselor
rămase de la G. Barițiu).
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prinsă în articolul Jocul bănățean3, publicat de către N. Filimon la scurtă
vreme după întoarcerea sa din călătoriile întreprinse în Germania meri
dională și Italia. Cu acest prilej, regretînd că „prea puțini la noi se ocupă
de ale noastre, de tradițiunile și originalitățile noastre, de acele mici
amănunte în cari adesea se deseamnă tipul nostru național“, foiletonistul
de la „Naționalul“ aprecia entuziast strădania unui „român bănățean,
D. Cioflec, care a avut răbdarea de a fura din gura țăranului pe cînd el
joacă, mai multe versuri ce cîntă, și a face o bună colecțiune“, dorind ca
și alții să aibă această „frumoasă curiositate“4.
în realitate, D. Cioflec nu era bănățean, ci ardelean, după cum s-a
și observat, de altfel, încă din 1859. La această dată, republicînd articolul
lui N. Filimon, după obiceiul de atunci al foilor transilvănene de a repro
duce materiale apărute în presa din Principate, redacția „Foii pentru
minte, inimă și literatură“5, foarte probabil prin pana viguroasă a lui
G. Barițiu6, atrăgea atenția, într-o notă, asupra adevăratei origini a lui
D. Cioflec: „Dn. Dimit. Cioflec, profesor de normă la Brașov, e ardelean,
fiu de preot, născut 2 ore de la Brașov. Ne mirăm cum scriitorul acestui
articul (e vorba de N. Filimon — n.n.) transpurtă pe Dn. Dim. Cioflec
la Bănat și cum danțul, de care e vorba aici, lățit în tot Ardealul, vatra
lui, Iu numește bănățean?“.
Neglijînd sau necunoscînd importanta precizare de mai sus, unii cer
cetători de mai tîrziu au preluat eroarea încetățenită de N. Filimon, perpetuînd-o pînă în zilele noastre. George Baiculescu, de pildă, ocupîndu-se de activitatea folcloristică a lui N. Filimon, scria că articolul Jocul
bănățean „este în esență o dare de seamă a unei cărți a bănățeanului Cio
flec“7, iar în altă parte, mult mai tîrziu, vorbea din nou despre „bănă
țeanul Cioflec“89
.
Recent, într-o amplă cercetare asupra lui Nicolae Filimon critic mu
zical și folclorist®, muzicologul Viorel Cosma vorbește, în mai multe rînduri, cu greșeli însă, despre D. Cioflec și colecția sa de poezii populare.
Deși nu urmărește să comunice date biografice despre culegătorul arde3 Naționalul. Jurnal politic — comercial — literar, I (1858), nr. 88 din 12 oct.
Ne aflăm, după cît se pare, în fața primului îndemn adresat de către N. Fili
mon pentru culegerea poeziilor populare. Prin această preocupare, ca și prin alte
aspecte ale activității sale, scriitorul muntean se menținea în cadrul ideologiei lite
rare a patruzecioptiștilor, formulată în programul „Daciei literare“.
5 Nr. 4 din 28 ianuarie 1859, p. 29. Cu această ocazie, redacția ziarului indica,
imediat după titlu, locul primei apariții a articolului: După Naționala, iar la Regis
trul Foaiei pe anul 1859, adică la cuprins, se preciza din nou: Jocul bănățean din
Nation.
6 Nota este semnată: Red., ceea ce poate însemna fie redacția, fie, mai degrabă,
redactorul, adică G. Barițiu, care a semnat în acest fel și alte materiale.
7 Activitatea folkloristică a lui Nicolae Filimon. Studiu și texte, București,
1941 (Colecția „Convorbiri literare“), p. 35—36.
8 Nicolae M. Filimon, Opere, vol. II, Ediție, glosar și bibliografie de George
Baiculescu. Cu o introducere de George Ivașcu, (București), E.S.P.E.A., (1957), p. 380.
9 București, Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica Socia
listă România, 1966.
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lean, Viorel Cosma ne lasă să întrevedem posibilitatea originii lui bănă
țene, atunci cînd se referă la „culegerea de folclor din Banat alcătuită
de Cioflec“10.
Desigur, printr-o mai atentă cercetare a surselor, autorii mai sus
amintiți puteau evita eroarea inițială referitoare la originea lui D. Cioflec.
Ei n-au cunoscut însă precizarea făcută de redacția „Foii pentru minte,
inimă și literatură“, și, mai ales, n-au utilizat alte importante contribuții,
ale unor autori care au lămurit, în mod cert, problema originii lui D. Cio
flec. Astfel, I. Dariu, redactorul „Convorbirilor pedagogice“, schițînd bio
grafia lui D. Cioflec, preciza, în 1888, că „acest pionier al instrucțiunii“
„s-a născut la anul 1828, aprilie 30, în comuna Arpatac, comitatul TreiScaunelor, unde tatăl lui a fost preot“11. Iar G. Bogdan-Duică, descope
rind în persoana lui D. Cioflec, dascălul care-1 scăpase în clasa a IlI-a de
repetenție, pe unul dintre „întîii folcloriști ai Ardealului“, arăta că
acesta era originar din Arpătac12, părere la care se va alătura, mai tîrziu,
și I. Breazu13.
Inadvertențele semnalate mai sus, insuficiența informațiilor privi
toare la D. Cioflec, impun ca, înainte de a ne ocupa de soarta colecției
sale de poezii populare, să reconstituim biografia culegătorului, după
unele surse mai puțin întrebuințate pînă astăzi14.
S-a născut la 30 aprilie 1828, în comuna Arpătac, pe cuprinsul că
reia, „in depărtare de 1 oră spre nord, se află — după aprecierea
Dr. C. Diaconovich — vestitele ape minerale și scălzi de la Vâlcele“15,
10 O.c., p. 39. Afirmația revine, în aceiași termeni, și la p. 50 (nota 49) și 119.
11 Dimitrie Cioflec, în Convorbiri pedagogice, III (1888), nr. 7 din 1 noiembrie,
p. 146. (Articolul este însoțit de portretul zincografic al culegătorului).
12 Un folklore-ist uitat, în Gînd românesc, II (1934), nr. 1—2, p. 28.
13 Folklorul revistelor „Familia“ și „Șezătoarea". Bibliografie cu un studiu in
troductiv, Sibiu, 1945, p. XIII.
14 In afara articolelor lui I. Dariu și G. Bogdan-Duică. precum și a notei din
Foaia pentru minte, inimă și literatură, deja amintite, mai cităm următoarele
lucrări: Andrei Bîrseanu, Istoria școalelor centrale române gr. or. din Brașov
de..., Brașov, Tipografia Ciurcu & comp., 1902, p. 106 și 582; I. Dariu, George
C. Bellissimus, în voi. Școala lui Șaguna de Dr. Petru Șpan, Sibiu, 1909, p. 65—66;
G. Bogdan-Duică, Profesorii liceului Andrei Șaguna, în Revista generală a învătămîntului, XIII (1925), nr. VIII (p. 465—470) și IX (p. 540—553), p. 470; G. G. Rafiroiu, Din ținutul săcuizat: Araci, județul Treiscaune, Salonta, 1938. De asemenea,
am consultat lucrarea manuscrisă Contribuția învățătorilor din Transilvania și
Banat la dezvoltarea culturii naționale a profesorului Nicolae Albu (Blaj), căruia
îi aducem călduroase mulțumiri pentru solicitudinea cu care ne-a acordat sprijinul.
15 Enciclopedia română de..., tomul I, Sibiu, 1898, p. 270. In realitate, avem
de-a face cu două localități deosebite, e drept foarte apropiate, din actualul județ
Covasna, prima dintre ele — Arpătacul — fiind cunoscută, încă de multă vreme,
sub numele de Araci (cf. Sabin Opreanu, Ținutul săcuilor. Contribuțiuni de geo
grafie umană și de etnografie de... , Extras din Lucrările Institutului de geogra
fie al Universității din Cluj, vol. III, Cluj, Institutul de arte grafice „Ardealul“,
1928, pass.; G. G. Rafiroiu, o.c., pass.; Coriolan Suciu, Dicționar istoric al loca
lităților din Transilvania, întocmit de ..., vol. I. A — N. (București), Editura Aca
demiei Republicii Socialiste România, (1967), p. 41, 45) și nu sub acela de Vîlcele,
cum greșit se mai crede încă (cf. Vasile Netea, George Barițiu. Viața și activitatea
sa, București, Editura științifică, 1966, p. 52).
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unde, peste opt ani, T. Cipariu și G. Barițiu aveau să pună la cale, îm
preună cu negustorii I. Iuga și R. Orghidan din Brașov, apariția unei foi
„de literatură poporală în limba noastră“10.
Tatăl culegătorului, preotul Gh. Cioflec13
*17, unul dintre primii abonați
ai foilor lui G. Barițiu, „Gazeta de Transilvania“ și „Foaia pentru minte,
inimă și literatură“, încă de la apariția lor18, era, în același timp, unul din
cei dinții îndrumători ai învățămîntului confesional din Arpătac. Dovadă
stă cererea sa din 1851 prin care, în numele sătenilor, se adresa consistoriülui din Sibiu, cu rugămintea de a li se da o mînă de ajutor în scopul
obținerii terenului necesar pentru înălțarea unei școli, pentru ca „fiii și
fiicele noastre să nu rămîie în linia dobitoacelor celor necuvîntătoare“19.
înțelegerea sa deosebită pentru binefacerile învățăturii, îl determină
să se îngrijească, de timpuriu, de educația fiului său, inițiindu-1 în tai
nele scris-cititului, și trimițîndu-1 apoi la școlile românești din Brașov.
După terminarea cursului primar și a primelor trei clase ale gimnaziului,
unde, între alții, l-a avut ca profesor pe Iacob Mureșanu20, tînărul Cioflec
se înscrie, în 1844, la insistențele tatălui său, împovărat de nevoi mate
riale, la cursul clerical de șase luni de la Sibiu. Absolvindu-1 cu bine,
D. Cioflec va rămîne acasă timp de patru ani (1845—1849), unde, pregătindu-se să devină preot, face un fel de practică pe lîngă tatăl său, ajutîndu-1 la oficierea serviciului divin. încă de acum se manifestă și dragos
tea ajutorului de preot pentru profesiunea pe care, mai tîrziu, o va
îmbrățișa cu multă pasiune, aceea de institutor. Ca dovadă, „în timp de
iarnă, ca să-și facă ocupație, (el) aduna, în lipsa unui edificiu de școală,
într-o odaie a părinților săi, pe cîți copii putea și îi învăța: religiunea, a
ceti, a scrie, a calcula și alte asemenea lucruri folositoare . . .“21.
în 1849, aflînd de înființarea unor cursuri preparandiale românești
la Orlat și Năsăud, D. Cioflec, însuflețit de dorința de „a-și mai putea
adăuga ceva la cunoștințele sale“, se adresează autorităților, care-i îngă
duie, grație intervenției lui A. Șaguna22, să le urmeze pe acelea din ținu
tul grăniceresc. Aici nu va zăbovi însă prea multă vreme întrucît, peste
13 George Barițiu, Foi comemorative, Sibiu, 1892, p. 9.
17 Familia Cioflec pare a fi fost originară din părțile Făgărașului. Se susține
că ar fi ajuns în Arpătac către sfîrșitul secolului al XVIII-lea, cînd „gocimanii
(epitropii — n.n.) din Araci, auzind de preotul Iacob Cioflec (bunicul lui Dimitrie—
n.n.) din Cernatul.de Jos (jud. Treiscaune), fiul lui Idomir Cioflec din Comana de
Jos (jud. Făgăraș) s-au dus și l-au rugat să primească să fie păstorul lor sufletesc“.
(Cf. G, G. Rafiroiu, o.c.. p. 44).
18 Cf. I. Bianu, Abonații joilor lui Bariț la 1838, în Convorbiri literare, XXXVIII
(1904), nr. 12, p. 1123 și Vasile Netea, o.c., facsimilul: Lista primilor abonați ai joilor
de la Brașov.
19 Cf. G. G. Rafiroiu. o.c., p. 76.
30 Cf. Nicolae Albu, o.c.
21 I. Dariu, o.c., p. 147.
22 Cf. Nicolae Albu, o.c.
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un an, se număra printre cei șase preparanzi care, avînd cunoștințe de
limbă germană și, evident, o temeinică pregătire școlară, au primit încu
viințarea de a urma, începînd cu toamna lui 1850, cursul pedagogic de la
Viena23, cu „un stipendiu anual de 300 fl. precum și cîte 50 fl. bani de
călătorie încolo și încoace“24.
întors în țară (1853), ca „absolvent al pedagogiului din Viena“25,
D. Cioflec va funcționa ca învățător, mai întîi la școala rom.-ort. orien
tală din comuna Satulung (Săcele), iar apoi, din 1854, la diferite școli din
Brașov26.
Apreciat pentru munca sa didactică, D. Cioflec a fost trimis, în
1863—1864, la Cluj, Calata Mare, Agîrbici, unde a ținut, în calitate de
„comisar“ școlar, conferințe cu învățătorii. în anul 1870 îl găsim pentru
a doua oară la Viena, orașul studiilor din tinerețe, de data aceasta ca
delegat al Eforiei școlilor brașovene la adunarea generală a învățători
lor germani.
în 1884, după 34 de ani de activitate în folosul învățământului,
D. Cioflec, suferind de emfizem pulmonar, boală care „îl împiedeca cu
desăvîrșire de a mai putea prelege“27, este silit să se retragă din activi
tatea didactică.
23 Evenimentul a fost consemnat, cu entuziasm, în presa timpului. Cităm, în
acest sens, o corespondență din Năsăud, importantă nu numai pentru plecarea
lui D. Cioflec în străinătate, ci și pentru faptul că ea reprezintă un document reve
lator pentru starea învățămîntului transilvănean de la 1850: „în 7 iunie c.n. au
sosit aici pe neașteptate domnul Haifler, comisarul ministerial in treaba școalelor;
au examinat preparanzii și școlarii din clasele normale, arătîndu-și îndestularea
în tot înțelesul; au declarat că școalele militare sînt foarte bune; cele elementare
săsești, precum și ale reformaților sînt sub toată critica aci în Transilvania; însă
gimnaziile reformaților mai bune decît cele din provinciile ereditare. Și-au însem
nat numele la trei preparanzi fruntași provinciali și la trei marginari (grăniceri)
cu scop de a le mijloci mergerea la Viena spre învățarea cursului pedagogic. în
urmă au dat speranța, că învățătorii se vor plăti de către stat, și se vor ridica mai
multe scoale în țară“.
24 T. Dariu, o.c., p. 148.
25 Idem, George C. Bellissimus, p. 65—66.
26 Aici funcționează la școlile rom.-contr. ortod. orientale și la cele săsești, unde
preda limba română; la „institutul de creștere al domnișoarei Henriette Vautier“,
unde preda religia și limba română; la „școala gremială cu elevii de la prăvă
liile comercianților români, cărora le da de la 8—9 ore seara lecțiuni de cetire,
scriere, socoteală și comptabilitate“. De asemenea, „a propus cîțiva ani caligrafia
în clasele inferioare ale gimnaziului și școlilor reale române de aici“, fiind, în
același timp, unul dintre primii învățători brașoveni care au militat pentru înfiin
țarea reuniunii învățătorilor români din districtul Brașovului. (Cf. I. Dariu, D. Cio
flec, p. 148—150; A. Bîrseanu, o.c., p. 127 și 582; G. Bogdan-Duică, Profesorii...,
p. 470; Un folklore-ist..., p. 28).
27 I. Dariu, o.c., p. 150.
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A murit la Brașov, în ziua de 19/31 decembrie 1891, lăsînd „pentru
scopuri culturale românești o fundațiune de 12.000 fl“28, o bună parte din
această sumă fiind destinată salarizării învățătorilor de la școala româ
nească din Arpătac29.

*
❖

*

Păreri diferite au fost exprimate, pînă în prezent, și în privința sta
bilirii exacte a timpului în care D. Cioflec și-a îndreptat atenția înspre
culegerea poeziei populare. N. Filimon, foarte probabil primul care s-a
ocupat de colecția întocmită de institutorul brașovean, nu aducea nici
o precizare în legătură cu epoca în care acesta se învrednicise cu „fru
moasa curiositate“ a colecționării folclorului. Problema a fost pusă mult
mai tîrziu, atunci cînd cercetătorii și-au dat seama că, de rezolvarea ei,
depinde, în cea mai mare măsură, însăși valoarea colecției lui D. Cioflec.
G. Bogdan-Duică susținea, într-un prim articol, că „abia ieșise colecția
aceea de poezii a lui Alecsandri, și Cioflec, care propunea numai cali
grafia în liceu, a făcut întîia colecție de poezii populare din Țara Bîrsei. . ,“30, iar apoi, revenind asupra problemei în termeni mai concreți,
indica anii 1857—185831. Mult mai tîrziu, I. Breazu aducea în discuție
anul 185532, iar I. Mușlea, în bibliografia la variantele textelor din colec
ția Pauleti33, propunea anul 1857. Două dintre amintitele presupuneri —
prima și ultima —, deși nu cu totul imposibile, sînt mai greu de admis.
Căci, pentru a fi putut constitui obiectul articolului semnat de N. Filimon,
colecția lui D. Cioflec trebuie să-i fi fost cunoscută scriitorului încă îna
inte de 1858, cu atît mai mult, cu cît acesta își rezervase lunile de vară
28 Relativ la anul morții lui D. Cioflec, nici unul dintre autorii contribuțiilor
publicate nu aduc indicații precise. A. Bîrseanu, de pildă, se mulțumea doar să
observe că, în 1902, D. Cioflec nu mai era în viață (cf. o. c., p. 582), iar G. BogdanDuică mărturisea, mult mai tîrziu, că nu știe în ce an a murit învățătorul său de
odinioară. (Cf. Profesorii..., p. 470). Cercetînd colecțiile ziarelor brașovene din
ultimele decenii ale secolului trecut, am dat peste două necroloage (cf. Gazeta
Transilvaniei, anul LIV (1891), nr. 281 din 20 decembrie (rubrica Știrile zilei) și
283 din 22 decembrie), din care aflăm că D. Cioflec, „învățător emeritat de la școalele române gr.or. centrale din locu, membru al reuniunei învăț(ătorilor) din protopțopiatul) Brașovului etc.“, a murit în ziua de 19/31 decembrie 1891. Aceleași
date sînt comunicate și în necrologul trimis lui G. Barițiu de către familia lui
D. Cioflec, încă o dovadă că acesta îi fusese discipol și colaborator apropiat. (Bi
blioteca Academiei Republicii Socialiste România, București, Fondul Barițiu, Ms.
nr. 1013, fila 267).
29 Cf. G. G. Rafiroiu, o.c., p. 127—128. Autorul reproduce un fragment din tes
tamentul lui D. Cioflec, după o copie aflată în arhiva bisericii ortodoxe din Araci.
30 Profesorii..., p. 470.
■t* Un folklore-ist..., p. 24.
-'ö Folklorul revistelor „Familia“ și „Șezătoarea“, p. XIII.
33 Cîntări și strigături românești de cari cîntă fetele și ficiorii jucînd, scrise
de Nicolae Pauleti în Roșia, în anul 1838, Ediție critică, cu un studiu introductiv
de Ion Mușlea, (București), Editura Academiei Republicii Populare Române, (1962),
p. 46.
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ale anului respectiv pentru excursii în străinătate. Și apoi, anul întoc
mirii colecției nu poate coincide cu acela al publicării ei parțiale în ca
drul articolului Jocul bănățean, deoarece, cu siguranță, ea a fost trimisă
la București numai după ce, mai înainte, va fi fost cunoscută și apreciată
în cercurile biașovene, ceea ce nu se putea întîmpla de la o zi la alta.
De aceea, mai plauzibilă ni se pare a fi ipoteza propusă de I. Breazu,
din al cărui studiu vom și împrumuta unul dintre elementele argumen
tației noastre, nevalorificat însă, în suficientă măsură, de către istoricul
literar. Ne referim la puternica atmosferă intelectuală din Brașovul celei
de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, favorabilă din toate punctele
de vedere manifestărilor folclorice, mult amplificate în urma apariției
baladelor lui V. Alecsandri. Se constituia acum, la stăruințele lui G. Ba
rițiu, „un mic cerc al cărui interes cuprindea nu numai poezia, ci și alte
domenii ale patrimoniului popular“.. ,34, cerc din care mai făceau parte
Andrei Mureșanu, Iacob Mureșanu, Ștefan Emilian, viitorul profesor al
Universității din Iași, pe atunci profesor la gimnaziul românesc din Bra
șov35, și institutorul D. Cioflec. Credem că participarea sa la acest cerc,
unde trebuie să fi fost introdus de Iacob Mureșanu, profesorul lui de
odinioară, explică interesul lui D. Cioflec pentru poezia populară, al cărei
culegător devine în curînd. Documentele epocii nu precizează însă cu
exactitate cînd anume. Dar, devenind colaborator al lui G. Barițiu prin
1854, anul stabilirii lui D. Cioflec la Brașov36, este foarte probabil că el
n-a așteptat pînă în anul 1857 sau 1858 pentru a-și întocmi colecția, ci
a făcut-o atunci, în anul respectiv, sau cel mai tîrziu în 1855.
Părerea noastră este confirmată tot de redacția „Foii pentru minte,
inimă și literatură“, care, cu prilejul amintitei republicări a articolului
34 Folklorul. . ., p. IX.
35 Originar din Bonțida, localitate așezată lîngă Cluj, Ștefan Emilian a des
fășurat o bogată activitate culturală la Brașov, unde era profesor al Liceului Andrei
Șaguna, construit după chiar proiectele sale. S-a făcut cunoscut, în special, prin
participarea sa la Revoluția de la 1848 din Transilvania, iar mai apoi prin susți
nutele sale preocupări muzicale și coregrafice. Stabilit la Iași, Emilian „ținea o casă
ospitalieră, în special pentru artiști și literați, acordîndu-le prietenie, sprijin mate
rial și moral. Cităm dintre ei pe baritonul Popovici Beyreuth, M. Eminescu, Ion
Creangă, Miron Pompiliu, precum și numeroși studenți ardeleni“. (Cf. Șt. Mărcuș,
Din trecutul teatrului românesc din Ardeal și Banat, în voi. Teatrul românesc în
Ardeal și Banat. Volum editat de Teatrul Național din Cluj cu prilejul împlinirii
unui sfert de secol de activitate (1919—1944). întocmit de Dr. Aurel Buteanu...,
Timișoara, Institutul de arte grafice G. Matheiu, f.a., p. 33—35; Emil Pop, Ștefan
Emilian (1819—1899), în Transilvania, an. 75 (1944), p. 678—684.
30 în privința stabilirii lui D. Cioflec la Brașov, nu mai avem azi nici o îndo
ială. Cităm în acest sens: Andrei Bîrseanu, o.c., p. 106: „Pentru anul școlar amintit
(1854'—1855 — n.n.) gimnaziul avea tot puterile didactice de mai’nainte, iară la
normă se angajară ca învățători noi: Dimitrie Cioflec, învățător în Satulung, și
Gheorghe Perșenaru, mai tîrziu paroh în Brașovul Vechi: cel dintîi în locul lui
Nie. Preda, al doilea în locul lui loan Pîntece-Roșu, cari se depărtaseră din postu
rile lor“. în același an, tot la Brașov, „dascălul primar Cioflec“, făcea parte, alături
de psaltul Gh. Ucenescu, dintr-o trupă teatrală de diletanți, care juca, pentru prima
oară la noi, Hoții lui Schiller, într-o prelucrare semnată de A. Vasiliu. (Cf. Șt.
Mărcuș, o.c., p. 33).
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Jocul bănățean, aducea, într-o altă notă (p. 31), o foarte importantă
precizare :
„Toate acestea Dn. Cioflec le adună din ținutul locuinței părintești,
din care ’nainte cu vreo 4 ani ne împărtăși mai multe și nouă“. Pornind
de aici, ca și de la soarta colecției, ajunsă —■ după cum am văzut —■ în
mîinile lui G. Barițiu, am putea formula următoarea presupunere: îndem
nat de G. Barițiu, D. Cioflec și-a întocmit colecția de poezii populare
prin 1855, înmînînd-o apoi îndrumătorului său, probabil pentru a fi pu
blicată în „Foaia pentru minte, inimă și literatură“. Acesta, aflîndu-se
acum în posesia unei colecții mai cuprinzătoare decît acelea pe care le
primea adesea de la diverși colaboratori, n-o publică în foile sale, ci o
trimite redacției „Naționalului“, însuflețit, desigur, de dorința de a face
cunoscută românilor de peste munți creația folclorică a transilvănenilor37.
La „Naționalul“, manuscrisul a căzut în mîinile lui N. Filimon, colabo
ratorul obișnuit al ziarului, care a reprodus, din întreaga colecție, doar
16 texte, însoțite de un comentariu.
în sensul selecției făcute de N. Filimon trebuie să se înțeleagă, după
părerea noastră, nota amintită, deși ea este, într-un loc, insuficient de
clară. Adică, textele publicate de N. Filimon fac parte dintr-o colecție
mai amplă, pe care, în urmă cu vreo patru ani, D. Cioflec o încredințase
redacției „Foii pentru minte, inimă și literatură“.
Ni s-ar putea răspunde, și nu fără oarecare temei, că autorul notei
s-ar fi referit la alte texte culese de D. Cioflec, diferite de acelea
cuprinse în colecția de care ne ocupăm, trimise anterior la redacția „Foii
pentru minte, inimă și literatură“, adică în anul 1855. în acest caz, colec
ția păstrată în manuscris ar fi fost întocmită la o dată mai tîrzie. Dar,
dacă ar fi fost vorba de alte texte, atunci G. Barițiu le-ar fi publicat,
37 în lucrarea sa despre Nicolae Filimon..., Viorel Cosma se întreba: „Nu
prin intermediul lui Ioan Barac a obținut oare Nicolae Filimon culegerea de fol
clor din Banat alcătuită de Cioflec?“ (p. 39). Presupunerea este de-a dreptul bizară,
întrucît I. Barac murise cu vreo șapte ani înainte ca D. Cioflec să-și fi întocmit
colecția, și cu zece înaintea apariției articolului Jocul bănățean. Ar fi putut presu
pune, mai cu folos, că manuscrisul colecției lui D. Cioflec ar fi ajuns la București
prin intermediul psaltului brașovean Gheorghe Ucenescu, pe care îl și amintește,
de altfel* în lucrarea sa. Acesta trebuie să-l fi cunoscut pe N. Filimon, cu care
avea preocupări înrudite, încă de prin 1850, cînd fusese trimis la București să
studieze muzica bisericească sub îndrumarea lui Anton Pann. După trei ani, Gh.
Ucenescu se reîntoarce la Brașov, unde va fi „așezat Psalt în strana I-i și_ profe
sor de Cîntare divină și Ecsternă în școalele noastre Gimnasiale și Normală“. (Cf.
Vasile D. Nieolescu, Un urmaș al lui Anton Pann: Gheorghe Ucenescu (1830—1896).
Manuscris dactilografiat. Biblioteca Uniunii Compozitorilor. (Apud Viorel Cosma,
o.c., p. 49). In această calitate, l-a cunoscut, în mod cert, și pe institutorul D. Cio
flec, cu care juca, după cum am văzut, în spectacolele de teatru date de diletanții
din localitate. N-ar fi exclus, date fiind împrejurările de mai sus, ca Gh. .Ucenescu,
el însuși preocupat de literatură, să fi cunoscut colecția lui D. Cioflec și să i-o fi
trimis lui N. Filimon, așa cum pare să fi prooedat, mai înainte, și cu Hronica poa
melor și a legumelor a lui I. Barac, pe oare i-ar fi trimis-o lui A. Pann. (Cf. Ion
Mușlea, Intre Ioan Barac și Anton Pann. Paternitatea „Povestei poamelor“, în voi.
Studii literare, IV, Cluj, Tipografia „Cartea românească“, 1948, p. 217—218).
25 — Anuarul Muzeului etnografic

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

386

V. Florea

cu siguranță, în momentul respectiv, așa cum a procedat cu alte poezii
populare trimise la redacție de cîțiva iubitori de poezie populară ai vremii.
Și apoi, chiar dacă nota respectivă ar viza alte culegeri ale lui D. Cioflec,
ea nu-și pierde însemnătatea, întrucît dovedește, fără putință de tăgadă,
că institutorul brașovean dobîndise „frumoasa curiositate“ a colecționării
folclorului încă în 1855, dacă nu chiar mai devreme, indiferent dacă
textele culese atunci fac sau nu parte din colecția comentată de N. Fiiimon la 1858.
*

*

Sporadice și foarte adesea false sînt și referirile privitoare la aria
folclorică investigată de D. Cioflec. N. Filimon, în numeroase pasaje ale
articolului Jocul bănățean, era de părere că textele colecției pe care o
făcea cunoscută contemporanilor săi — prilej nimerit pentru a-i îndemna
la culegerea folclorului — erau de proveniență bănățeană. Finalul arti
colului este, după părerea noastră, elocvent: „Așa inima țăranului bănă
țean, ce cîntă și joacă, nu este decît amor, natură și poezie“.
Sîntem, și de data aceasta, în fața unei erori evidente, poate însă
nu imposibil de explicat. Am putea presupune, astfel, că simpla prezență
a toponimicului Banat în două texte ale colecției (t. 45, 106)38, ca și
proaspăta amintire a ținutului unde a poposit la întoarcerea sa din
excursiile întreprinse în străinătate, l-au indus în eroare pe N. Filimon
în privința originii poeziilor populare culese de D. Cioflec. Numai că, în
acest caz, ne este foarte greu să explicăm de ce scriitorul n-a descris un
joc specific Banatului — așa cum i-o pretindea titlul foiletonului —, ci
unul „lățit în tot Ardealul, vatra lui“, și încă în maniera unui bun cunos
cător. Să fi crezut oare scriitorul că „ardeleneasca“, văzută poate cu alt
prilej, sau cunoscută prin intermediul vreunei corespondențe, să fie unul
și același lucru cu jocul bănățean, ori că acesta din urmă ar fi răspîndit
în întreaga Transilvanie?. Se pare că da, de vreme ce afirma, la un mo
ment dat, că ,,.. . junele transilvan învîrtește vestitul joc bănățean, numit
bănățeanca“. Rămînem totuși nedumeriți de ce scriitorul, venind în con
tact cu bănățenii și cunoscîndu-le unele forme de manifestare spirituală,
s-a lăsat furat de aparențe, confundînd dansul văzut în Banat — așa cum
el însuși pretinde — cu cel descris în articol, specific românilor din
Ardeal39. Am putea deduce de aici că șederea scriitorului în Banat va fi
fost de scurtă durată, problemă insuficient lămurită, după cîte știm, de
istoria noastră literară.
Pe de altă parte, eroarea lui N. Filimon ar mai putea fi explicată
printr-o confuzie de lectură, posibilă mai ales în cazul cînd G. Barițiu
ar fi trimis colecția la București însoțită de o descriere amănunțită a
38 Cf. și G. Bogdan-Duică, Un folklore-ist..., p. 28.
39 G. Călinescu era de părere că jocul descris de N. Filimon ar fi într-adevăr
un joc bănățean (cf. lucr. N. Filimon, București, Editura științifică, 1959, p. 47—48);
la fel G. Baiculescu (o.c., p. 36) și V. Coama (o.c., p. 45 și 181).

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Dimitrie Cioflec, folclorist

387

jocului „ardeleneasca“, lucru ușor de presupus, date fiind, în special,
cunoscutele preocupări coregrafice ale intelectualilor brașoveni40. în acest
caz, parcurgînd în grabă corespondența din Ardeal, N. Filimon va fi
citit, probabil, bănățean în loc de brașovean, entuziasmîndu-se totodată
la vederea materialului ce-i oferea posibilitatea să scrie despre Banat,
acea „țară românească (de) dincolo de Carpați, unde totul în natură res
piră poesie, amoare, patriotism“.
Oricare ar fi cauza erorii lui N. Filimon, este mai presus de orice
îndoială că ea n-a fost făcută intenționat, premeditat, ci se datorează altor
motive, poate — cum am spus — chiar neatenției sale. Căci este impo
sibil de crezut că scriitorul, cu cunoscuta-i preferință pentru relatarea
exactă a faptelor, cu care ne-a obișnuit în memorialul său de călătorie,
ar fi renunțat la probitatea științifică, mistificînd adevărul, numai din
dorința de a închina pagini înflăcărate românilor din Banat.
în ciuda afirmației lui N. Filimon, reluată, cum am văzut, de G. Baiculescu sau, mai recent, de Viorel Cosma, se poate susține astăzi că
textele colecției lui D. Cioflec au fost culese cu exclusivitate din Ardeal.
Aducem, mai întîi, în sprijinul afirmației noastre, mărturiile unor contem
porani ai culegătorului, a căror seriozitate e neîndoielnică. Cea mai însem
nată o datorăm lui G. Barițiu, autorul prezumtiv al amintitelor note din
„Foaia pentru minte, inimă și literatură“, care susținea, încă în 1859, că
D. Cioflec a cules poezii populare în Ardeal, „din ținutul locuinței părin
tești“, adică din Arpătac, satul său de origine, și, foarte probabil, din
împrejurimi. G. Bogdan-Duică, fostul elev al lui D. Cioflec, afirma, la
rîndu-i, că textele colecției de care ne ocupăm au fost culese din Ardeal,
fără însă a aminti Arpătacul, precizînd doar că dascălul său de odinioară
„a făcut întîia colecție de poezii populare din Țara Bîrsei“41.
Aceste mărturii au fost întărite, ulterior, de I. Breazu, care a for
mulat, la două date diferite, o părere similară. Astfel, istoricul literar
susținea, în 1945, că „dascălul Dim. Cioflec de la Școala primară orto
doxă, strînge, începînd din 1855, poezie populară din satul lui natal. Ar
pătac, și din alte părți ale Ardealului“42, iar peste 10 ani, situîndu-se
cam pe aceeași poziție, indica aproximativ același loc: „un sat apropiat
de Brașov“43, avînd în atenție, desigur, tot Arpătacul44.
Un indiciu sigur în această direcție ne oferă și colecția lui I. G. Bibicescu, Poezii populare din Transilvania45, care, în ciuda titlului ei, cu
40 Cf. Ion Breazu, o.c., p. IX—XI; T. Brediceanu, Romana. Epoca și istoricul
acestui dans, în Gazeta Transilvaniei, 104 (1941), nr. 25, 30, 31, 32.
41 Profesorii..., p. 470.
42 Folklorul...... p. XIII.
43 Gheorghe Bariț și patrimoniul popular, în Studii și cercetări științifice, Se
ria III. Științe sociale, an. VI (1955), nr. 3—4, nota 30 de la p. 39.
44 Ö interesantă ipoteză a formulat, în această problemă, Ion Mușlea, în niște
note manuscrise. Conducîndu-se după câteva toponimice prezente în colecția lui
D. Cioflec (Ciscut, probabil Cistei, și Besingeu, probabil Beșineu, ambele de pe
Mureș), presupunea că institutorul brașovean ar fi cules textele colecției sale de
pe Valea Mureșului. (Cf. și Cintări și strigături românești.. . scrise de Nicolae
Pauleti..., p. 46).
45 București, Imprimeria Statului, 1893.
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prinde, cu neînsemnate excepții, texte culese dintr-o singură localitate —
Vîlcele —, adică de pe o arie teritorială foarte apropiată de cea pe care,
altădată, o investigase D. Cioflec. O colaționare atentă a textelor din cele
două colecții ne face să constatăm existența unui număr de 34 de variante
comune, uneori chiar identice46, deși I. G. Bibicescu, mai puțin atent la
contaminări, a inclus adesea, în cadrul aceleiași producții, două sau mai
multe texte. Reproducerea în paralelă a cîtorva variante comune relevă,
pe de-o parte, autenticitatea textelor culese de D. Cioflec, iar pe de alta,
marea stabilitate a poeziei noastre populare, cele două colecții fiind întoc
mite la un interval de aproape patru decenii :
La D. Cioflec
La I. G. Bibicescu
Copilă secerătoare,
Copilă secerătoare
Nu secera vara-n soare,
Nu secera vara-n soare
Că soarele te-a păli
Că soarele te-o păli
Fata ti s-a veșteji.
Fața ți s-a veșteji. . .
(t. 51, f. 231 r°)
(t. 415, p. 387)
Pînă codru frunza-și ține,
Toți voinici(i) trăiesc bine.
Codru pînă frunza-o ține,
Toți voinicii trăiesc bine.
Dacă codru frunza-și lasă,
Toți voinici(i) trag acasă,
Dacă codru frunza-și lasă,
Toți voinicii trag acasă
La copii și la nevastă
Si la pustia de casă.
La copii și la boreasă.
(t. 207, p. 165)
(t. 62, f. 232 r°—232 v°)
Vai de lin, vai de pelin,
Vai de lin, vai de pelin,
Vai de copilul străin,
Vai de voinicu strein
Cînd se-nsoară
Car’ se-nsoară-ntr-altă țară
Și-și ia nevastă frumoasă
în altă țară
Și-și ia nevastă frumoasă
Și o pune crîșmăreasă.
Ș-o pune cîrciumăreasă,
Crîșmăreasa buților,
Drăguța voinicilor.
Cîrciumăreasa buților,
Iubeață voinicilor ...
(t. 66, f. 232 v°—233 r°).
(t. 223, p. 181—182)47
46 Numeroase variante am identificat și în celelalte colecții ardelene de lirică
populară: 41 la Nicolae Pauleti (o. c.), peste 60 la Dr. Ioan Urban Jarnik și Andrei
Bîrseanu (Doine și strigături din Ardeal. Date la iveală de..., Ediție poporală,
Brașov, Editura Librăriei Ciurcu, 1895), 45 la Horia Teculescu (Pe Murăș și pe Tirnave. Flori înrourate (Doine și strigături), Culese de.... Sighișoara, Tipografia
Miron Neagu, 1929) etc., față de numai 12 la E. Hodoș (Cîntece bănățene, Caranse
beș, 1898) și 19 la loan Epure (Poezii și cîntece poporale din Bănat. Culese de...,
Brașov, Editura Librăriei Ciurou, 1901), acesteia din urmă curprinzînd, cum se indică
și în titlu, poezii populare din Banat. Numărul mai mare de variante (circa 40) din
prima colecție a lui Enea Hodoș (cf. Poezii poporale din Bănat. Culegere publicată
de..., I, Caransebeș, Editor Enea Hodoș, 1892) se explică prin faptul că, foarte
adesea, două, trei sau chiar mai multe dintre ele sînt variante la unul și același
text din culegerea manuscrisă a lui D. Cioflec. (Am considerat variante numai
textele care au comune cel puțin două versuri).
47 Identice sau aproape identice sînt și textele nr. 19, 56, 58, 93 din colecția
lui D .Cioflec cu textele nr. 404, 40, 47, 152 din colecția lui I. G. Bibicescu.
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în fine, trecînd peste faptul că, ardelean de origine, D. Cioflec n-avea
cum să culeagă folclor în Banat (nici unul dintre contemporanii săi, nici
chiar I. Dariu, succesorul său la catedră, destul de atent la amănuntul
biografic, nu pomenesc nicăieri de o eventuală ședere, chiar de scurtă
durată, a lui D. Cioflec în Banat), proveniența ardelenească a textelor
din colecția sa mai este probată de existența cîtorva particularități
lingvistice, mai cu seamă de ordin lexical (higi (t. 84), meteleu (t. 91),
hinten (t. 95), chindisește (t. 112) etc.), dar și gramatical (formele verbale
văst-am (t. 111), să piei (t. 2; 79)48 etc.), specifice Ardealului.
*
*
*

Așa cum îl cunoaștem astăzi, manuscrisul colecției lui D. Cioflec
cuprinde 20 de file, cusute într-un caiet de format 10,7 X 17,5 cm. Pe
prima filă a manuscrisului, care ține loc de copertă, apare notat, cu scri
sul lui G. Barițiu49, doar titlul colecției: Poezii populare culese de Dim.
Cioflec. Pe următoarele 18, sînt transcrise citeț, într-o ortografie îngri
jită, cele 11250 cîntece și strigături51, numerotate de D. Cioflec de la 1 la
110, ultimele două nenumerotate, cuprinzînd, la începutul lor, indicațiile:
Cîntec și Altul. Ultima filă a manuscrisului este albă.
Cunoscute, în general, prin intermediul colecției lui N. Pauleti sau
al cîtorva culegeri de lirică transilvăneană ulterioare anului 1855, tex
tele culese de D. Cioflec52 cultivă, de regulă, temele predilecte ale liricii
noastre populare.
Cum este de așteptat, foarte numeroase sînt cele erotice, în care
dragostea, întemeiată, de obicei, pe frumusețea trăsăturilor fizice și mo
rale (t. 1, 27, 33, 40, 51, 61), este prezentată în diferitele ei ipostaze, de
la inocentele invitații la iubire, exprimate în special de către fată (t. 3, 5),
pînă la iubirea înfrigurată (t. 53), pătimașă, cînd flăcăul, aprins de gelo48 După A.L.R., II (material încă nepublicat, consultat (cu ajutorul cercetăto
rului I. Mării), la Academia Republicii Socialiste România, Filiala Cluj, Institutul
de lingvistică și istorie literară), întrebările 4659 (am văzut), 4664 (aș fi văzut) și
4666 (să fi văzut), forma gramaticală văst „văzut“ este caracteristică Ardealului de
sud, fiind întîlnită în punctele 141, 157 și 172 din vecinătatea Brașovului. Cealaltă
formă gramaticală, să piei (pers. I, sg.) este întîlnită, de asemenea, în unele graiuri
transilvănene (punctele 130, 141, 157 etc.), precum și în cîteva muntenești (punc
tele 762, 784, 791, 886), pentru graiurile din Banat fiind caracteristică forma să pier
(loc. cit., întrebarea 4766).
49 Constatareâ îi aparține lui G. Bogdan-Duică. (Cf. Un folklore-ist.., p. 27).
50 După I. Breazu, manuscrisul colecției lui D. Cioflec conține numai 110 texte.
(Cf. Gh. Bariț... , nota 30, p. 39).
61 Necunoscînd colecția, G. Baiculescu afirma că ea ar cuprinde, în exclusivi
tate, strigături. (Cf. o. c., p. 36).
S2 Avînd aceeași tematică și, întnucît nu cunoaștem ce funcție au avut textele
colecției lui D. Cioflec la data culegerii lor, nu vom proceda la o delimitare pre
cisă a cîntecelor și strigăturilor, mărginindu-ne doar să constatăm prezența ambe
lor specii.
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zic, este hotărît să ucidă (1. 47); sau, în alt sens, de la „dragostea de copi
lită“ pînă la „dragostea cea de nevastă“:
Dragoste(a) de copiliță
Ca mierea de stupiniță;
Dragostea de fată mare
Mi se pare ca o floare;
Dragostea cea de nevastă
Trandafir verde-n fereastră.
Cînd suflă vîntu din dos
Umple casa de miros;
Cînd suflă vîntu din față
Umple casa de dulceață,
(t. 92).

în alte cîteva texte sînt exprimate suferințele dragostei, pricinuite,
în unele cazuri, de înstrăinarea ființei iubite. Dorul nemărginit (t. 101),
această permanență a liricii noastre populare, îl îndeamnă pe flăcău să
se intereseze de soarta iubitei înstrăinate, printr-un pseudo-dialog cu
floarea sau pasărea mesager (t. 56, 95), așteptînd apoi să-și revadă iubita,
aievea (t. 17), sau măcar în vis (t. 9). Dorința tînărului de a-și întîlni
mîndră este dezvăluită gradat, prin procedeul enumerării, în cîteva ver
suri de o remarcabilă expresivitate și frumusețe poetică:
Chiuire-aș, chiui
Să răsune piatra-n vale,
Să plîngă mîndră cu jale,
Să răsune ulița,
Să m-audă mîndruța,
Să-mi deschidă portița,
Portița și gurița,
Gurița și buzele,
Ochi(i) și sprîncenele,
Gîtu și mărgelele,
Peptșoru cu țîțele.
(t. 12).

Alteori, despărțirea de ființa iubită este determinată de vreo „gură
rea“ (t. 96) sau de infidelitatea iubitei, pe care flăcăul o blestemă pentru
necredința ei:
Bată-mi-te, leleo, bată
Inima mea cea stricată.
Bată-te, leleo, pe tine
Cele patruzeci de zile
Ce le-am postit pentru tine.
Să te bată un dor ș-un drag
Să șezi toată ziua-n prag.
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Cînd a fi de cătră seară
Să te topești ca o ceară,
Cînd a fi de cătră cină
Să arzi ca și o lumină,
Cînd a fi la mez de noapte
Să-ți treacă sudori de moarte,
Cînd a fi de dimineață
Să treci, mîndro, din viață,
(t. 15)

Blesteme asemănătoare mai sînt adresate și părinților care se împo
trivesc iubirii tinerilor, probabil din cauza unor diferențieri sociale, ne
exprimate însă (t. 50), sau altor forțe potrivnice, care „au stricat dra
gostea“, neprecizate de poetul popular:
Bată-1 domnul Dumnezeu
Cine au luat ce-au fost al meu;
Bată-1 maica Precesta
Cin’au stricat dragostea.
Cin’au stricat ce-am iubit
Să moară afurisit,
De popa nespovedit,
Si de dascăl necetit.
(t. 4).

Numai moartea poate însă împiedeca, cu adevărat, dragostea puter
nică, binecuvîntată de însăși natura ocrotitoare:

Mîndro de dragostea noastră
O-nflorit un pom în coastă,
O-nflorit și n-au legat
Au gîndit că ne-am lăsat.
Noi atuncea ne-om lăsa
Cînd ne-a bate scîndura.
(t. 16)
Înlăturînd opreliștile, flăcăul își cheamă mîndra la cununie, uneori
serios (t. 54), alteori în glumă, prin persiflarea condiției sale materiale
modeste (t. 94).
în viața casnică ,adesea elogiată (t. 78, 97), tinerii doresc să nu inter
vină neînțelegerile pricinuite de diferențierile sociale (t. 35). De aceea,
preferă să se însoțească cu omul frumos, chiar dacă este sărac, riscînd, în
acest din urmă caz, să mănînce „pîne pogace“ (t. 90) sau „pîne de
ovăs“ (t. 91).
Alte texte erotice poetizează dorința fetei de a se vedea măritată
(t. 26, 76, 78, 109), teama feciorului de a nu fi nefericit în dragoste (t. 6),
durerea fetei pe care flăcăul nu vrea s-o ducă cu el (t. 34), dragostea
discretă (t. 38, 39), nenorocul în căsnicie (t. 25, 72, 82, 85), nemulțumirea
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flăcăului însurat în „altă țară“ cu o nevastă frumoasă, care ajunge „crîșmăreasa buților“, dar și „drăguța voinicilor“ (t. 66), sau nefericirea pri
cinuită de singurătate:

Foaie verde dupe lac,
Nu mă blăstema să zac,
Că n-am pe nime cu drag
Să mă-ntrebe de ce zac.
Foicică din izvor,
Nu mă blăstema să mor,
Că n-am pe nime cu dor
Să mă-ntrebe de ce mor.
Foicică din izvor,
Fostu-mi-au și bin’odată,
Da s-o-ntors foaia pe tău
Am ajuns destul de rău.
(t. 93).

Deși mai slab reprezentată decît cea erotică, tematica socială este
și ea prezentă în colecția lui D. Cioflec. Amintim, în acest sens, textele
22, 42, 62, cu aluzii la „robie“ și la fenomenul pe care aceasta l-a gene
rat, haiducia, textele 36 și 49, din care se desprinde atitudinea țăranului
față de armată, sau textul 7, cu puternice accente anticléricale:
Fă-mă, doamne, ce mi-i face
Numa popă nu mă face
Să mînc pită bombăită
Și colaci de la săraci.

Nu lipsesc din colecție, cum ușor se poate bănui, nici cîntecele și
strigăturile satirice, destul de bine reprezentate, căci — după cum ob
serva G. Bogdan-Duică — „nota satirică și (rar) chiar cea impudică nu-1
jignea pe D. Cioflec“53. Unele sînt îndreptate împotriva fetelor leneșe
(t. 63, 104), a celor ușuratice în iubire (t. 10, 24, 42, 46, 79, 84), sau chiar
împotriva fetelor rămase nemăritate (t. 18, 76). Altele sînt adresate
feciorului neînsurat (t. 30, 103), fetei îngîmfate (t. 110), foarte numeroase
fiind acelea care ironizează pe flăcăul urît sau pe fata urîtă (t. 13, 20,
55,72,85,89,105),
Ne referim, în sfîrșit, la încă două dintre textele colecției lui D. Cio
flec, care prezintă, după părerea noastră, o importanță deosebită., Primul,
(t. 99), prin cîteva versuri ale sale (Și tu, badeo, ce-ai gîndit / Că io-s
floare de găsit, / Dar eu sînt floare de mare / Cine mă iubește moare . . .),
ni se pare a nu fi altceva decît o variantă fragmentară a Brumărelului,
53 Un folklore-ist.. ., p. 28.
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cunoscutul cîntec lirico-epic, despre care I. Mușlea spunea că este „ates
tat foarte rar în alte regiuni decît Muntenia și Moldova“54.
Al doilea, (t. 112), o foarte cunoscută doină, trecută de Al. I. Amzulescu între baladele familiale55, ne reține atenția mai ales pentru intere
santa înlocuire a motivului murei cu cel al „cireșelor din ultoi“, nesem
nalat de către folcloristul amintit. O reproducem fragmentar:
Mîndro, mîndrulița mea,
Atunci sculat mi-i vedea,
Cînd tu mie mi-i aduce
Apă rece din Dunăre,
Sloi de gheață din țărmure,
Și cireșe din ultoi...
*

5jc

*

Studiul colecției lui D. Cioflec, ne permite să constatăm că, așa cum
observa încă N. Filimon, iar mai apoi I. Breazu56, textele din cuprinsul
ei sînt de cea mai autentică substanță populară. Autenticitatea lor este
dovedită, în primul rînd, de faptul că multe dintre aceste cîntece și stri
gături, dintre care unele (t. 51, 106) erau prezente în Arpătac după mai
bine de opt decenii de la data înregistrării lor de către institutorul D. Cio
flec57, sînt, după cum am văzut, foarte asemănătoare, de multe ori iden
tice chiar, cu diferite poezii populare înregistrate în colecția lui I. G. Bibicescu sau în alte colecții ardelene de lirică populară.
Apoi, faptul că dascălul brașovean n-a suprimat dubletele (textele
care se repetă sînt: 49 și 87, 5 și 69), că a păstrat, în cuprinsul colecției,
și versurile — puține la număr — cu un ușor caracter licențios (t. 2, 8,
102), constituie încă o dovadă că D. Cioflec n-a mistificat esența poeziei
populare, ci a înregistrat întocmai o anumită realitate folclorică, fiindu-i
străină orice intenție de a îndrepta, după obiceiul timpului, unele versuri
sau forme mai puțin poetice. Cele cîteva corecturi din manuscris, de
tipul: înlocuiește pe „devoinic“ și „dulci“ cu „încîrligate“ și „debălezate“
(t. 29); pe „care-i“ și „întunecos“ cu „cel“ și „luminos“ (t. 89), sînt de altă
natură, ele provenind din neatenția culegătorului, întîmplată în momen
tul notării sau transcrierii textelor.
în acest fel, respectînd autenticitatea poeziilor populare, D. Cioflec
se menținea în raza principiilor exprimate de către G. Barițiu, îndru
54 Cf. G. Alexici, Texte din literatura poporană română, tom. II (inedit). Pu
blicat cu un studiu introductiv, note și glosar de Ion Mușlea, București, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1966, p. 23. (Pentru circulația motivului,
cf. Balade populare românești, Introducere, indice tematic și bibliografic, antologie
de Al. I. Amzulescu, (București), Editura pentru literatură, 1964, vol. I, tipul 235
de la p. 193.
55 Voi. cit., tipul 249 de la p. 202.
58 Folklorul..., p. XIV.
57 G. G. Rafiroiu, o. c., p. 118, 121.
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mătorul său, care, încă în 1839, anticipînd metodele științifice de culegere
a poeziilor populare preconizate de școala folcloristică românească de
mai tîrziu, nutrea speranța că „să vor scula bărbați, cari nu își vor pre
geta a culege odată cîntecele Osianilor și a Barzilor românești, originale,
neschimbate, neatinse, cum să află în gura poporului“58.

Mai rămîne să încercăm a răspunde la întrebarea: a fost publicată,
vreodată, integral culegerea de poezii populare a lui D. Cioflec? Potrivit
cu răspunsurile diferite date pînă în prezent, cercetătorii care s-au ocu
pat de această problemă pot fi deosebiți în două grupe. Cei insuficient
informați în privința activității dascălului brașovean, au susținut, fără
temei, că textele colecției sale ar fi fost publicate în volum, într-o colec
ție separată, fără însă a preciza cînd și unde anume. Astfel, G. Baiculescu
vorbea, în mai multe rînduri, despre „cartea culegătorului bănățean,
despre a cărei existență n-avem altă mențiune și care pînă azi nu ne-a
căzut în mînă“59*, considerînd că articolul lui N. Filimon n-ar fi altceva
decît o dare de scamă, adică o recenzie, asupra acestei „cărți“.
Asociindu-se fără rezerve părerii de mai sus, Viorel Cosma a afirmat,
la rîndu-i, că „la data publicării acestor ultime rînduri (este vorba de
articolul Jocul bănățean — n.n.), Nicolae Filimon cerceta deja (s.a.) cule
gerile de folclor tipărite (amintește și citează cîntece din culegerea lui
Cioflec) atît în Țările Române, cît și dincolo de munții Carpați“69.
Mai buni cunoscători ai folcloristicii transilvănene, — cum, de altfel,
este și firesc —, cercetătorii ardeleni au afirmat că textele colecției lui
D. Cioflec n-au fost publicate niciodată integral și cu atît mai puțin în
cadrul unui volum separat. Promotorul unei asemenea păreri a fost
G. Bogdan-Duică, savantul profesor și istoric literar, care preciza, încă
în 1925, că „ . . . această colecție mică a rămas îngropată într-o gazetă din
București“61. Avea în vedere, desigur, ziarul „Naționalul“, condus de
V. Boerescu, în paginile căruia apăruse Jocul bănățean. Cu alt prilej, pre
ciza: „Poeziile culese de Cioflec au apărut într-un foileton din Naționalul
(12 oct. 1858)“62, menționînd însă că numai anumite texte ale colecției,
cele comentate de N. Filimon, au fost publicate. Păreri similare au mai
formulat I. Breazu („O parte din culegerea lui (D. Cioflec — n.n.) a fost
publicată în „Naționalul“ din 12. oct. 1858“)63, I. Mușlea, care preciza că,
în ansamblul ei, colecția lui D. Cioflec a rămas în manuscris64 și
N. Albu65. A.ceste păreri au rămas însă necunoscute cercetătorilor amin
■r,B Foaie pentru minte, inimă și literatură, 1839, nr. 5, p. 38. (Nota redacției
la Fodor Andrăs, Poezie populară (din Ardeal).
M O. c., p. 36—37.
Iio O. c., p. 52. Afirmația revine, cam în aceeași formă, și în alte locuri.
1,1 Profesorii..., p. 470.
62 Un folklore-ist.... p. 24.
63 Folklorul..., p. XIII—XIV.
64 O. c., p. 33 si 46.
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tiți mai sus. în ceea ce ne privește, ne asociem părerii exprimate de
cercetătorii ardeleni. Căci, în cazul că această colecție ar fi fost tipărită,
este greu de închipuit că foile transilvănene, și în special cele conduse
de G. Barițiu, ar fi putut trece cu vederea un asemenea eveniment edi
torial și folcloristic (să nu uităm că era vorba de anul 1855 sau, în orice
caz, de unul foarte apropiat), cu atît mai mult, cu cît ele consemnau, cu
entuziasm și regularitate, orice asemenea apariție. Să-1 fi ignorat tocmai
pe D. Cioflec, discipolul și colaboratorul lui G. Barițiu? Noi sîntem con
vinși că, dacă ar fi apărut, însuși G. Barițiu ar fi prezentat cititorilor
colecția de poezii populare întocmită de D. Cioflec.
Se poate susține, așadar, că textele colecției lui D. Cioflec n-au văzut
niciodată lumina tiparului în cadrul unui volum separat. Numărul lor
relativ restrîns nici nu o impunea neapărat. Puteau fi publicate, în
schimb, în presa timpului, așa cum s-a întîmplat, de altfel, cu 16 dintre
ele, apărute în articolul Jocul bănățean66.
Cum însă colecția de poezii populare întocmită de D. Cioflec n-a
fost publicată integral, o reproducem în anexă.

Izvorîtă din îndemnurile generoase ale lui G. Barițiu, considerat azi
ca „una din marile conștiințe combative ale poporului român“67, colecția
de poezii populare a lui D. Cioflec prezintă o importanță deosebită pen
tru folcloristica românească.
Fiind întocmită acum mai bine de un veac, la foarte scurtă vreme
după apariția baladelor lui V. Alecsandri, această culegere — prima din
Țara Bîrsei — trebuie așezată între cele dintîi colecții de lirică populară
românească.
Caracterul ei autentic, rezultat din înregistrarea exactă a unei anu
mite realități folclorice, ilustrează practic trăinicia și autoritatea princi
piilor teoretice sănătoase enunțate de G. Barițiu în legătură cu colecțio
narea folclorului. Respectîndu-le întocmai, D. Cioflec, un bun cunoscător
al satului, are meritul de a fi unul dintre primii culegători de folclor din
Transilvania care n-au mistificat esența poeziei noastre populare.
Rămasă în manuscris, colecția lui D. Cioflec n-a putut avea un ecou
deosebit în rîndul contemporanilor. Totuși, ea a fost cunoscută în unele
cercuri brașovene, stimulînd interesul intelectualilor — mai ales al ace
lora din preajma lui G. Barițiu — pentru poezia populară. Apoi, la scurtă
vreme după ce a fost întocmită, colecția lui D. Cioflec a fost cunoscută,
parțial, și de către contemporanii culegătorului din celelalte provincii
,xi Republicat, cu mici modificări, in Foaie pentru minte, inimă și literatură
din 1859 și reprodus apoi în volumul lui G. Baiculescu. Cele 16 texte au mai fost
reproduse, încă înainte de G. Baiculescu, de către G. Bogdan-Duică, în articolul său
din 1934. Cu această ocazie, istoricul literar reproducea și textul nr. 44, nepublicat
nicăieri pînă la acea dată.
w V. Netea, o. c., p. 329.
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românești, prin mijlocirea lui N. Filimon, căruia i-a prilejuit — cum
remarca G. Ivașcu — „cîteva rînduri de comentariu, care se înscriu prin
tre cele dintîi analize ale poeziei populare la noi“63. Mai mult, se poate
afirma că această colecție, atît de puțin cunoscută, a grăbit apropierea lui
N. Filimon de patrimoniul spiritual al poporului.
Mai observăm, în fine, că, prin profesia sa, D. Cioflec, cel căruia „îi
batea inima pentru poezia populară“68
69, este unul dintre primii noștri
dascăli care s-au învrednicit cu „frumoasa curiositate“ a culegerii folclo
rului, anunțîndu-i pe numeroșii învățători folcloriști de mai tîrziu.
Aceste merite, relevate fugar, ne îndreptățesc să-i acordăm lui
D. Cioflec, de la a cărui moarte au trecut mai bine de trei sferturi de
veac, un loc de seamă în istoria folcloristicii românești70.
*
*
*
Reproducem, în continuare, textele colecției lui D. Cioflec71, păstrînd
ordinea în care au fost notate de culegător.

POEZII POPULARE
CULESE DE DIM. CIOFLEC

Cît e țara ungurească
Nu-i ca fata românească,
Că cu brîu roșu se-ncinge,
Cînd o vezi inima-ți plînge.
Reprod. N.F.72
(f. 224 r°)

2.
’Mi făcui calea peste vale,
Mă-ntîlnii cu mîndra-n cale,
Mîndra-ncep(e)-a mă mustra,

68 Introducere la Nicolae M. Filimon, ed. cit., p. 59.
65 G. Bogdan-Duică, Profesorii ..., p. 470.
70 Cîteva referințe, nu prea multe însă, despre D. Cioflec și culegerea sa de
poezii populare am întîlnit și în trei lucrări de apariție mai recentă, editate după
încheierea încercării de față. Le semnalăm din dorința de a aduce cercetarea la zi.
Două dintre ele (cf. Bibliografia generală a etnografiei și folclorului românesc, Bucu
rești, E.P.L., 1968, p. 509, poziția 6089; Gheorghe Vrabie, Folcloristica română, București, E.P.L., 1968, p. 134), reafirmă părerile exprimate de N. Filimon, G. Baiculescu
și V. Cosma, potrivit cărora D. Cioflec ar fi fost bănățean, iar textele colecției Sale
de proveniență bănățeană, ceea ce, după cum ne-am străduit să arătăm, nu cores
punde adevărului. A treia lucrare însă (cf. Ion Mușlea, George Pitiș, folclorist și
etnograf, București, E.P.L., 1968, p. 19, 222—223) precizează, pe deplin justificat, că
D. Cioflec a fost învățător la Brașov, sugerînd, în același timp, originea ardeleană
a colecției sale de poezii populare.
71 în transcrierea textelor, am modernizat ortografia și am corectat sau com
pletat punctuația.
72 Textele însoțite de această indicație, au fost reproduse de N. Filimon în
articolul Jocul bănățean.
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Eu-ncepui a mă jura:
De-s eu, mîndro, vinovat,
Să piei, dragă, spînzurat,
C-un picior legat de pat,
Nice scurt tare legat
Făr’ s-ajung la tine-n pat,
Cocoș fript hoheri
*
să-m fie
Cu vin roșu să mă ție.
(f. 224 r)

3.

încinge biciu peste boi
Și sărută buze moi.
încinge biciu peste junei
Si sărută buze dulci.
(f. 224 r°)

4.
Bată-1 domnul Dumnezeu
Cine au luat ce-au fost al meu;
Bată-1 maica Precesta
Cin’au stricat dragostea.
Cin’au stricat ce-am iubit
Să moară afurisit,
De popă nespovedit
Si de dascăl necetit.
(f. 224 v°)

5.
Păcurari dup’arătură
Vin deseară și-m dă gură,
Că de cînd gură nu mi-ai dat
Buzele mi s-au uscat.
(f. 224 v°)

6.
D’aș trăi cît aș trăi
Fată mare n-aș iubi;
Fata mare se mărită
Rămîi cu inima friptă
D’aș iubi o copiliță,
* hoheri = hingher

Ce-i miroase gura a țîță
Și buzele a micșunele,
Mușcare-ar badea din ele.
(f. 224 v°)

7.
Fă-mă, doamne, ce mi-i face
Numa popă nu mă face
Să mine pită bombăită
Si colaci de la săraci.
Reprod. N.F.
(f. 225 r°)

8.

Fă-mă, doamne, ce mi-i face
Fă-mă, doamne, lemn în tufă
Să mă taie mîndra furcă,
Să mă ducă-n șezătoare,
Să mă puie-ntre picioare.
Reprod. N.F.
(f. 225 r°)
9.

Părinte, sînția ta,
M-aș ruga de dumneata
Să-mi citești un palacris,
Să-mi mai văd pe mîndra-n vis.
(f. 225 r°)
10.
Măriuțo din Ciscut
Cine dracu te-au știut
Că ai gura de vîndut,
Că și eu mi-aș fi luat
Pe vro zi de secerat.
(f. 225 r°)
11.
Copiliță-ncinsă bine
Cu curele de la mine,
Cumpărate din cetate
De la niște guri căscate;
Cumpărate din Sibiu
De la nește guri pustii.
(f. 225 r° — 225 v°)

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

V. Florea

398

12.
Chiuire-aș, chiui
Să răsune piatra-n vale,
Să plîngă mîndra cu jale,
Să răsune ulița,
Să m-audă mîndruța,
Să-mi deschidă portița,
Portița și. gurița,
Gurița și buzele,
Ochi(i) și sprîncenele,
Gîtu și mărgelele
Peptșoru cu țîtele.
(f. 225 v°)
13.

Cînd a fi de dimineață
Să treci, mîndro, din viață.
Reprod. N.F.
(f. 226 r°)

16.
Mîndro de dragostea noastră
O-nforit un pom în coastă,
O-nflorit și n-au legat,
Au gindit că ne-am lăsat.
Noi atuncea ne-om lăsa
Cînd ne-a bate scîndura.
Reprod. N.F.
(f. 226 r°—226 v°)

17.

Vai de mine mi-am rupt coasa
Cu ochi(i) dupe mucoasa;
Vai de mine mi-am rupt plugu
Cu ochi(i) tot dupe diugu
*.
(f. 225 v°)
14.

Bate, doamne, cînepa
Și să treacă sîmbăta,
Să vie dumineca
Să îmi văd ibovnica.
(f. 226 v°)
18.

Dragă-m(i) e mîndruța ’naltă,
Că-mi dă gura peste poartă,
Dar mîndruța mitiutea
Se-ntinde și n-ajungea,
Rupe gardu pe colea
Si-m dă gura cît oi vrea.
(f. 225 v°—226 r°)

Săraci boi de la cîmpie
Marița cît o urgie,
Boi(i) se vînd din poiată
*
Urgia rămîne-n vatră.
(f. 226 v°)

15.
Bată-mi-te, leleo, bată
Inima mea cea stricată.
Bată-te, leleo, pe tine
Cele patruzeci de zile
Ce le-am postit pentru tine.
Să te bată un dor ș-un drag
Să șezi toată ziua-n prag.
Cînd o fi de cătră seară
Să te topești ca o ceară,
Cînd o fi de cătră cină
Să arzi ca și o lumină,
Cînd o fi la mez de noapte
Să-ți treacă sudori de moarte,
* diug = leneș

19.
Cine are dor pe vale
Vede luna cînd răsare
Și noaptea cît e de mare.
Cine are dor pe luncă
Vede luna cînd se culcă
Si noaptea cît e de lungă.
Reprod. N.F.
(f. 226 v°)
20.
Pentru lelea Nastasie
îmi făcui calea pin vie,
Dară pentru soră-sa
Nici o urmă n-as călca.
(f. 226 v°—227 r°)
* poiată = grajd
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21.
Ibovnica cea dinții
Pui-o dracu căpătîi;
Ibovnica ce-am avut
Pui-o dracu-n așternut;
Ibovnica ce am eu
Să mi-o ție Dumnezeu.
(f. 227 r°)
22.

Drăguță Sîntă Marie,
Scoate rob de la robie
Si ficior din cătănie.
Reprod. N.F.
(f. 227 r°).

27.

Se vede cine-i voinic
Că mîndra i s-a-npodobit,
Dar cine-i un blăstămat
îi șade mîndra lîngă gard,
(f. 227 v°)
28.
Vino, badeo, de-i veni
Nu mă atîta necăji,
Necăjită-s eu bogăt
*
Tot mă uit și nu te văd.
(f. 227 v°)
29.

23.
— Dragi mi sînt copilele
Ca vara coprinele
*
Cînd sînt multe și mărunte.
— Lasă-le la cioarele
Că dau cu picioarele.
(f. 227 r°)
24.
Nu te, leleo, bîzăi
Cu voinicu tinerel
Că ți-a face un legănel;
El a merge ș-a juca
Tu vei sta și-i legăna.
(f. 227 r°)
25.

— Nevăstuță cu bărbat,
De ce-ți lași bărbatu-n sat
C-a venit cu capu spart.
— Sece-i mîna cui a dat
De ce nu l-a despicat.
(f. 227 v°)
26.
Dă-mă, mamă, după George,
Nu mai face atîtea vorbe,
Că mă cere Ionaș
Si m-a lua mintenaș
.
**
(f. 227 v°)
* coprină = narcisă (v. D.M., s.v.)
** mintenaș = imediat

Cînd eram eu holteiaș,
Umblam seara prin oraș
Tot cîntînd și fluierînd
După mîndre alergînd.
Fetele cînd m-auzea
Luminile l(e)-aprindea,
Porțile le descuia,
Și mie nume-m punea:
Spate late de voinic,
Buze dulci de iubovnic.
După ce m-am însurat
Și umblam seara prin sat,
Fetele cînd m-auzea
Luminile le stingea,
Porțile le încuia,
Și mie nume-m punea:
Spate late-ncîrligate,
Buze reci debălezate
.
**
Reprod. N.F. (f. 227 v°—228 r°)

30.

Trandafir trîntit în fîn
Rău îți stă june bătrîn;
Trandafir trîntit în iarbă
Rău îți stă june cu barbă.
(f. 228 r°)
* bogăt = mult, destul
** debălezat = ce atîrnă în jos
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31.
Pe uliță pe drept noi
Trece un car cu 6 boi.
Dar îmcar cine-i culcat?
Voinic tînăr mort de beat
Dar nu-i beat de beutură
Ci-i beat de fermecătură.
Mîndră lui l-a fermecat
Cu trei pai(e) de la pat,
Cu aștiuță din portiță
Dar mai [mult cu a ei guriță,
(f. 228 r—228 v°)

32.
Părinte, sînția ta,
M-aș ruga de d-ta
Să nu dai mîndri(i) păcat
Pentr-o țîr
* de sărutat,
(f. 228 v°)

33.
M-au făcut mama de-așa
Să-mi fie dragă lumea.
M-au făcut mama supțire
Să scot fetele din fire,
(f. 228 v°)
34.
Foicică dupe nuci
Tu te duci, badeo, te duci.
Du-te, dragă, da iar vină,
Nu mă lăsa așa streină
Ca pe-o floare-ntr-o grădină.
Dar nici aia nu-i streină
Că mai are rădăcină.
(f. 228 v°)

36.
Moșu nost cătan’o fost
Cu pușcuța de rogoz,
Curelele de răchită,
*
Patrontașu
plin de pită.
(f. 229 r°).
37.

La iubitu din vecini
Să-i arzi ochiți) cu tăciuni.
La iubitu de departe
Si dintr-un măr să-i faci parte,
(f. 229 r°).

38.

Știi tu, leleo, ce ți-am spus
Aseară colo din sus
Că und’or fi oameni mai mulți
La mine să nu te uiți,
Dar und’or fi mai puținei
Să te uiți în ochiți) miei.
Reprod. N.F.
(f. 229 r°).
39.
Nu te uitța) drept la mine
Că or gîndi că trăim bine,
Ci te uită peste sat
Ș-or gîndi/că ne-am lăsat;
Și te uită peste rît
Ș-or gîndi că ne-am urît.
Reprod. N.F. (f. 229 r°—229 v°)

40.

D’aș trăi cît piatra-n vie,
N-aș lua fată cu moșie
Să-mi poruncească ea mie.
Reprod. N.F.
(f. 229 r°).

Colo-n vale la fîntînă
M-au strîns bădița de mînă.
Eu să bea apă i-am dat
El mi-au dat un sărutat.
Voinicu fără mustață
Te sărută cu dulceață,
Dar voinicul mostăcios
Te sărută, face pleosc.
(f. 229 v°)

* țîr, o țîr = un pic

* patrontaș = cartușieră.

35.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

401

Dimitrie Cioflec, folclorist
41.
Draga badi(i) copiliță
Mai cînd era sugeai țîță,
S-acum dai badi(i) guriță.
(f. 229 v°)

42.
Vai de mine ce să fac,
Stăpîni(i) simbria-mi trag,
Dar stăpînele-s cu minte
Că-mi dau simbria-nainte.
(f. 229 v°)

— Ascultă, bădiță frate,
Eu ți-oi spune cu dreptate:
Ast-vară umblînd la vaci,
Mi-au căzut voinici(i) dragi:
Văzui unu tinerel,
Tinerel și frumușel
Si mi-am prins mintea cu el.
(f. 230 r°)
47.
Unde văd pe mîndra mea
Că dă gură altuia,
N-am cuțit că m-aș jungia
Si pe mine si pe ea.
Reprod. N.F.
(f. 230 v°)

43.
48.

Asta-i mîndra car’o vezi
Care ne-a făcut scoverzi
*.
De o-am putea scoate din minte
Să ne facă și plăcinte.
(f. 229 v°)
44.
Avui și eu o mîndruță
Și-o puse dracu-n căruță.
Dracu era mărișor
Și-o ducea cam tărișor,
Da-m plăcea cum o ducea.
(f. 230 r°)

45.

Bată-te crucea Sibiu,
De trei ori te ocolii
Și ce cătai nu găsii.
Cătai cercei și mărgele
Să le duc mîndruții mele.
(f. 230 r°)
46.
— Nevăstuță din Banat
Cum de treaba ți-a umblat
De bărbat n-ai și copii ai.
* scorvardă = prăjitură uscată, „min
ciună“ (D.M., s.v.)

Măriuțo, pui peuni,
Nu-ți da gura la nebuni,
Ci o dă la păcurari,
Că ti-i face un sărindari.
(f. 230 v°)
49.
Cine te-au făcut cătană
Să nu-și mai facă pomană,
Că pomana e făcută
De cînd te-au făcut regută
.
*
(f. 230 v°)
50.

De drăguț, drăguț să-m fii,
Dar la noi să nu mai vii,
Că mi-ai venit num’o. dată
Ș-au vrut mama să mă bată.
De mai vi(i) vro seară, două
O să-mi rupi inima-n două,
(f. 230 v°)
51.
Copilă secerătoare,
Nu secera vara-n soare,
Că soarele te-a păli
Fața ți s-a vesteji.
Reprod. N.F.
(f.231 r°)
* regută = recrut.

26 — Anuarul Muzeului etnografic
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52.
Foicica mărului,
Nu cred’a ficiorului,
Că te pune pe genunche
Și îți spune mii și sute,
Pînă te scoate din minte.
Reprod. N.F.
(f. 231 r°)

Judecata e făcută,
Strînge-o-n brațe și-o sărută
Și-i dă drumu să se ducă.
Să se ducă-n rît oprit
Să se-ngrașe de belit.
Și-i leagă clopot pe buze
Si-o-ndreaptă-n cucuruze.
(f. 231 v°)

53.
58.
Unde văd poale spălate,
Stau în loc și-m fac păcate.
Unde văd pui(i) pe (i)ie (cămașă)73.
Tremură carnea’pe mine.
(f. 231 r°)

54.
Hai, mîndro, la cununie
Pîn’e frunza verde-n vie,
Că deacă frunza s-a usca
Nime nu ne-a cununa.
(f. 231 r°)

55.
Pentru cine să dau dare,
Pentr-o strîmbă de spinare;
Pentru cini să plătesc eu
Pentr-o strîmbă din părău.
(f. 231 r°—231 v°)

Mă uitai din deal în vale
Pe ce să mă sui călare,
Pe murgu cu coama mare.
Mă dusei și mă pusei
Și din gur’așa zisei:
Hi, murguțule, mai tare
S-ajungem în sat cu soare,
Să mă duc în șezătoare
C-am o mîndră ca o floare.
Reprod. N.F. (f. 231 v°—232 r°)

59.
Asta-i mîndra .mîndrelor,
Destoinica pînzelor,
Pune pînză cînd da frunza
Și-o taie la Sînt Văsii,
Să croiască la copii.
(f. 232 r°)

60.
56.
— Cucuie de unde vii?
— De la noi de peste vii.
— Da de mîndra ce mai știi?
— Da eu știu că-i sănătoasă,
— Sade-n fereastră și coasă.
Reprod. N.F.
(f. 231 v°)

57.
La fîntîna cea de piatră
Judeca ficiori(i)-o fată.

D’aș trăi cît piatra-n munte,
N-aș iubi slugă din curte,
Că se suie cu domnu
Si nu-1 vezi cît e anu.
(f. 232 r°)
61.

Luați seama, măi ficiori,
Că vine și mîndra mea,
Cu fața ca hîrtia,
De-ai putea scrie pe ea.
(f. 232 r°)

73 Nota culegătorului.
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62.
Pînă codru frunza-și ține,
Toți voinici(i) trăiesc (bine.
Dacă codru frunza-și lasă,
Toți voinici(i) trag acasă,
La copii și la nevastă,
Si la pustia de casă.
(f. 232 r°—232 v°)

63.
*Fodori(i) îi ști scutura
Cu suveica nu ști da.
(f. 232 v°)

64.
N-am murit cînd am fost mic,
Iacătă-mă că-s voinic;
N-am murit cînd am supt țîță,
Iacătă-mă cu mîndruță.
(f. 232 v°)
65.

Pe sub poale de bumbac
Umblă dracu prevelac.
Pe sub poale de fuior
Fuge dracu mototol.
(f. 232 v°)
66.
Vai de lin, vai de pelin,
Vai de voinicu strein
Car’ se-nsoară-ntr-altă țară
Și-și ia nevastă frumoasă
Și o/pune crîșmăreasă.
Crîșmăreasa buților,
Drăguța voinicilor.
(f. 232 v°—233 r°)

67.
Dragă m-i ceastă copilă,
Dar mai dragă maică-sa,
C-au făcut pe copila.
(f. 233 r°)

68.

Pentru sprîncene-nbinate
Am ocolit șapte sate.
Am umblat d’am obosit
Si ce-am cătat n-am găsit,
(f. 233 r°)
69.
(identic cu t. 5)
(f. 233 r°)

70.
Are mîndra 6 boi,
Dinainte nu sînt doi,
Cei din mijloc nu-s de loc,
La proțap acum se fac.
(f. 233 r°)
71.
Fata popi(i) de la noi
Are zestre 6 boi,
Dinainte boi de cinste,
La tîngială boi de fală,
(f. 233 r°—233 v°)

72.
Vai de mine, vai cu caru,
Cu cine să-m mînc amaru:
Cu urîta satului
Cu propteaua gardului,
(f. 233 v°)

73.
Vai de mine ce să fac,
Că mi-au dat doru de cap
Și fetele nu mă plac,
Nevestele moarte-m fac.
(f. 233 v°)
* fodori = dantelă.
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80.

Vai de mine lumea-m trece,
Si n-am cu cine-m petrece,
(f. 233 v°)
75.

— Trandafire, n-ai mai fire.
— Da de ce să nu mai fiu,
Că mă țin fetele-n brîu.
(f. 234 v°)
81.

Vai de mine mor de cald
Și n-am apă să mă scald.
Mă dusei la lacul sec
Era gata să mă-nec.
M-apucai d’un fir de pai
Iacătă-mă că scăpai.
(f. 233 v°)
76.

— Bosîioace, nu te-ai coace.
— Da de ce să nu mă coc,
Că mă pun ficiori(i)-n clop
*.
(f. 234 v°)
82.

Pînă ține dulcele,
Fetele-s ca crucile.
Vine lăsarea de post,
Ciulesc urechile-n jos.
(f. 234 r°)
77.

Mîn-o, măi, s-o mîn și eu,
S-o minăm' la tată-său
Să-și aducă lepedeu
,
*
Că de cînd m-am însurat,
Tot pe paie m-am culcat.
(f. 234 r°)
78.

Bate, doamne, pe-mpăratu
Că mi-a cătănit bărbatu,
Și nu l-a cătănit bine
C-am auzit că iar vine.
(f. 234 v°)
83.
Să trăiască cin’a vrea
Pentru sănătatea mea.
Să trăiești și tu, și eu,
Și vițelul de sub bou,
Și mîndra car’o știu eu,
Și vițelul de sub vacă,
Si mîndra care m-i dragă,
(f. 234 v°—235 r°)

84.
Voinicele, tinerele,
Vin’ la mama de mă cere,
Eu m-oi face mînioasă
Si m-oi duce bucuroasă.
(f. 234 r°)
79
D'aș muri de dor, de dor,
Pîn’la toamnă nu mă-nsor,
Dar știu eu că n-oi muri,
Că-s în sat cu oameni(i),
Și oameni(i)-s cu femei
Nu m-or lăsa ca să piei.
(f. 234 r°- 234 v°)
* lepedeu = cearșaf.

Mîndra cu doi iubovnici
Ca și iepurile-n higi
*.
Cînd iese din higi afară,
Dă cu pușca și-1 oboară.
(f. 235 r°)

85.
Bată-te cruce(a) de naș,
Cu cine mă cununași,
Cu urîta satului,
Cu propteaua gardului.
Nu mă blăstă(ma) tu fine,
* clop = pălărie.
** higi = pădure mică, huceag.
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Saie-ți ochi(i) de la tine,
De ce n-ai luat și mai bine.
Să mă| ierți, nășicule,
Că am fost o țîr cam beat
Seama toantei n-am luat,
Apoi mi-a uns genele
Mi-a périt vederile.
(235 r°)
86.

De la noi a treia casă
Este o fată și-o nevastă.
Eu cu fata tot glumesc,
Cu nevasta mă iubesc.
(f. 235 v°)

87.

(identic cu t. 49).
(f. 235 v.)
88.

Numai Dumnezeu mă știe
Ce am tras la Orăștie.
D’aș mai trage cît am tras
Tot de tine nu mă las.
(f. 235 v°)
89.
Fă-mă, doamne, ce mi-i face,
Nu-m da om care nu-m place.
Fă-mă, doamne, lut, pămînt,
Nu-m da om care-i urît.
Că omul celluricios
Șî ziua e-ntunecos.
Dar omul care-i frumos
Si noaptea e luminos.
(f. 235 v°—236 r°)

90.
Decît pîne de secară
Și s-o mînci tot cu ocară,

Mai bine pîne pogace
Si s-o mînci cu cine-ți place,
(f. 236 r°)
91.

Decît pîne de comlău
*
Și s-o mînci cumn meteleu
,
**
Mai bin’ pîne de ovăs
Si s-o mînci c-un om ales,
(f. 236 r°)
92.
Dragoste(a) de copiliță
Ca mierea din stupiniță;
Dragostea de fată mare
Mi se pare ca o floare;
Dragostea cea de nevastă
Trandafir verde-n fereastră.
Cînd suflă vîntul din dos
Umple casa de miros;
Cînd suflă vîntul din față
Umple casa de dulceață,
(f. 236 r°)
93.

Foae verde dupe lac,
Nu mă blăstema să zac,
Că n-am pe nime cu drag
Să mă-ntrebe de ce zac.
Foicică din izvor,
Nu mă blăstema să mor,
Că n-am pe nime cu dor
Să mă-trebe de ce mor.
Foaie lată dupe baltă,
Fostu-mi-au șibin-odată,
Da s-o-ntors foaia pe tău
***
Am ajuns destul de rău.
(f. 236 v°)
94.
Vino, mîndro, după mine,
Dacă vreai să trăim bine,
Că eu sînt o gazdă mare
Le port toate în spinare.

* comlău = ..drojdii (de hamei) care se pun în aluat“ (v. D.A., s.v.).
** meteleu — tîndală, nătărău, prost.
*** tău = lac.
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Am un coș cu grîu frumos
Este pus cu gura-n jos,
Și altul cu cucuruz
Este pus cu fundu-n sus.
La șură nu e strînsură
Cît să ia un pui în gură,
Și la paie nu sînt paie
Cît să-nbuce-o dat’o oaie,
în pod poți merge desculță
Că nu-i călca pe grăunță.
Poți și făr’de lumină
Că nu ti-i lovi de slănină,
țf. 236 v°—237 r°)

95.

Trandafir dupe cetate,
Spune mîndri(i) sănătate
Că de mine n-are parte,
N-are parte că-i departe.
Trandafir dupe hinteu
,
*
Spune-i iubitului meu
Că mie nu m-i de el
Ca și lupului de miel,
(f. 237 r°)
96.
Copiliță, draga mea,
Tu ai fost să fiți) a mea,
Dar s-o pus o gură rea
Și ne-a stricat dragostea.
Dar s-a pune alta bună
Si mi te-a da iar pe mînă.
țf. 237 r° - 237 v°)

97.
Cin’ a zis că-i bine june,
Ala a mințit ca un cîne,
Că-i mai bine însurat
Că te culci de seara-n pat,
Dimineața cînd te scoli
Cu trupșoru plin de dor.
(f. 237 v°)
* hinteu = trăsură.

98.

Tătăișă ș-o cumnată,
**
Lasă ușa descuiată
Să te văd cum ești culcată,
(f. 237 v°)
99.
Și tu, badeo, ce-ai gîndit
Că io-s floare de găsit,
Da eu sînt floare de mare
Cine mă iubește moare.
Și eu sînt floare de fragă
La toți voinici(i) sînt dragă.
Și ți-am fost, badeo, și ții
Pîn’ai fost de omenie
(f. 237 v°—238 r°)

100.
Pentru-un sărutat curat,
Nici popa nu-ți dă păcat;
Pentr-un sărutat în gură
Să-i duci popiți) o prescură;
Pentru mîni băgate-n sîn
Strînge-i popiți) o zi la fîn.
(f. 238 r°)
101.

Bate vîntul, iarba crește,
Dorul mîndriți) mă topește;
Bate vîntul, iarba-nspică,
Dorul mîndriți) rău mă strică:
Bate vîntul cam supțire,
Dorul mă scoate din fire;
Bate vîntul din izvor
De dor văd că-m cat să mor.
(f. 238 r°)

102.
Mîndra mea ca o mlădiță
Și la cur cît o cădiță
Si la cap cît o căpiță,
(f. 238 v°)
* tătăișă = cumnată.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

407

Dimitrie Cioflec, folclorist
109.

103.

*Diecele **
de la școală,
Vin acasă și te-nsoară,
Că, zău, barba te-mpresoară
Si musteața-ți strică fața.
(f. 238 v°)
104.

Latră cîni(i), doar vin juni(i),
Latră doi, chiar vin la noi,
Latră cinci, chiar vin aici.
(f. 239 r°)

Fetele din Besingeu
Toate roagă Dumnezeu,
Să le vie apa-n ușă
Să se spele de cenușă.
(f. 238 v°)

Copiliță albeneață,
Ce te ții așa măreață?
Că și badea-i albeneț
Si totuș că nu-i măreț.
(f. 239 v°)

110.

105.
Auzi, Măriuță fată,
Nu ținea gura căscată,
C-a veni musca turbată
Si ți-a spurca gura toată.
(f. 238 v°)

106.
Haida, leleo, să fugim,
Amîndoi să ne iubim,
Să fugim să trecem Oltu,
Să ne schimbăm, mîndro, portu.
Și să trecem la Banat,
Lasă-1 dracului bărbat.
(f. 239 r°)
107.
Auzit-am, auzit
Că mîndră, s-a logodit.
Lasă să se logodească,
Numa să nu-și bănuiască"
.
*
(f. 239 r°)

108.
Măriuțo, Mărioară,
Ochi(i) tăi mă bag’în boală,
Sprîncenele mă omoară,
De nu pot să șăd la școală.
(f. 239 r°)

(111).
Cîntec

— Văst-am, badeo, că nu vii
Pus-am dorul căpătîi,
Și urîtu așternut,
Și dragu coperemînt.
Și greu somn am însomnat,
Și rău vis că am visat,
Că năframa ta cea nouă
Era arsă, badeo,-n două.
— Taci, nu minți, poamă rea,
Nu cred c-ai visat așa,
Că-i arsă inima ta
Că te temi că te-oi lăsa.
— Tu te duci, badeo sărace,
Eu cu dorul tău ce-oi face?
— Face-te-i, mîndruțo, bine,
Că mai sînt voinici ca mine.
Dar eu mă voi face rău
Că pe unde mă duc eu,
Nici nu-i baltă, nice tău,
Nici i vale, nici părău,
Nici mîndră în portul tău,
Nici să meargă-n mersul tău,
Să grăiască-n graiul tău,
Mîndro,I puișorul meu.
(f. 239 v°—240 r°)

* diecel (diminutiv de la diac) = elev de liceu, student.
** a bănui = a regreta, a se căi.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

V. Fiorea

408

(112).
Altul

Est’un frăgar înflorit
Sub el pat frumos gătit.
— Dar în pat cine-i culcat?
— Bădița foarte beteag
*
.
**
— Dar la cap cine-1 păzește?
— Mîndruța ce chindisește
.
**
Cu mîinile chindisește
Și din gur’așa grăiește:
— Mori, bădiță, ori te scoală
Nu-mi mai da și mie boală,
Că eu zău că m-am urît
Căpătîiu să-ți mai mut,
Mai la umbră, mai la soare,
Mai la cap, mai la picioare,
Mai la draga de răcoare.
— Mîndro, mîndrulița mea,

Atunci sculat mi-i vedea,
Cînd tu mie mi-i aduce
Apă rece din Dunăre,
Sloi de gheață din țărmure,
Și cireșe din ultoi.
— Badeo, bădiuleț iubit,
Zău, tîrziu te-ai pomenit,
Cînd e vremea lucrului,
Timpul seceratului.
Apa rece s-a-ncălzit,
Sloiul de gheață s-a topit,
Cireșele s-a fîrșit.
— Mîndro, mîndrulița mea,
Mare ești, puțin pricepi,
Apa rece-s buzele,
Sloiul de gheață sprîncenele,
Cireașele din ultoi,
Mîndro-s ochișori(i) tăi.
(f. 240 r°—240 v°—241 r°)

Virgil Florea
DIMITRIE CIOFLEC, FOLKLORISTE

(Résumé)
Dans les collections de manuscrits de la Bibliothèque de l’Académie
de la R.S.R. on conserve aujourd’hui, parmi les nombreux papiers laissés
par G. Barițiu, un important recueil de poésies populaires dû à D. Cioflec
(1828—1891), un notable instituteur de Brașov.
La collection, intitulée Poésies populaires recueillies par Dim. Cio
flec, comprend 112 chansons et épigrammes, recueillies aproximativement
en 1855, dans le village d’Arpatac (aujourd’hui Araci), localité natale de
Cioflec, et, très probablement, dans les villages environnants.
Connus en général par l’intermédiaire d’autres textes de la Tran
sylvanie, les textes recueilis par D. Cioflec cultivent, le plus souvent, les
thèmes préférés de notre lyrique populaire; les thèmes érotiques et sati
riques y sont très nombreux.
Restée, hormis quelques exceptions, en dehors des recherches de
spécialité, la collection de D. Cioflec, issue des conseils généreux de
G. Barițiu, qu’on considère aujourd’hui comme „une des consciences
combattives les plus grandes de notre peuple“, présente une importance
particulière pour l’étude de folklore roumain.
* beteag = bolnav.
** a chindiși = a broda.
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Ayant été rédigée il y a plus d’un siècle, peu de temps après l’appa
rition des ballades de V. Alecsandri, cette collection, — la première dans
le Pays de la Bîrsa —, doit être placée parmi les premières collections de
poésie lyrique populaire roumaine.
Son caractère authentique, résultant de l’enregistrement exact d’une
certaine réalité folklorique, illustre, pratiquement, la permanence et
l’autorité des principes énoncés par G. Barițiu sur la manière de recueillir
le folklore. Ayant respecté à la lettre ces principes, D. Cioflec a le mérite
d'être l’un des premiers collectionneurs de la Transylvanie qui n’aient pas
mystifié l’essence des poésies populaire recueillies.
Bien qu’elle fût restée en manuscrit, la collection de D. Cioflec a
été connue dans certains cercles, en stimulant l’intérêt des intellectuels
de Brașov pour la poésie populaire. De même, cette collection a hâté le
contact de N. Filimon avec le patrimoine spirituel du peuple, en lui
offrant l’occasion de „quelques lignes de commentaire qui s’inscrivent
parmi les premières analyses de notre poésie populaire“.
Par sa profession, D. Cioflec a été l’un de nos premiers instituteurs
qui aient manifesté „la belle curiosité“ de collectionner du folklore et
qui aient annoncé les nombreux instituteurs folkloristes de plus tard.
Ces mérites nous donnent le droit d’accorder à D. Cioflec un rôle
important dans l’histoire des études folkloriques roumaines.
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CU PRIVIRE LA ANCHETA LUI W. MANNHARDT (1865).
RĂSPUNSURILE DE LA SAȘII DIN ARDEAL
în cursul evoluției folcloristicii și a etnografiei, culegerea amplă de
date s-a impus, curînd după descoperirea acestor domenii ale științelor
omului, ca necesitate inevitabilă pentru fundamentarea documentară și
comparativă a generalizărilor teoretice. In ce privește materialul german,
ideea unei culegeri atotcuprinzătoare a fost lansată încă în deceniul al
doilea al secolului trecut de Jacob Grimm. „Circulara“, pe care a tipărit-o
în acest scop, viza toată cultura spirituală a poporului german, dar și a
popoarelor învecinate, de la cîntece pînă la obiceiurile juridice. Conceput
prea cuprinzător, planul nu a putut fi realizat1. Ideea a fost reluată de
Johann W. Wolf, dar primul proiect de chestionar folcloristic-etnografic a
fost realizat de Wilhelm Mannhardt, în 1865.
Entuziast discipol al fraților Grimm, acesta înfruntă toate piedicile
provocate de suferințele unei boli îndelungate, dedicîndu-și întreaga forță
studiului mitologiei germane. Vrînd să continue „Mitologia“ iluștrilor
înaintași, Mannhardt își propune să elaboreze o operă cu titlul „Monumenta mythica Germaniae“, pentru care prezintă primul „Referat“ în
1858. în același scop întocmește un chestionar parțial, privitor la obice
iurile agrare, în special cele ale recoltării, înțelegînd că un domeniu mai
vast ar dăuna valorii lui. A tipărit chestionarul întitulat „Bitte“, „De
mande“ (pe cont propriu) în 150 000 exemplare în limba germană și în
traducere (franceză, olandeză etc.) care au fost trimise spre completare în
toate părțile Germaniei din acea vreme, dar și în Polonia, Austro-Ungaria, Elveția, Franța, Țările de Jos etc.
întrebările — inițial 25, apoi 35 — vizează obiceiurile la semănat
(1-2), secerat, legat (3), protecția culturilor (4—6), începutul și sfîrșitul
muncilor (primul spic tăiat, primul snop; ultima bucată de cîmp, ultimul
snop, cununa: 7—15, 17, 24), formule de salut (10, 16, 18), demoni ai cul1 Cf. I. Weber-Kellermann, Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des
19. Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von 1865.
Marburg, 1965 (=Veröffentlichungen des Instituts für mitteleuropäische Volks
forschung an der Philipps-Universität Marburg — Lahn. A. Allgemeine Reihe,
Bd. 2), p. 25—28.
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turilor și rituri ale fertilității (19—22, 25—26, 29, 31—33), meteorologie
populară (23)2.
Cea mai mare atenție se îndreaptă spre aflarea a cît mai multe amă
nunte — de la nume pînă la formă, împrejurări și participanți — despre
anumite acțiuni, credințe, formule, care ar putea constitui relicte ale
vechilor reprezentări legate de demonii vegetației. Gradul de rigurozitate
a chestionării este marcat și prin cerința de a da forma dialectală a denu
mirilor și formulelor, de a însoți cele expuse de schițe, de a indica dacă
se mai practică sau pînă cînd s-au practicat obiceiurile menționate etc:
Mannhardt prelucrează curînd primele date sosite în Roggenwolf
und Roggenhund, 1866, și în Korndämonen, 1868. Lucrările aveau meni
rea să atragă atenția specialiștilor și forurilor de patronaj științific asu
pra acestei acțiuni ample, scontînd și sprijinul lor. Sinteza preocupărilor
teoretice și a concluziilor oferite de datele concrete aflate prin răspun
suri și din culegeri proprii o constituie însă cele două volume: Wald-und
Feldkulte, 1875—77, în care Mannhardt clădește cu o rigurozitate supe
rioară contemporanilor săi, în același timp cu o deosebită receptivitate
teoretică și metodologică, „arborele genealogic“ al obiceiurilor agrare,,
considerînd că forma lor de bază („Urform“) o constituie cultul „demo
nului vegetației“ în „manifestările sale deosebite“, „Baumseele“ și „Korriseele“3. Prin opera sa, Mannhardt a devenit predecesorul lui J. G. Fra
zer, prin care s-a realizat și popularizarea ideilor sale4.
Dincolo de elaborările teoretice ale inițiatorului anchetei, materialul
Mannhardt păstrează și în continuare o deosebită valoare proprie. Astfel
a constituit și constituie o sursă foarte prețioasă pentru Atlasul etnogra
fic german și a stat la baza amplului articol „Korndämonen“ al lui Ri
chard Beitl, din Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens5. Printre
altele, acest material a contribuit și la lămurirea unei probleme de folclor
maghiar: elucidarea obiceiului „împușcării cocoșului“6.
Recent, același material, în ansamblul său, a fost cercetat, conform
unei orientări mai noi în etnologie, de Ingeborg Weber-Kellermann, care
a analizat în volumul Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19.
Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von
2 Vezi chestionarul în limbile germană (25 de întrebări) și franceză (34 de între
bări), ibid., p. 40—46, Cele 35 răspunsuri din Ardeal s-au dat la un chestionar inti
tulat An die landwirtschaftlichen Vereine.
3 Cf. W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte, Berlin, 1875—1877, vol. I, p. 609,
vol. II, p. XXVI—XXVII. Edificatoare în ce privește evoluția ideilor lui Mannhardt
e prefața celui de-al doilea volum. — „Genii ale holdei“ este echivalentul românesc
pentru „Korndämonen“, folosit de Ion Ionică în studiul Dealu Mohului. Ceremonia
agrară a Cununii în Țara Oltului, f. 1., 1943, p. 224, unde se găsește și evaluarea
concepțiilor mannhardtiene.
4 J. G. Frazer, The Golden Bough. A Study in Comparative Religion. Ed III,
12 vol., London, 1911—1918 (ed. I, 2 vol., 1891; ed. II. 3 vol, 1900).
5 (=HdA), herausgegeben von. H. Bächtold-Stäubli, 10 vol., Berlin und Leipzig,
1927—142; vol. V, col. 249—314.
6 Z. Üjväry, Hahnenschlagen und Hahnenschießen in Ungarn (Die Frage der
Übergabe und Übernahme), în Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hiungaricae (=Acta Ethn.), Thomus XIV (1965), Fase. 3—4, p. 278—301.
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1865, sensul, funcția schimbată a unor obiceiuri de la recoltat, schimbări
datorate transformărilor intervenite în condițiile desfășurării și în con
cepția acelora care practicau aceste obiceiuri7.
H în prezent, materialul Mannhardt se află în treizeci și trei de mape
la Deutsche Staatsbibliothek din Berlin, Secția Manuscrise8. Partea refe
ritoare la teritoriul României cuprinde 126 pagini, din care 106 reprezintă
răspunsuri de la sașii din Ardeal la chestionar, iar restul de 20 pagini
constituie însemnări personale ale lui Mannhardt.
’ De la bun început trebuie subliniat că și acest material a intrat în
circulația literaturii de specialitate, mai ales prin lucrările lui Mannhardt.
Dar inițiatorul anchetei urmărea anumite probleme, iar răspunsurile con
țin, în mod firesc, o serie de detalii în plus, asupra cărora socotim nime
rită o informare mai amplă. Mai subliniem că materialul nu este cunos
cut în ansamblul lui ca reflectare a unei situații etnografice proprii unei
zone precizate, exceptînd fișarea lui pentru Atlasul etnografic german9,
înainte de a aborda problematica răspunsurilor propriu-zise, să tre
cem în revistă cele 20 pagini de însemnări personale ale lui Mannhardt.
E vorba de informații culese cu ocazia unor deplasări de studiu, de pildă
la prizonierii de război10, primite de la prieteni sau excerpte din lucrări
publicate. Astfel, Mannhardt și-a extras din lucrarea lui F. W. Schuster
Woden. Ein Beitrag zur deutschen Mythologie, Hermannstadt, 1856; pa
sajele referitoare la ultimele spice lăsate pe cîmp (Woden, p. 38), și cele
despre aducerea cununii (în formă de cruce) de către românii din părțile
Sebeșului (id., p. 39—40, ms. 393, 405).
La românii din Sebeș (jud. Alba) se referă de asemenea notele pri
vitoare la confecționarea și aducerea unei cruci de spice și o scurtă în
seninare despre colivă.
Alte trei informații din Ardeal privesc obiceiuri maghiare, resp.
secuiești din împrejurimile Clujului (tăierea capului unui cocoș îngropat
parțial în pămînt); din Odorhei (înfășurarea unei persoane cu spice de
grîu, aducerea ei în sat unde e udată cu apă) și, în fine, tot din Odorhei
și Miercurea-Ciuc (legarea unui cocoș în ultimul snop)11.
Scurte notițe despre obiceiuri românești se referă la cunună, și
anume din Remetea (ms. 378), din împrejurimile Timișoarei și ale Ara7 Vezi și recenzia, F. Bobu-Florescu, în Revista de etnografie și folclor, XI
(1966), nr. 4, p. 400—401; și referatul din Revista de referate și recenzii, Seria isto
rie, etnografie, III (1966), nr. 7, p. 642—652 (H. Markel).
;;
8 Mulțumim și pe această cale direcțiunii Bibliotecii pentru copiile materialului
și aprobarea de a-1 publica. In momentul de față, fotocopiile obținute prin bună
voința Dr. I. Weber-Kellermann, se află la Biblioteca Institutului de etnografie și
folclor, București. Aducem mulțumiri directorului acestui Institut, prof. Mihai Pop,
care ne-a atras atenția asupra materialului.
9 Cf. R. Beitl, Wihelm Mannhardt und der Atlas der deutschen Volkskunde
în Zeitschrift für Volksskunde, 19 (1933), vol. IV, nr. 2—3, p. 70—84; și H. Schlengel,
Methodische und technische Grundlagen des Atlas der deutschen Volkskunde, Ber
lin, 1934 ( = Deutsche Forschung, Heft 27), p. 34.
10 W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte, vol. II, p. XXXV.
11 Acestea sînt atestările maghiare (consemnate de Mannhardt, și, după el
Frazer ș.a. doar ca fiind transilvănene) despre care a fost vorba în legătură cu lo
virea cocoșului.
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dului; altele rețin anumite interdicții legate de zilele de marți și de vineri;
credința în zmeul din lanul de cereale ori practica stropirii seminței cu
apă de la Bobotează — „dintr-un sat locuit de români și sîrbi din ținutul
Torontal“. De la românii din Becicherecu (Mare? — Iugoslavia) provine
informația despre cunună și lovirea cocoșului sau a unui berbec la cher
meză (ms. 392). Alte informații provin de la românii din Sacu și Coșteiu
(Lugoj), și anume despre cunună, ieșirea la țarină și prima brazdă.
Informații cu privire la obiceiuri germane conțin ms. 375 Giarmata
(despre cunună și despre „lupul“ din cereale); ms. 376 din Arad (ultimul
snop, amenințarea copiilor); ms. 379 din împrejurimile Timișoarei (cu
nună, aldămaș, demonul culturii în formă de lup).
O altă informație vorbește despre obiceiuri sîrbești (cunună, tăierea
berbecului, ultimul snop, prima brazdă), și, în fine, două despre obiceiuri
slovace: ms. 383 din Trencin și Gömör, ms. 403 din Maramureș (despre
spirite antropomorfe, despre cunună).

Cea mai mare parte a materialului Mannhardt provenit din România
o constituie însă răspunsurile primite din 37 de localități ardelenești
locuite și de sași. Dăm, în continuare, lista lor, în ordinea inventarierii
manuscriselor în Biblioteca de Stat din Berlin, iar numărul de ordine
va desemna, pe mai departe, manuscrisul respectiv. Pentru o mai ușoară
orientare în originale, consemnăm și denumirea germană a acestor locali
tăți, apoi județul de care aparțin actualmente, și numărul paginilor de
manuscris:
Nr.
crt.

nr.
ms.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

344
346. 347
348-350
351, 352
353
355, 356
357, 358
359
360, 361
362
364
370
372, 373
411, 412
413, 414
418
420
423

Localitatea

Laslea — Großlasseln
Gusu — Gieshübel12
Saschiz — Keisd
Roadăș — Radeln
Cloașterf — Klosdorf
Daia — Denndorf
Șaeș — Schaas
Hendorf — Henndorf
Meșendorf — Meschendorf
Uila — Weilau
Criț — Deutschkreuz
Cîlnic — Kelling
Pelișor — Magarei
Cincșor — Kleinschenk
Netuș — Neithausen
Criș — Kreisch
Vulcan — Wolkendorf
Apold — Trapold

Județul

nr.
pag.

Sibiu
Mureș
Brașov
Mureș

Sibiu
Brașov
Mureș
Brașov
Alba
Sibiu
Brașov
Sibiu
Mureș

(district.
Sigișioara)

3
5
3
1
2
3
1
3
2
2
2
3
2
2
2
2

1

12 Pe manuscris apare denumirea Klein-Ludosch.
® Am stabilit localitatea de proveniență a acestui manuscris prin compararea
semnăturilor în Arhiva Districtului parohial Sighișoara.
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( continuare)

Nr.
ctr.

nr.
ms.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

424
427,
429,
432,
434,
436,
440,
442,
444,
446,
448,
450
452,
454
458
460,
466,
470,

37

472, 473

428
430
433
435
437
441
443
445
447
449
453

461
467
471

Localitatea

Daneș — Dunesdorf14
Șomărtin — Martinsberg
Veseud-Agnita — Zied
Zlagna — Schlatt
Șura-Mică — Kleinscheuern1'5
Batoș — Bootsch
Pianu — Deutschpien
Cristian — Großau
Cisnädie — Heltau
Apoldul de Sus — Großpold
Romos — Rumes
Felmer — Felmern
Viscri — Deutsch-Weißkirch
Daia — Stein
Reghin — Sächsisch-Regen
Ideciu de Jos — Niedereidisch
Agnita — Agnetheln16
Teaca — Tekendorf
Dedrad — Deutsch-Zepling

Județul

Mureș
Sibiu

Mureș
Alba
Sibiu

Sibiu
Hunedoara
Brașov
Mureș
Mures
Sibiu
BistrițaNăsăud
Mureș

nr.
pag.
2
2
2
3
4
7
4
2
3
3
3
2
4
2
1
4
4
3
4

Răspunsurile la un chestionar depind, în mare măsură, de autorii lor.
Deși chestionarul a fost trimis Asociației Săsești de Agricultură (Sieben
te rgisch-săchsischer Landwirtschaftsverein), difuzarea propriu-zisă a fost
făcută prin oficiile districtuale parohiale17. în douăzeci și patru de cazuri
în mod cert și în opt cazuri foarte probabil, preotul protestant local a
fost acela care a întocmit răspunsul, după ce s-a consultat în prealabil cu
14 La sfîrșitul acestui manuscris scurt se spune: „celelalte obiceiuri tradiționale
corespund într-u totul cu acelea din Laslea“! Ținînd seama de această afirmație,
am consemnat corespondențele posibile.
15 Citim la punctul 35: „Obiceiurile comunicate apar mai mult sau mai puțin
în toate localitățile săsești sau valahe ale Ardealului.“
*6 In orînduirea materialului, pe acest manuscris s-a notat „Zuckmantel“ (Țigmandru — Mureș). Lipsește ultima pagină, cu semnătura, dar nucleul informațiilor
provine din Agnita, cu toate că e citat și Țigmandrul și Iacobeni (Jakobsdorf —
Agnita — Sibiu).
17 In ce privește desfășurarea anchetei, aflăm amănunte din cinci manuscrise,
păstrate tot la Biblioteca din Berlin. Acțiunea a fost pornită în 18 aprilie I860 de
la Administrația superioară a Asociației Săsești pentru Agricultură, după cum aflăm
din ms. 456, care e o scrisoare de însoțire a răspunsurilor din districtul Reghin —
analog mss. 423, 426, 431, din districtele Sighișoara, Cincu, Sibiu. Primul răspuns
e datat „6 mai 1866“ iar, după o revenire din partea aceleiași Administrații (ms. 422,
din 18 oct., adresată districtelor Mediaș, Șeica, Rupea, Bistrița, Brașov), apar mai
multe mss. din decembrie, ultimul fiind din 18 decembrie (23). — Pentru o mai
ușoară descifrare a semnăturilor originale dăm, în continuare, numele preoților care
au semnat (fiind urmate uneori și de semnăturile unor demnitari bisericești din
partea enoriașilor): 1. „Oficiul parohial“, 3. Georg Binder, 4. Friedrich Ernst,
5. Michael Schuller, 6. Friedrich Schmidt, 7. K. F. Wolff, Andreas Hann, Curator,
11. M. A. Schuster, 12. Joseph Konrad, 13. Joseph Herbert, 14. F. J. Séraphin, 15. Jo
hann Stürzer, Georg Zimmermann, Curator, 16. Georg Denndorf, 17. M. Duldner,
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sătenii, procedeu formulat limpede (printre alții) de preotul Joseph Con
rad din Cîlnic (12): „La întrebările 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 pînă inclusiv
35, subsemnatul oficiu parohial nu poate menționa nimic, în urma con
sultării insistente cu agricultorii localnici sași despre obiectul în discuție“.
Uneori detaliile despre acțiunile bisericești vădesc deosebitul interes pen
tru această problemă (15, 21, 23); în general, răspunsurile se caracteri
zează prin dorința de a sprijini pe cît posibil această acțiune. Sînt extrem
de rare cazurile cînd obiceiurile apar consemnate parcă împotriva voinței
proprii: „Timpul pentru însămînțare depinde numai de mersul vremii.
Despre cruci sau crengi sfințite de arțar, despre procesiuni cu tablouri
sfinte nici nu poate fi vorba la protestanți. Numai unii oameni nerozi mai
cred că s-ar putea abate grindina de la hotar dacă se trag la timp clopo
tele din turnul bisericii greco-orientale a localității. Iar unii cred că așa
numitele zile cu cruce [. . . ] n-ar fi rodnice pentru însămînțarea grînelor“ (6).
Din păcate, concizia este caracteristică tuturor răspunsurilor. Ches
tionarul este tipărit pe trei pagini și jumătate, iar dintre răspunsuri,
jumătate cuprind două (14), resp. o singură pagină (4), întinderea cea mai
mare avînd-o răspunsul din Batoș (7 pag.). Cu toate că sînt cerute, nu
se dă : nici o singură schiță, a cununii, de exemplu, sau a unor unelte. In
afară de formulele de salut, nici acestea toate in dialect, întîlnim versuri
doar în cîteva zicători meteorologice. Chiar și acolo unde informatorul
are intenția să comunice cîntecul la cunună, spațiul rămîne necompletat
(Șura-Mică, 23).
Datorită numărului mare și diversității problemelor puse de chestio
nar, ne-am decis să nu prezentăm materialul în ordinea strictă a între
bărilor, ci după principalele complexe de probleme care își pot afla ates
tări valoroase în plus prin consultarea răspunsurilor propriu-zise.

Ținînd seama de scopul anchetei, întrebările vizau, firește, în primul
rînd, obținerea unor informații despre obiceiuri. Răspunsurile conțin,
totuși, și cîteva referiri, destul de concise, la muncile și practicile agricole
propriu-zise, în special cele la întrebările 1—4, 6. Aratul și gunoitul,
uneori și plivitul, sînt amintite acolo unde se vorbește mai pe larg despre
cultura alternativă din trei în trei ani a unui teren arabil „Dreifelder
wirtschaft“ (3, 4, 10, 15, 19, 21, 23, 31, 35, 36).
, Cu privire la semănatul cerealelor nu se insistă (exceptînd 10, 23!,
24) asupra tehnicii de lucru, iar pregătirea seminței e pomenită doar ca
o măsură de prevenire a anumitor daune. în fond, și stabilirea termenului
de însămînțare duce deja in domeniul practicilor cu accente mai mult
18. Wilhelm Berwerth, Mich. Lutsch, Curator, 19. Maria Schmidt, Johann Lingner,
Curator, Johann Lingner, Schriftführer, 22. Franz Stühler, 23. Friedrich Möckesch,
24. Friedrich Orendi, 25. Johann A. Krauss, J. Poldner, Prediger, Michael Winkler,
Curator, 26. Friedrich Phleps, 27. J. D. Kisch, Mathias?,?, 28. Samuel Brantșch,
Rektor, Michael Lienert, Conrector (la Apoldul de Sus era tocmai perioada înainte
de Venirea unui nou preot) 32. Ad. Ballmann, 34. Stephan Roth, 37. Michael Fleischer.
— Aducem mulțumiri și pe această cale domnului R. Schullerus, Viscri, care ne-a
sprijinit în verifiaarea descifrărilor.
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sau mai puțin magice, pentru sporul rodului, pentru evitarea daunelor de
orice natură. Astfel, acolo unde se motivează termenul potrivit precum
și cel nefavorabil pentru însămînțat, acestea sînt puse de cele mai multe
ori în legătură cu rugina. Calendaristic însămînțarea era fixată în jurul
zilei de sf. Mihai (29 sept.): două săptămîni înainte și două după ([3, 7],
10, 19, 23, 24, 36, 37), sau o săptămînă înainte, și una după această dată
(9 „toți deodată“, 15, 36). în Ideciu de Jos și Batoș însămînțatul de
toamnă începea în acea zi de săptămînă în care a fost zărită pentru prima
dată după sf. Ioan (24 iunie) constelația Pleiadei, „Găinușa“.
Nefavorabilă era considerată însămînțarea în zile însemnate cu cruce
în vechile calendare18, în special 14 septembrie (3, 6, 7, 11, 17, 21, 22, 35,
37), sau 18, 19 septembrie (15), săptămînă „Gallus“ (10 sept.) (12, 22, 23
„nu se mai respectă astăzi“, 24, 37), sau ziua, resp. zilele echinocțiului
(3, 4, 5, 8 în special „anumite ore“, 16, 18, 30, 31 „în timpuri mai vechi...
despre care credință însă timpul nou nu mai știe nimic“; 32). Din Dedrad
(37) se accentuează că nu era voie să se înceapă înainte de răsăritul soa
relui, în Gusu (2), începutul nu era îngăduit sîmbăta.
Pentru stabilirea datei însămînțării avea importanță și faza lunii —
fără altă precizare (16, 18); doar luna nouă era considerată nefavorabilă
(3, 5, 21); pe cînd luna crescîndă era favorabilă pentru plantele care ro
deau deasupra pămîntului, cea descrescîndă era indicată pentru rodul din
pămînt (7, 30, 37). Categorice, deși opuse, sînt și următoarele atestări:
„Cei mai mulți seamănă pe lună descrescîndă“ (24, 29), față de: „La însă
mînțat e foarte hotărîtoare schimbarea lunii. Dacă e cumva posibil, se
înșămînțează pe lună crescîndă, aceasta nu se face în nici un caz pe
lună nouă“ (4). Ovăzul se semăna pe lună crescîndă, vinerea (12), în
pămînt umed (29).
La însămînțarea altor plante se respectau de asemenea cîteva cerințe
tradiționale: la unele plante din grădină hotăra faza lunii (18, 25, 31),
cartofii erau puși pe lună plină (20), dar nu vinerea (31)19. Însămînțarea
inului se făcea „numai dacă Urbanus (25 mai) a coborît de pe sobă, dar
acesta coboară numai după ce vede prima fragă roșie“ (35).
Semnele unei bune recolte sînt evidente chiar de la însămînțat, bună
oară, dacă plouă ușor (4), sau apoi la Anul nou (9, 23), sau la sf. Gheor
ghe, fiind considerat semn bun dacă grîul e atît de înalt încît se pot
ascunde ciorile în el (3, 4, 6, 21, 23, 24). Cînepa va fi înaltă dacă țurțurii
de ghiață sînt foarte lungi (24). Întîlnirea în drum spre însămînțat a unui
18 De semnalat sînt la însămînțarea griului doar așa-numitele ’Kreuztage’, —
,Getîmper’, 14 septembrie, înălțarea crucii, de ’Quatember’, în care oamenii încă tot
nu seamănă deloc sau numai de nevoie, fără să poată indica vreo cauză; căci de
interdicțiile de-a lucra în aceste sărbători romano-catoliœ, oamenii nu mai știu
■nimic“ (11). O descriere mai amănunțită a consecințelor cînd nu s-ar respecta aceste
restricții, o dă manuscrisul din Criș: „...numai la semănatul griului se ține seama
de zilele Quatember și de schimbarea lunii, și anume țăranii cred că sămînța -cul
tivată în asemenea zile s-ar prinde foarte bine, s-ar pierde însă încetul cu încetul,
[... ] și la seceriș n-ar fi nimic pe cîmp decît buruiană“.
19 în Pianu se ținea seama și de constelație: cartofii trebuiau puși în semnul
Cumpenei, nu a Racului, ca să nu facă „Puicher“.
27
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om cu un vas gol era și semnul unei recolte proaste (2). Sau alt mod
de a ști dinainte soarta rodului: „Primăvara la însămînțat, românii ob
servă care plug merge mai întîi la arat și trag de aici concluzia super
stițioasă că ar fi un an bun dacă plugul e al unui bogat, dar dacă e al
unui sărac ar urma un an mai puțin îmbelșugat“ (9).
Dar pentru o recoltă bună trebuiau efectuate și unele acțiuni magice,
atît în ce privește o bună rodire cît și evitarea daunelor. Ca să crească
bine griul, primul pumn- de sămînță trebuia aruncat înapoi (12) sau peste
cap (8). Cel care semăna in, nu avea voie să se aplece, „dar numai în
glumă“ (31), la semănatul cînepii, semănătorii purtau cămăși rupte, ca să
fie bună cînepa pentru altele noi (2), iar ca să se facă înalte cînepa și
inul, sămînța (3) sau sacul trebuiau aruncate în sus (2, 22). Tot creșterea
cînepii și a inului era vizată prin udarea fetelor (și a femeilor) în a
doua zi de Paști (4, 21, 23, 25 „astfel își liniștesc mamele fetele“, 29 „alt
fel inul nu se face înalt“). Cel care punea cartofii în ultimul cuib, se
așeza mai întîi în el, pentru ca „la toamnă, roadele să umple așa-numitul
cuib cum îl umple el acum cu dosul“ (2). De asemenea și la prășitul
porumbului: după terminarea fiecărui ogor, prășitorii se așază puțin „în
credința că [porumbul — n.n.] ar produce știuleți mai frumoși“ (7).
Tot cu acest scop magic erau așezate puzderii de cînepă la capătul
ogorului proaspăt însămînțat20, iar în alte părți — o cruce din spice
(23, 29)21, cu mențiunea că mai ales sătenii români practică acest obicei
(12). în mai multe răspunsuri se insistă asupra procesiunii de ocrotire a
holdelor, ieșirea la țarină (chestionată la punctul 4), arătîndu-se că
aceasta se obișnuiește la români (9), în ziua înălțării (13, 23), de Rusalii
(23) — sau, că așa ceva la protestanți e de neconceput (6).
La însămînțat se mai respectau și următoarele cerințe: îmbrăcămin
tea trebuia să fie curată (29) și albă (17), ca și sacul (21 „dacă se poate
chiar nou“, 24, 36). Ca la vechile rituri, și la însămînțat trebuia respectat
tabuul tăcerii (2, 2322, 34 „puțini“, „uneori“, 35); din Batoș se consem
nează că în această perioadă era obligatorie abstinența.
Acțiunile de protecție a culturilor sînt destul de numeroase. în afară
de măsurile pentru prevenirea ruginei prin însămînțarea la o anumită
dată, respectînd anumite condiții de sol (2, 36), de stropire a seminței cu
apă de var (3, 27, 37), se mai amesteca cenușă printre sămînță (15) sau
cenușă și sare (24). Din două localități (28, 35) e atestată practica de a
afuma șapte spice ruginoase în horn.
Crengile de soc împlîntate în mușuroaie erau menite să alunge cîrtițele (2, 23), îmblătirea ovăzului în zilele dintre Crăciun și Bobotează ar
fi avut puterea să ferească ovăzul verde de păduchi (29), iar împotriva
9 34 — fără explicație, 36 — contra ruginei și „atît de albe să fie paiele“,
37 — pentru ferirea de grindină.
21 E vorba de „crucea“ de la recoltatul anului trecut din care au fost scuturate
boabele, vezi și mai jos. Pentru răspîndirea acestui obicei la români, corespunzător
cu zona informațiilor noastre, cf. și I. Ionică, o. c„ p. 212.
22 „Semănătorul nu are voie să-și ridice privirea, nici să vorbească cu cineva
sau să răspundă la salutul trecătorilor în timpul însămînțării“ — toate pentru a se
asigura contra păsărilor.
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șoarecilor se puneau pe fundul carului cu snopi oase de la hoituri de
vite (37).
Dacă dăunătorilor amintiți nu li se dădea prea mare importanță —
după cum rezultă din lipsa altor informații consemnate cu această oca
zie — în schimb, pagubele provocate de păsări, în primul rînd vrăbii, au
generat și menținut mai multe practici de prevenire: astfel gestul cu
semnificații mai generale de a arunca primul pumn de cereale în altă
parte decît pe brazdă, s-a specializat in majoritatea localităților tocmai
pentru alungarea păsărilor. Pentru confruntare cităm textul din Teaca:
„După altă datină obișnuită la bătrîni, se ia la indiferent ce soi de ce
reale, înainte de a începe însămînțarea, un pumn de boabe, se aruncă
înapoi spunînd: Asta îți dau ție („Mißwachs“, rugină, păsări, șoareci, la
ovăz gîndaci), dă-mi Doamne, binecuvîntarea pentru restul“. (La Ideciu
de Jos se aruncă un pumn pentru păsări, altul pentru șoareci). Același
mod de dublă asigurare — atît magică, cît și religioasă — consemnează
și următoarele informații, de data aceasta însă cu sfera de acțiune
restrînsă la păsări: „Primul pumn de sămînță este aruncat spunîndu-se:
„Veniți încoace, voi păsări, aceasta e pentru voi!“ Apoi se seamănă mai
departe cu cuvintele: ’Aceasta seamăn pentru mine, în numele Tatălui,
al Fiului și al Sfîntului Duh’“ (35). Procedeul era și invers: mai întîi se
semănau trei pumni de sămînță în numele sf. Treimi, apoi se arunca
unul peste cap spunîndu-se: „Aceasta o dau păsărilor“ (20). Sau, din
Zlagna (22): „Iar alții orbiți aruncă în primul drum spre însămînțat
sămînță în aer și spun:’Luați voi păsări de sub cer'.’“.
Altă practică demonstrează credința în puterea magică a pîinii, resp.
a griului23: La semănatul hrișcăi se ținea o bucată de pîine printre dinți
(20), iar la cel al porumbului „un om a ținut un bob de grîu în gură“ (18)
— tot pentru îndepărtarea păsărilor. O deosebită putere se atribuia făinii
de grîu măcinată duminica și care trebuia împrăștiată deasupra lanului
înainte de răsăritul soarelui spunînd: aceasta pentru voi, griul pentru mine“
(28). La Saschiz (3), toată sămînță era turnată, ca prin pîlnie, printr-un drac
de izmene purtate, crezîndu-se astfel că păsările nu mănîncă griul.
Relativ răspîndite erau practicile de îndepărtare a păsărilor prin
împrăștierea pămîntului de pe morminte (în Cloașterf — a zgurei de la o
casă dărîmată) deasupra lanului, înconjurîndu-1 în pielea goală: „Ca asi
gurare a lanului împotriva vrăbilor (fringitta domestica) există așa-numita
legare a griului. Anume, pe la miezul nopții respectivul merge dezbrăcat
la cimitir, ia de pe nouă morminte cîte trei pumni de pămînt, deci cu
totul douăzeci și șapte, și merge cu acesta la holdă. Inconjurînd-o, îm
prăștie cît de departe poate din pămîntul adus“ (2). Există desigur dife
28 O funcție aparte revine informației din Zlagna, în legătură ctu pîinica spe
cială, frămîntată din laptele unei mame a cărei copil a murit de curînd. în lucrări
mai vechi, acestea sînt puse în legătură cu o femeie goală care ar ședea în holdă
și căreia i s-ar da aceste pîini ca să lase griul nevătămat, (cf. Z. Üjvâry, Anthro
pomorphe mythische Wesen in der agrarischen Volksüberliejerung Ungarns und
Europas, în Acta Ethn. tom. XVII (1968), fase. 1—2, p. 79 unde se citează asemenea
lucrări).
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rențieri de amănunt: pămînt de pe un mormînt proaspăt (14), aruncîndu-1
peste cap numărînd de la 10 la 1, sau fugind în pielea goală prin holdă
(22), o femeie goală merge prin lan (15), pămîntul de pe un mormînt
proaspăt adus înainte de răsăritul soarelui este amestecat printre sămînță (23), înainte de răsăritul soarelui (34), stăpîna, aruncînd pămînt
amestecat cu cenușă deasupra lanului (35). Un ritual mai complicat se
respectă la Șomărtin (20): se înconjura de trei ori ogorul în pielea goală,
producînd fum de pucioasă, se lua un spic în gură și se venea fără să se
vorbească acasă. Sau, și mai complicat, nr. 35, unde se arată că afumarea
necesită o întreagă gamă de substanțe vrăjitorești.
Dar legarea holdei se făcea și prin împînzirea holdei cu fire de ață
(1, eventual 19), fixate pe bețe, proprietara înconjurînd goală lanul, fără
a se uita înapoi în drumul spre casă (28).
Sînt atestate de asemenea cîteva acțiuni mai speciale de înlăturare
a secetei: se aruncau în apă băncile (o cărămidă) cărămidarilor, pentru a
aduce ploaie ([23], 24, 28).
împotriva furtunii se afuma cu tămîie (8); dar mai ales împotriva
grindinei oamenii încercau să se apere, băgînd în sîn primele trei pietre
de grindină (3), nelucrînd în ziua de sf. loan Botezătorul (13). De aseme
nea se împlînta un cuțit în fața ușii cu convingerea că grindina încetează
imediat (14). Duminica era interzisă vizitarea holdelor (35). Uneltele
folosite la coacerea pîinii erau așezate în direcție inversă în curte ca să
se întoarcă furtuna, în special grindina (24). Mai apare consemnată tra
gerea clopotelor ca mijloc de abatere a grindinei de la hotar (4, 6 cu
specificarea: clopotele bisericii ortodoxe, 16 „dascălii“ primeau toamna
două-trei măsuri de vin pentru acest serviciu, 23).
încheind capitolul despre însămințat și protecția culturilor, trebuie
să mai semnalăm un fapt: chiar dacă acțiunile magice nu apar genera
lizate, ele sînt totuși apte să sublinieze solemnitatea cu care țăranul
încredințează solului an de an soarta gospodăriei sale — sentiment care
își găsesc exprimarea și în răspunsuri de o accentuată ținută rațională:
„După ce a fost arat de două ori [...], la al treilea arat, cam pe la echinocțiu, însuși tatăl casei — chiar dacă alte munci agricole i s-ar părea sub
demnitatea lui sau prea anevoioase — procedează la însămînțare, arucînd
sămînța pe sau sub brazdă, peste care apoi se trece cu grapa“ (21).
La antipodul mentalității cu accente magice, arhaice, se află răspun
sul din Cisnădie (27): „La semănatul grînelor, aici nimeni nu se mai ia
după superstiții, ci s-a ajuns la convingerea că numai un pămînt bine
lucrat și gunoit, cultivat la vreme, poate aduce foloase“.
*
Recoltarea se făcea cu secera, numai cînd recolta era mai slabă se
folosea coasa (1, 15, 22, 25, 34). Răspunsurile la întrebarea a treia „Tăie
rea cerealelor și legarea snopilor este efectuată de aceeași sau de diferite
persoane?“ se grupează în felul următor: aceeași persoană seceră și leagă
snopul: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, [32],
33, 35. Aceeași persoană leagă snopul, dar de preferință bărbații: 7, 12,
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13, 22, 23, 34, 37; numai bărbații leagă snopii: 10, 19, 24, 25, 29. Fără
deosebire de sex, persoane mai puternice leagă (2), „membrii familiei
seceră, tatăl casei (sau alt bărbat) leagă snopii“ (16). Mai precisă e infor
mația din Teaca: la patru secerătoare lucrează un legător.
Am insistat asupra acestei probleme, deoarece hărțile desenate de
R. Beitl pe baza materialului chestionarului despre Ardeal nu corespund
acestei proporții24.
Fiind vorba de o muncă ce trebuia efectuată în timp optim, e firesc
să se pună problema forței de muncă străine, angajată propriu-zis pen
tru aceasta, dar care are, implicit, și un rol important în desfășurarea
obiceiurilor. Numai în răspunsul 35 se accentuează că nu sînt angajați
străini pentru secerat; în rest, lucrul acesta era obișnuit (6, 22, 26, 28,
31, 34 fără alte specificări). Ceva mai precise sînt răspunsurile din
Cîlnic (12): „De multe ori seceră și leagă bărbați și femei împreună cu
alți muncitori (pentru un purcel, țiganii seceră un iugăr și leagă snopii
și îi așază în clăi)“. Angajarea forței străine de muncă era fapt curent și
în Pelișor și în Reghin unde lucrau „muncitori din împrejurimi, sași,
maghiari, secui sau români“.
Snopii erau legați imediat după seceratul cu secera, dacă era uscat
(11, 16, 23, 30) sau puțină buruiană (6, 13); ovăzul și griul tăiat cu coasa
erau lăsate să se usuce.
Snopii erau așezați în clăi („Haufen“) de cîte 18 snopi (36), 10—25 (23);
20 (3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 35), 20—25
(19), 25 snopi (33, 34). In unele cazuri se specifică faptul că această opera
ție se făcea spre seară (16, 17, 27), sau chiar mai tîrziu și anume pe pari
de stejar (6, 24, 29, 37).
,,£lăiie sînt lăsate pe cîmp, pînă ce încetează furtunile, pînă pe la
mijlocul lui august, ca să nu ardă cumva belșugul printr-un trăznet în
șură“ (24). Ceva mai precis: pînă la sf. Bartolomeu, 24 august (37). Din
răspunsul „înainte vreme nu se putea începe fără autorizație oficială“ (1)
răsună amintirea zeciuielii, desființate cu zece ani înaintea anchetei.
Despre aceasta există două relatări mai detaliate (3, 24), dar asupra aces
tei probleme vom reveni mai jos.
Pe acest fundal al muncii susținute în cadrul unor tipare economicosociale și tradiționale pe la mijlocul secolului trecut se desfășurau anu
mite obiceiuri care, la origine, par să fi exprimat credința în „geniul
holdei“, care la acel moment nu mai reprezintă decît rămășițe ale vechi
lor rituri și practici, unele dintre ele fiind explicate rațional, altele tăl
măcite în sens religios, altele cu accente de superstiție, sau pur și simplu
neînțelese. în cadrul acestei teme largi, care caracterizează, de fapt, între
gul ciclu agrar, dar care culminează la recoltat, vom diferenția, ca și pînă
acum, cîteva domenii și probleme.
Ne oprim mai întîi la o problemă legată de efectuarea seceratului, și
anume cea a prevenirii durerilor prin acțiuni bazate pe magia griului, a
pămîntului sau a fierului: primul mănunchi de spice se înfășură cu un
Comunicate de I. Weber-Kellermann, o. c., harta 5.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

422

H. Market

fir de grîu ca să nu doară mîna (4 „înainte vreme“). Secerătorii își legau
primele fire de grîu în formă de brîu ca să nu-i doară mijlocul (2, 12,
29)2526
, legătură care se purta timp de o oră și anume cu spicele la spate (3).
Același rezultat urmărea acela care se trîntea la pămînt la auzirea pri
mului tunet primăvara, iar durerile de cap puteau fi prevenite prin lovi
rea capului cu o legătură de chei: „se spune că are o verigă de fier în
jurul capului“ (35).
Ultimele spice2B, care reprezentau cîndva concentrarea puterii fertile,
pe alocuri erau prilejul unei întreceri: secerătoarele rămase în urmă erau
obligate să cînte, fiind considerate „iubitele cantorului“ (2), sau că sînt
în biserică (31). In Batoș, ultima bucată de cîmp era înconjurată cu repe
ziciune, strigîndu-se: „Nu lăsați, nu lăsați, aici e iepurele!“27.
Strîns legată de accente magice e la origine și problema unduirii
lanului și a reprezentării unor demoni ai grînelor păstrată în formulele
de a opri pe copii să pătrundă în lan. Despre unduirea, pusă aiurea pe
seama lupului griului care trece prin lan, de exemplu, în Ardealul seco
lului trecut se consemnează formula :„grîul fuge“ (10, 11, 14, 17, 23,
31, 35), sau se relatează snoava, de circulație internațională, despre țiganii
care nu mai au grîu de cînd și l-au tăiat cu ce au apucat, de teamă că
le fuge ( 2, 3, 4, 5, 6 [7], 9, 17, 24, 34, 37)28. „In popor nu există o expresie
specială cînd vîntul unduiește lanul. — Dar circulă legenda despre țiganul
care a doborît grîul cu ciocanul, cînd a văzut undele, ca să nu fugă, iar
cînd a văzut paguba făcută, a luat hotărîrea să nu mai cultive grîu —
rămînînd pînă azi un popor migrator“.
Atestările despre demoni ai grînelor decăzuți în sfera amenințării
copiiilor, duc și ele, e drept destul de estompat, spre reprezentări zoomorfe,
uneori antropomorfe, în grîu29. Astfel în Gusu (2), copiii erau opriți să
meargă în lan, deoarece i-ar mînca lupul; din Criț (11) sînt consemnate
amenințări cu lupul, cîinele (turbat), „Mummes“; în alte locuri se pome
nește de o femeie nebună (2) sau de cel gol („der Nackte“ — 21). In iarbă
e „Grastrud“ (vrăjitoarea ierbii) — menționată numai în Viscri (31)30.
Față de aceste atestări, răslețite și sumare, informațiile cu privire
23 „Cu primele spice te încingi și le pui seara pe grinda din casă pe oare zaoe
acoperișul, spunînd: atunci să mă doară pe mine mijlocul de secerat cînd o doare
pe această grindă susținerea acoperișului“ (2).
26 „Cine seceră ultimele spice va muri în anul următor“ (8) — atestare răzlețită
din complexul „ultimul“ la secerat. în ce privește ultima făină sau ultimul grîu
care trebuie să rămînă în ladă, menționăm de asemenea cele cîteva informații (2, 23).
Notăm, aici și începutul deosebit care era posibil la Hendorf (8): „Primul snop e
uneori tăiat cu mîna stingă“. Și prima informație și aceasta duc în domeniul arhai
cei credințe, conform căreia duhurile se răzbună pe acei care taie grîul; or, folo
sirea mîinii stingi e bine cunoscută și pentru desfacerea vrăjii.
27 Nu e atît de depărtată interpretarea că această întrecere voioasă constituie
o ultimă rămășiță a unei reprezentări de odinioară despre un spirit în chip de
iepure, în grîu — cf. HdA, vol. V, col. 278, 296.
24 Cf. Z. Üjvàry, o. c., p. 68.
29 Cf. ibid., p. 79.
30 Pentru a opri copiii să meargă la fin tină, sînt amenințați cu „femeia fîntînii“ (23, 31), „mama fîntînii“ (37) sau cu „omul cu cîrligul“ („Hakenmann“ 37).
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la cunună și lovirea (împușcarea) cocoșului sînt mai numeroase și uneori
mai bogate.
La cunună se mai păstrează unele caracteristici tipice înțelegerii ma
gice, cum ar fi stropirea cu apă, amestecarea boabelor din cunună în
sămînță, împlîntarea ei (cînd are formă de cruce) în ogorul proaspăt însă
mînțat. Fiind vorba de un obicei care dăinuie pînă în zilele noastre,
trecem la o prezentare mai amănunțită a informațiilor din acest domeniu.
In Batoș, practicarea acestui obicei cu mai bine de o sută de ani în
urmă apare astfel: „După ce s-a secerat ultimul lan, cineva începe și zice:
’Voi secerători, gîndiți-vă ca să ducem gazdei noastre o cunună a recol
tei!“ Pentru acest scop se leagă o cunună a recoltei („Kranz“) și se pune
cuiva pe cap. Purtătorul cununei, care e udat de tineretul satului, e con
dus de secerători, care cîntă ’Nun danket alle Gott’ și care se udă la urmă
reciproc în joacă. înainte de a începe masa, cel mai vîrstnic ia paharul
spunînd: „Vrem să mulțumim în primul rînd marelui Dumnezeu pentru
tot ce ne-a dat, pentru că ne-a ferit de toate pagubele, și că a dat secerătorilor sănătate; dar vrem să ne și rugăm să dea gazdelor și binecuvîntare, ca să-și adune totul și să se folosească de toate în sănătate, și
Domnul să-i ferească pe ei și pe toți de foc!’“ Destul de închegat apare
obiceiul și la Ideciu de Jos (34). Cununa era adusă de o fată pe cap, sau
un flăcău sau de „un copil mai solid“, iar purtătorul era udat. Cîntecele
erau mai mult religioase, iar urarea la predarea cununei se pare că
respecta anumite tipare: „Dumnezeu a ajutat, secerișul s-a sfîrșit. Dum
nezeu să vă țină și să vă binecuvînteze pe voi și ogoarele voastre și pe
toți care vor gusta din acest griu!“ In schimb, despre cuvintele de mul
țumire din partea gazdei nu se pomenește, doar atît că aducătorii cununei
primeau bani.
Alt mod de confecționare a cununei e relatat din Romos (29): „La
sfîrșitul recoltei, trei mănunchiuri de spice sînt legate în formă de cruce
pe un băț, și împodobite cu basmale. Cu acest drapel în mînă, o persoană
de sex bărbătesc pășește în fața muncitorilor, care cîntă în drum spre
curtea țăranului — cîntecul se alege la întîmplare. In curte, femeile îl
pîndesc pe purtătorul drapelului și încearcă să-l ude strașnic cu apă,
crezînd că se poate turna cu atît mai multă apă aluatului din făină nouă
— adică ar avea cu atît mai mult spor — cu cît ar reuși ele să toarne
mai multă apă pe purtătorul drapelului. Pentru baia primită, purtătorul
e cinstit special cu băutură. Cununa este pusă la oglindă sau în locul
acesteia și rămîne acolo pînă la însămînțarea următoare de toamnă, cînd
e luată jos. Boabele sînt împrăștiate peste ogorul proaspăt semănat, iar
crucea este împlîntată la capătul ogorului, aproape de drum, în credința
că abate grindina“.
Enumerăm, mai jos, elementele menționate despre cunună în cele
lalte răspunsuri: „Un obicei care nu mai există acum era ca secerătorii
după ce au terminat secerișul, să aducă acasă o cruce legată din spice,
care a fost purtată de obicei de o fată sau femeie în fața celorlalți și
care au fost zdravăn udate. Ceilalți veneau cîntînd în sat“ (13). „După
terminarea recoltei e adusă o așa-numita cunună (Kranz), legată însă în
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formă de cruce, din spice“, cîntîndu-se oarecare cîntece bisericești (2);
„Se aduce uneori o cunună din cele mai frumoase spice; cei care o
aduc nici nu spun nici nu cîntă nimic, ci cununa e atîrnată simplu de
un cui“ (6). în Uila (10) și în Zlagna (22) purtătorul era udat cu apă,
tot așa și în Cincșor (14) unde cununa avea formă de cruce. în casă, oruceâ era atîrnată de o grindă. Pentru „cunună („Erntekranz“), în forma de
cruce dublă“, secerătorii primesc o cupă de vin (25). „După secerișul
griului sau a secarei se aduce o cunună sau o cruce din spice și se cîntă
un cîntec“ (26).
„După terminarea întregului seceriș al griului, se mai obișnuiește la
unii aici, ca toți secerătorii, de obicei persoane feminine, dintre care un
secerător merge înaintea celorlalți cu un mănunchi de spice în mînă, în
formă de cruce dublă și împodobit cu panglici, să vină cîntînd acasă la
proprietar și apoi cel care poartă crucea de grîu, e udat în uliți, de către
tinerime, care soartă îi așteaptă și pe toți secerătorii în curtea proprie
tarului, pentru care lucru însă aceștia sînt consolați de proprietar după
terminarea acestui hai cu mîncare și vin“ (27).
„Secerătorii aduc proprietarului după terminarea secerișului o cu
nună a recoltei în forma unei cruci. Purtătorul cununei recoltei e udat
cu apă, iar cununa e îmblătită împreună cu griul de vară și folosit ca
sămînță“ (28). „Aici se mai obișnuiește, la unii, puțini, ca secerătorii să
aducă la terminarea secerișului griului un mănunchi de spice, în formă
de cruce, din cele mai frumoase și alese spice, și pun acest buchet pe
capul slujnicului curții. Acesta vine apoi înaintea celorlalți, chiuie și
joacă și e apoi udat bine cu apă la intrarea lui în curte de către gazde
și de ceilalți secerători, cu cuvintele: ’bobul să se facă tare la turnat’ (32)“.
Urmărind obiceiul cununii chestionat la punctul 7, în corelație cu
informațiile referitoare la forțele de muncă, se constată în multe cazuri
că aducătorii cununei erau, de fapt, muncitori tocmiți pentru secerat
(bunăoară în Cîlnic sau în Apoldul de Sus). în următoarele răspunsuri
acest fapt e de-a dreptul subliniat: „Cînd se termină seceratul griului,
secerătorii aduc stăpînului ogorului o cunună din spice de grîu în a cărei
mijloc e fixată uneori o cruce, tot din spice. Ei cîntă diferite cîntece, jubi
lează și chiue, însă românește, căci secerătorii sînt întotdeauna români.
Stăpînul ogorului păstrează cununa în casa lui pînă ce îi ia locul cea din
anul următor“ (20). Sau, din Teaca (36): „La sfîrșitul recoltei se leagă
o cunună din cele mai frumoase spice. Toți muncitorii încep să cînte în
limba română și vin spre casă. Unul, purtînd cununa pe cap, merge îna
inte și e stropit de mulți încă în drum spre casă cu apă, ajuns însă acasă,
e în orice caz bine udat cu apă rece, lucru pentru care primește de regulă
o dublă simbrie. Ajunși acasă, muncitorii merg cîntînd în cameră, trag
masa în mijlocul acesteia, o înconjoară de trei ori cîntînd, apoi unul din
tre secerători urează proprietarului în limba lui noroc și binecuvîntare
și pentru viitor; apoi se așază, beau și mănîncă; după mîncare se cîntă
din nou, și uneori chiar dansează după cîntat“. Foarte apropiate sînt și
însemnările din Dedrad (37 „de obicei cîntat de secerătoare românești
în felul lor“) și Reghin (33 „secerătorii care îl conduc [pe purtătorul cu
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nunii — n.n.] cîntă în limbile lor“). Secerătorii care aduceau cununa la
Cristian (26) „interpretau... uneori unul din dansurile lor naționale“.
Asemănătoare e informația din Gusu (2 „La aducerea cununii se inter
pretează în mod excepțional dansuri țigănești“). Din Șura-Mică cităm atît
răspunsurile la punctul 7, cît și cel la întrebarea 12-a: „Secerătorii aduc
acasă după terminarea seceratului de grîu așa-numita cunună de spice,
în formă de cruce. Dacă sînt de origine săsească, acest lucru se întîmplă
fără zgomot și cîntec, dacă sînt însă de origine valahă, e gălăgie și cîntec
și sînt udați din belșug cu apă, atît în drumul lor prin sat, cit și la sosi
rea în curtea stăpînului; crucea de spice adusă acasă e atîrnată de tavan
sau de cuierul cu blide și căni dimprejurul camerei. Românii obișnuiesc
să amestece boabele din cruce cu sămînță, iar paiele le fixează de un
băț și-1 înfig într-un ogor al lor, pentru abaterea unor influențe dăună
toare“. Punctul 12: „Cununa recoltei (cunună de spice sau cruce) este
adusă cum s-a arătat mai sus la întrebarea a șaptea, iar cei care o aduc,
sînt tratați, după interpretarea dansului lor național, cu vinars. în cîntecul lor spre casă își găsește exprimarea ceea ce-i interesează cel mai
mult. Cîntecul sună astfel: ... “ Urmează spațiul necompletat, despre care
am amintit, lucru foarte regretabil, deoarece după toate probabilitățile,
aici urma să se consemneze „Dealul Mohului“.
După cum rezultă din unele citate de mai sus, în unele localități, cu
prilejul aducerii cununii, se oferea și o masă, mai mult sau mai puțin
festivă. Dar aceasta nu e generalizată și nu mai poartă nici un fel de
semne ale unei ofrande vegetale. „O festivitate a recoltei nu e sărbăto
rită la țărani, cel mult cina după terminarea secerișului e evidențiată
prin ’Erntehuibes’ (prăjitură din făină, lapte, untură și ou), la care de
obicei nu lipsește vinul sau, în anii mai săraci în vin — vinarsul“ (21).
O relație asemănătoare există și din Șomărtin (20), și în răspunsul 35,
unde se arată că toți participanții la terminarea secerișului iau parte la
’Arenhuibes’; — deseori acesta se face însă numai în duminica urmă
toare, „și atunci o parte din Huibes e trimisă acasă“. în Țigmandru
(tot 35) sfîrșitul se marchează prin așa-numitul „Britachtel“31. în Pelișor
(13) și Zlagna (22) asemenea obicei nu există, în Ideciul de Jos (34) se
dau asemenea mese, „dar la ele nu se întîmplă nimic demn de con
semnat“.
Mai multă greutate și prin semnificația de răsplată are masa recol
tei acolo unde s-au păstrat în oarecare formă obiceiuri sau obligații de
prestări colective de muncă, fie la un gospodar oarecare, fie la o per
soană oficială: claca. Fără să poarte acest nume, o astfel de acțiune e
pomenită din Lașlea (1) și anume pe ogorul preotului, de pe care se adu
cea seara „un pom de grîne confecționat artistic. Ospătare și joc cu
această ocazie“.
31 „Achtel“ e a opta parte a vechei vedre transilvănene, adică 1,41. „Brit“
înseamnă „gata, isprăvit“. Cuvîntul compus este deci altă denumire pentru „aldămaș“. Cf. Siebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch. Mit Benützung der Sammlungen
Johann Wolffs herausgegeben vom Ausschuß des Vereins für Siebenbürgische Lan
deskunde, Berlin und Leipzig, vol. I—II, V. 1907—1927; vol. I, p. 518—519 (A. Schullerus).
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Detalii valoroase aduce informația din Pianu (25): „Muncitori străini din alte
sate din împrejurimi nu se folosesc de loc, sau foarte rar. Dacă se teme proprie
tarul că s-ar scutura spicele pline ale ogorului binecuvîntat din cauza coacerii prea
rapide, se vede obligat să aducă așa numita ’Klake’ pe ogorul său — sînt invitați
toți, mici și mari, să secere grînele într-o zi, lucru pentru care nu se dă nici un
fel de plată în bani, ci fiecăruia i se dau trei mese pe zi, ca seara apoi să poată
bea vin cît îi poftește inima, în toiul muzicii și a jocului. Mai complicată e claca
la preotul evanghelic...“ Urmează o descriere foarte amănunțită a acestei clăci,
în care reține atenția tocmai ordinea bine stabilită a diferitelor etape ale pre
gătirii și ale desfășurării ei, solemnitatea unui adevărat obicei: „în cea de a doua
zi de Rusalii vin toți junii (’Bruderschaft’), în fruntea lor Altknechtul și întreabă
[... ] pe părinte dacă n-ar vrea să le permită să organizeze daca (seceratul unui
lan într-o zi): ei ar fi evaluat munca, și, întrucît ei nu sînt destui muncitori, ar fi
invitat și „haerz Med“ (= fetele drăguțe) și alți musafiri bineveniți, ca să-i aducă,
încă înainte de asfințitul soarelui, cununa de spice (în formă de cruce) domnului
părinte. După ce preotul încuviințează, junele mulțumește și întreabă: ’Cîți muzi
canți am voie să tocmesc, ca tinerimea veselă să cînte și să secere în tactul muzi
cii?’ ’Voi știți mai bine.’“ Muzicantul e clarinetistul țigan din sat.
„în ziua stabilită de preot apare întreaga Klake în curtea parohiei. Vătaful
(’Altknecht’) iese din rîndurile ei, urează o dimineață binecuvântată și spune: ’Am
venit să faoem domnului părinte (’dem Herrn Vater’) claca. N-ar vrea să ne cin
stească cu o băutură de dimineață. [.. . ] Fiecare primește un mic păhărel de țuică
și apoi toți se grăbesc, tineri și bătrîni, sub conducerea vătafului spre holdă.
Aici vătaful, alături de el și locțiitorul lui (Jungaltknecht) are de rezolvat o
sarcină mare, căci lui îi revine să orînduiască tinerimea zburdalnică în șiruri, ca
să ia fiecare porția sa cuvenită (Gohn), adică toți muncitorii se înșiră în fața unei
bucăți măsurate de holdă care e secerată de lanțul de oameni înaintînd deseori
în tact, la comanda vătafului. — Lanțul și șirul e deseori rupt prin faptul că unul
seceră prea încet, altul prea repede și tăind prin aceasta cînd prea mult cînd prea
puțin din marea de spice. Vătaful mai împarte cîte o lovitură ușoară pentru a
conduce totul ca pe fir (auf die Schnur). El se servește de un bețișor, de o bîtă,
cu care atinge pe cei care provoacă tulburări, pe cfei leneși sau care greșesc, etc.,
în glumă, fără ca să degenereze în jigniri.
De atribuțiile vătafului ține și expedierea unor delegații la parohie pentru a
aduce prînzul și mîncarea la amiaz în ciubere mari pe cîmp. Aici el stabilește
locurile, pune să se taie pîinea, să se distribuie cuțite, linguri și farfurii și trebuie
să aibe grijă ca totul să decurgă în cea mai bună ordine. Nu e voie să lipsească
[... ] un butoi cu apă pentru a-și umezi gâtlejurile uscate de soarele de iunie, de
cîntat și strigat; înspre butoi se grăbesc la semnul vătafului tot cîte doi (de obicei
cei mai zăbovitori la secerat) pentru a da celor setoși de băut, care se uită invidioși
la vătaf care lasă să gîlgîie ’Tschuitra’ umplută eu vin la parohie (o ploscă de
lemn legată în piele), în spatele unor grămezi de snopi: este un privilegiu pentru
obligațiile sale desigur extenuante.
Seara, masa tînără, veselă se întoarce cu cîntec, dans și sunete de clarinet la
curtea parohiei, unde o așteaptă o masă consistentă, simplă, sănătoasă [... ] și fie
care poate bea, după pofta inimii, din vin, cît dorește și cît îi permite domnul
părinte. După mîncare mai dansează pînă la miezul nopții, apoi societatea e
concediată“.

Iată și răspunsul din Zlagna (22): „Mai multă senzație produc așanumitele ’Klaken’; un grup de zileri (români și țigani) care seceră prima
rului o zi, mergînd în sunetul nelipsit al viorii țigănești pe cîmp, se
întorc seara în frunte cu cununa recoltei (o cunună din cele mai fru
moase spice), [... ] sînt udați cu apă, pentru care sînt însă răsplătiți printr-o bogată umezire interioară cu vin și vinars și zburdă și dansează încă
mult în sunetele muzicii obișnuite în curtea gazdei, la lumina palidă a
felinarului, și după ce au primit o masă simplă, dar consistentă“.
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O masă specială a recoltei a dispărut din uz, se spune din Gusu (2),
o dată cu desființarea zeciuielii, în 1856. în acest context nu e vorba de
o masă festivă care încheia seceratul, ci care era servită acelora care au
contribuit la aducerea în șura preotului a celei de a zecea părți din pro
prietatea fiecărui enoriaș, înainte ca acesta să fi început strîngerea griu
lui secerat. Astfel de relatări retrospective deținem din Saschiz (3) și
din Batoș (24). Din Saschiz se descrie amănunțit procedeul de însemnare
a grămezilor care urmau să fie duse la preot; primul sosit primea un
buchet mare de flori; tuturor participanților la această acțiune li se ofe
rea vin și pîine la prînz. Alte mîncări se serveau „mai ales seara cu
destulă osteneală și în mod impunător, așa încît, în aceste ore, casa preo
tului părea a găzdui o nuntă. Demnitarii, comunitatea, ca și dascălii și
muzicanții satului și ai bisericii au mai fost tratați bine și cumsecade de
către preot, în afară de aceasta, încă odată, iarna; aceasta se numea
’Erntemahl’, și nu lipsea oarecare muzică și haine festive din partea
oaspeților, cum se obișnuiau și în serile zeciuelii. Totul avea aspectul
unei serbări [... 1 vesele și se ’făceau destule vorbe’ (se țineau cuvîntări)
care, ca și mîncarea și băutura, erau de obicei tradiționale și trebuiau res
pectate atît din partea gazdelor, cît și a oaspeților. Abia după aducerea
zeciuielii, oamenii aveau voie să aducă partea lor...“ (de pe cîmp).
Pe cînd preotul din Saschiz își manifestă, în continuare, insistent
regretul pentru desființarea zeciuielii, colegul său din Batoș, Friedrich
Orendi, prezintă și această acțiune cu aceeași înțelegere pentru manifes
tările populare care îi caracterizează întreg răspunsul: el menționează că
tineretul satului pornea în fruntea alaiului spre lan, urmat de magistra
tul călare și de preot, în căruță. De pe turn, în acest timp, se cîntă un
cîntec de mulțumire acompaniat de instrumente, iar preotul spunea o
rugăciune pe unul din ogoare, apoi se trecea la însemnarea zeciuielii.
„După întoarcerea în comună, prin porțile împodobite, servea participan
ților o masă festivă, masa recoltei (’das Erntemahl’), constînd din supă
și friptură, pe lîngă care se bea și vin. După ce zeciuiala a foist adusă în
zilele următoare de fiecare, lucru pentru care respectivul era cinstit cu
băutură, constînd din vinars, în următoarea dimineață se trăgea foarte
de dimineață clopotul cel mare ’ca semn că acum fiecare are voie să-și
adune ce-i al lui’“.
Fără îndoială, anumite elemente din obiceiurile menționate provin
dintr-un strat precreștin. Și slujbele religioase din preajma secerișului —
problemă chestionată în mod special de Mannhardt la punctul 14 —, par
să fie ancorate în tradiția locală, deoarece există diferențieri destul de
multe, față de slujba festivă de mulțumire pentru recoltă, după termi
narea recoltatului de pe hotar —, care poartă clar amprentele reglemen
tării oficiale. Astfel de caractere locale au slujbele din ziua începerii sece
ratului (4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 25, 31, 32), mai ales din Roadăș (4)
și Saeș (7): în ambele localități, slujba religioasă preceda adunarea în
curtea bisericii a tuturor bărbaților, în fața cărora judele (Hann) preciza
ordinea și îndatoririle fiecăruia, reglementa pășunatul vitelor, nu fără a
se ruga înainte și a mulțumi pentru belșugul de pe ogoare. Citind ase
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menea relatări, pare de înțeles concepția despre perfecta armonie care
ar domni în obștiile săsești, concepție caracteristică multă vreme și ace
lora care s-au ocupat de folclor. Adevărul e, că reglementarea aproape
perfectă a îndatoririlor și drepturilor, dădea omului un oarecare senti
ment de siguranță; iar schimbările în viața socială, în primul rînd, i-au
determinat să deplîngă o liniște pe care o presupuneau — iluzoriu — că
ar fi existat la generațiile trecute.
Pe cînd obiceiurile menționate mai sus se desfășurau în strînsă legă
tură cu recoltatul, în special cu secerișul, obiceiul lovirii cocoșului apare
rupt cu totul de acest ciclu. După cum pomul de grîu, crucea sau cununa
sînt descendenți tîrzii, interpretați religios sau neînțeleși ai unor repre
zentări de spirite antropomorfe a griului (întruchipate în alte locuri mai
evident ca păpuși din spice), lovirea cocoșului constituie, așa cum a ară
tat pentru prima dată Mannhardt — un ritual de fertilitate adresat spi
ritului zoomorf al griului. Din această înțelegere nu s-a mai păstrat însă
nimic32, obiceiul fiind și la mijlocul secolului trecut un prilej de distracție
a comunității sătești, actorii diferind în oarecare măsură.
Din Agnita (35) se consemnează: „De asemenea se practică aici și în
alte localități lovirea sau împușcarea cocoșului în ziua a doua și a treia
de Paști. In Țigmandru sînt săgetați doi cocoși, cu arcul, de către juni,
lucru pentru care ei cer aprobarea preotului. Cine nimerește mortal un
cocoș, trebuie să-1 pregătească și să mai dea pe lîngă el atîta, cît să
ajungă tuturor junilor pentru o mîncare“.
„în a doua zi de Paști se mai practică așa-numita lovire a cocoșului
(Hahnenschlagen) cu ochii legați, sau împușcarea cocoșului de către tine
retul masculin mai în vîrstă, acesta se află însă în regres și va dispărea
poate cu totul în curînd“ (9). Aproape identică e informația din Dedrad
cu cea din Roadăș: „înainte vreme era obișnuit să se lovească cocoșul cu
ochii legați — astăzi se practică împușcarea cocoșului. De asemenea mai
demult se obișnuia să se lovească a doua zi de Paști, tot cu ochii legați,
ouăle roșii“ (37). — La Paști e împușcat cocoșul. Mai demult a fost lo
vit (4)“. în Laslea (1) băieții de școală săgetau cocoșul cu arcul. Din Cincșor (14) se consemnează: „A treia zi de Paști, cocoșul e lovit de femei cu
o bîtă în mînă, legate la ochi, iar bărbații îl împușcă“.
Vom mai cita cîteva relatări; majoritatea dintre ele vorbesc de regre
sul în care se află acest obicei: „A treia zi de Paști se mai întîmplă une
ori să fie lovit cocoșul“ (26). „împușcarea cocoșului a doua zi de Paști are
loc tot mai rar“ (33). „împușcarea cocoșului, lovirea cocoșului în cea de-a
treia zi de Paști a fost general obișnuită, însă acum apare numai răzlețit,
ici-colo“ (34). „Lovirea cocoșului în a doua zi de Paști după amiază a fost
în uz cu cîțiva ani în urmă, iar cel care a lovit cocoșul trebuia să cin
stească cu băutură“ (29). „Lovirea cocoșului avea loc a treia zi de Paști —
tradiția cu împușcarea cocoșului se pierde însă din ce în ce mai mult,
începînd din 1848, și apare foarte rar“ (11). „Lovirea cocoșului sau îm
æ J. K. Schuller întreprinde în Das Hahnenschlagen am Osterfeste. Ein Ver
such, în Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, I. Bd. (1855), 3. Heft,
p. 403—414, o interpretare creștin-religioasă a acestui obicei.
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pușcarea mai apare ici-colo in a doua zi de Paști (23). „împușcarea coco
șului avea loc mai de mult, acum însă nu. Cine nimerea cocoșul, plătea
o vadră de vin“ (2). La momentul anchetei, obiceiul se mai practica în
Cloașterf (5), probabil și la Daneș (19), în Zlagna (22), Cisnădie (27), Apoldul de Sus (28), Felmer (30), Viscri (31); din Pianu deținem o informa
ție pe cît de prețioasă prin precizia ei, pe atît de caracteristică pentru
atitudine: „Lovirea cocoșului a avut loc aici pînă în anul 1836, și anume
a treia zi de Paști, însă a căzut în sfîrșit această brutalitate, prin procesul
de purificare“ — și, parcă o întărire a aceleiași concepții: „Mai demult se
practica lovirea cocoșului a doua zi de Paști la copiii de școală, a fost
însă desființat pentru a feri copiii de abrutizare. Acum mai există la
tineret în aceeași zi ’împușcarea cocoșului’, cînd se trage atîta cu gloanțe
în sărmanul cocoș legat ca țintă de un par, pînă cînd unul nimerește.
Cel care-1 lovește e obligat să-1 pregătească, să adăuge, mai mult sau mai
puțin, dînd cetei de feciori (der Bruderschaft), o masă, de la care desigur
nu lipsește jocul și veselia“ (31).

*

Există și figuri exterioare lanului propriu-zis, care au o legătură cu
grînele: zmeii și vrăjitoarele. Vrăjitoarele sînt foarte rar pomenite (22)33,
în schimb, avem mai multe atestări despre zmei:
„Și în Criș se povestește despre un zmeu zburător (’fliegender Dra
chen’, ’Hismoi’), care ar zbura prin văzduh și s-ar lăsa ici-colo în hornul
unor case care ar fi în legătură cu el“ (16). „Un zmeu de foc aduce noap
tea favoriților săi mulți saci cu grîne prin horn, pe cînd dorm oamenii“
(35). O informație prea succintă enumeră astfel de figuri din Laslea:
„Credința în zmeul zburător care aduce prin horn tot felul de lucruri ace
luia care e în relații cu el — credință în spirite (’Kobolde’) și vrăjitori
care iau laptele de la vaca vecinului sau fac ca vecina să mulgă sînge
în loc de lapte de la vaca ei!“.
Și încă cîteva informații despre asemenea credințe: „Dacă cineva de
pozitează deosebit de mult grîu, se mai pot auzi din partea oamenilor
bătrîni cuvintele: ’Acesta și-a lăsat grîul turnat de zmeu’“ (8, asemănător
din Criț, 11 și Meșendorf, 9). Aceeași credință în forma unor legende:
„Unii oameni povestesc că uneori ar fi venit un zmeu de foc în forma
unui sac lung umplut tot cu grîu furat și l-ar fi adus cîtorva oameni de-ai
lui. O astfel de apariție susțin superstițioșii că ar fi văzut-o cu opt ani în
urmă“ (3). „Sînt cunoscute și legende despre zmeu. Se zice că noaptea ar
zbura ’cel de foc’ (’der Feurige’) prin horn în casele acelora care aü legă33 „Foarte răspîndită e legenda despre vrăjitoare care vin pe holdă sau în
șură în chip de broască și fură grîul. îndată oe ar fi observată, ar trebui să fie
străpunsă cu un par [...] din gard care ar trebui însă atins, scos și mînuit nutnai
cu mina stingă; atunci ar plesni și burta vrăjitoarei și ea ar muri“ (4). Un reperto
riu al practicilor vrăjitorești apare și în ms. 23. Tot acolo se mai spune: „Nu lip
sesc legende despre spirite care păzesc comori și le afundă tot mai mult în pămînt
dacă le descoperă cineva și sapă pentru a le scoate — sau care provoacă boii la oa
meni și animale — românul îi numește ’Dintrujele’“.
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turi cu el și le-ar aduce grine, bani și valori bănești. Există unii care
susțin cu toată seriozitatea că ar fi văzut zmeul intrînd într-o casă sau
alta și l-ar fi auzit întrebînd: ’să tom?’, la care s-ar fi răspuns: ’Toarnă
pînă te tună!’“ (4). încheiem prezentarea cu bilanțul raționalist din Viscri
(31), situat la numai zece km de Roadăș (3): „Despre un zmeu zburător
de foc mai povestesc încă unii oameni foarte bătrîni, dar astăzi se rîde
numai de așa ceva, căci știe fiecare că nu-i vine nici un grîu în șură dacă
nu se ostenește pentru el“.
Credința despre asemenea figuri, fără ca să se suprapună însă în
amănunt, apar uneori semnalate și la români: „La români există legenda
despre un monstru în văzduh, al cărui zgomot mulți, azi încă în viață,,
susțin că l-ar fi auzit, însă nu i se atribuie apariției sale nici o influență
asupra holdelor“ (13). Interesantă e și informația din Gusu: „Se poves
tește că odinioară un zmeu de foc ar fi zburat prin aer (acum vreo 25 ani)
și ar fi scuipat foc. Dar imediat ce a ajuns la pămînt, focul s-ar fi stins —
susțin martorii oculari. Acest zmeu ar fi ’însuflețit’ o fată valahă care
însă ar fi fost vindecată de această pacoste de către mama ei, prin faptul
că a pus rudele și cunoștințele s-o bocească ca pe un mort“ (2). Apare
însă în materialele Mannhardt și o altă figură mitică: pricoliciul. „Despre
asemenea apariții nu e vorba pe aici. Numai românii folosesc un cuvînt
asemănător cu wend. Pripolniza (Prikulitsch) care face tot felul de poznemai ales cu femeile, le atacă, le umblă la sîni, mușcă și suge din ei. După
legendă, Prikulitsch este un om care poate să-și schimbe și să-și reia
figura, mai ales la schimbarea lunii, dîndu-se peste cap. Prikulitsch pare
înrudit cu germanul Werwolf“ (23). Evident, că informațiile nu vorbesc
despre unul și același demon: primele atestă credința într-un fel de
spirit al casei, aducător de bunuri34, cea de a doua despre o reprezentare
mitică legată de fulger35*
, iar cea de a treia consemnează credința în pri
colici la românii din Șura-Mică38.
*

în răspunsurile ardelenești se mai află și date relative la meteorolo
gia populară precum și diferite formule de salut, de începere sau de
isprăvire a unei acțiuni, și chiar anumiți termeni tehnici. Nu trecem la o
prezentare mai amplă a lor; formulele sau proverbele meteorologice apar,
cu foarte puține excepții, în limba literară germană, corespunzînd, în.
genere, acelora din calendare. Formulele de salut sînt de asemenea de
seori transpuse în limba literară, și nu prezintă, în acest context, un inte
res deosebit. Iar în ce privește termenii tehnici, însuși Mannhardt ne-a
scutit de înșirarea lor, așezîndu-i — în număr de vreo treizeci — în voca
bularul său, pe materii, publicat de J. Weber-Kellermann în lucrarea
34 Cf. HdA, vol. II, col. 398—400.
88 Cf. O. Wittstock, Volkstümliches der Siebenbürger Sachsen... Sonderabdruck,
aus den Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, hsg. von Dr. A.
Kirchhoff, Stuttgart, 1895 p. 65.
88 Cf. și A. Schullerus, Zur Sagenkunde in Korrespondenzblatt des Vereins für
Siebenbürgische Landeskunde, XXIV (1891), p. 27—29, nr. 1—8, ibid. XVI (1893),,
p. 66, nr. 18.
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citată, la paginile 448—533. Ele apar fie în dialect, fie în limba literară
și sânt urmate de scurte explicații, deseori reproduse din răspunsuri. Două
cuvinte, „Britachtel“ și „Jungaltknecht“, n-au fost înțelese de Mannhardt,
care le-a dat definiții greșite, cu toate că sînt explicate în răspuns37.
Ar mai fi de menționat că mai există informații răzlețe despre cul
tura porumbului, bunăoară (3), despre fîn (19) sau despre îmblătit, care
n-au fost prezentate aci.
•
Privind materialul în ansamblu, rezultă, în primul rînd, că la o serie
întreagă de întrebări nu s-a putut da nici măcar un singur răspuns (punc
tele 11, 18), că din fiecare localitate și informațiile date acoperă în mod
diferit domeniile chestionate.
Materialul provine din principalele zone etnografice săsești, cel mai
bine reprezentat fiind ținutul Sighișoarei; doar Bistrița e reprezentată de
un singur răspuns iar Țara Bîrsei e cu totul absentă în acest material.
O sumară analiză a materialului din punctul de vedere al răspîndirii
geografice, oferă o imagine interesantă, care va ieși desigur mai convin
gător la iveală prin hărțile Atlasului etnografic german. Ne rezumăm
la expunerea unor obiceiuri sau reprezentări aproape generalizate (chiar
dacă există în fiecare zonă puncte de unde nu sînt atestate), cum ar fi
lovirea cocoșului, aducerea și udarea cununii (în forme diferite, pom,
cruce, cunună), grîul „fuge“ etc. — cu altele, care apar într-o zonă destul
de precis circumscrisă: Astfel atestările despre zmeul de foc aducător de
cereale provin din triunghiul Sighișoara — Agnita — Rupea (1, 3, 4,
8, 9, 13, 16, 31, 35), față de mențiunea despre așezarea puzderiilor de
cînepă, semnalate numai în zona Reghin—Bistrița (24, 34, 36, 37), de
unde e consemnată și aruncarea boabelor de grîu peste capul miresei la
întoarcerea de la cununie (10, 24).
*

Evaluat din punct de vedere folcloric, materialul permite concluzia
că la acel moment mai existau o serie de obiceiuri ale recoltei precum
și numeroase practici magice din complexul mai vast al cultului fertili
tății vegetale.
Practicile magice apar executate mai mult de către indivizi decît
caracteristice unei colectivități, cum am încercat să sugerăm și prin cele
cîteva referiri complementare la atestări. Considerăm elocvent în această
privință răspunsul din Batoș referitor la stabilirea termenului însămînțării: „O sărbătoare e considerată ca favorabilă pentru însămînțat. După
cum în săptămîna Gallus nu se face oțet din fructe și nu se pune varză
37 Cf. nota 31. Mannhardt dă primului explicația: „besonders weites Maß“, iar
pe cel de-al doilea, greșit descifrat („Jungnetknecht“), îl circumscrie „’2. Kraft auf
dem Hof (Dt. Prien/Hermannstadt, Siebenbürgen)“, op. c., p. 498. De fapt, e vorba
de Plen și de locțiitorul Altknechtului în organizarea sătească a feciorilor. Terme
nul a fost obișnuit și la bresle.
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la murat ’pentru că ar primi gust amar’, în aceeași săptămînă nu se însămînțează, de frica ruginei; și însămînțarea în zile înnorate sau neluminate
e considerată ca nefiind bună. Unii susțin: ’în care zi din săptămînă după
sf. loan vede cineva Găinușa pentru prima oară, în aceea zi se merge la
semănat.’ Cei mai mulți seamănă pe lună descrescîndă. Nesuperstițioșii
seamănă în indiferent ce zi; 14 zile înainte, 14 după sf. Mihai“.
Cununa s-a păstrat ca obicei, și la acea dată, mai ales în condițiile
existenței brațelor de muncă străine, în special dacă angajații proveneau
din rîndul românilor și al maghiarilor, dar și în localitățile unde mai
exista claca, fie la țărani (numai în Pianu), fie la primar (Zlagna), sau la
preot (Laslea și Pianu). Cîntecele cu care se aducea cununa erau româ
nești sau maghiare — despre cele românești se poate deduce cu sigu
ranță că erau speciale și stabile (23). Secerătorii sași cîntau cîntece în
limba literară germană — nu în dialect! — de obicei religioase, de mul
țumire („Nun danket alle Gott“, „Wir singen, Herr, von deinem Segen“
etc.), sau cu caracter mai general („Üb immer Treu und Redlichkeit“, „Ge
sang verschönt das Leben“). Aducerea cununii păstrează încă mult din
atmosfera antrenantă specifică ünui obicei viu, deși cununa nu e înțe
leasă în sensul ei originar, de perpetuare a fertilității, cu toate că s-au
păstrat totuși cîteva elemente mitice, cum ar fi udarea ei, folosirea boa
belor la însămînțatul următor, folosirea crucii îmblătite ca mijloc de
abatere a pagubelor38.
Ultimele spice, ultima bucată de holdă, nu erau considerate ca adă
postul unor ființe mitice, al unor spirite sau demoni ai fertilității, cu
toate că tradiția a mai conservat multe elemente magice neînțelese. Co
coșul era lovit sau împușcat la altă dată, tot specifică riturilor fertilității,
și anume la Paști, fără să se mai păstreze, ca și la ouăle colorate, repre
zentări din domeniul magiei fertilității. Obiceiul, consemnat și în Brașov
ca existent pînă în 1718—1719 la copiii de școală39, s-a specializat ca obi
cei al tineretului organizat. Din păcate, informatorii n-au sesizat legătura
între acest obicei și recoltă; ei menționează doar existența lui și adaugă
cel mult și tendința lui de dispariție. în răspunsul 35, se spune că tinere
tul cerea voie de la preot ca să practice obiceiul. După alte informații,
ulterioare chiar, dinaintea celui de-al doilea război mondial, putem de
duce, că și acest prilej a păstrat anumite cuvîntări precise, caracteristice
în general cetelor de feciori40.
*
38 Pentru semnificația și răspîndirea europeană a acestor credințe, vezi
Z. Üjvàry, Anthropomorphe mythische Wesen..., în special p. 93—94, iar pentru
aceeași problemă în credințele și obiceiurile românilor din sudul Ardealului, cf.
studiul amintit al lui I. Ionică, cap. VII, Ultimele spice și vieața griului, p. 202—254.
39 Cf. J. Teutsch (1745), Nachricht von den in Kronstadt abgeschafften Ge
bräuchen, în Blätter für Geist, Gemüt und Vaterlandskunde, 1839, p. 94—95.
40 Cf. F. F. Fronius, Bilder aus dem sächsischen Bauernlebenn in Siebenbürgen.
Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte, III. Aufl., Wien, 1883 (=Siebenbürgischdeutsche Volksbücher, 3. Bd.), p. 50 și urm. în comuna Uila asemenea cuvîntări mai
persistă în amintirea informatorilor în jur de 30 ani, de ex. Johann Binder, 1967.
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Practicile magice, caracteristice execuției individuale, au dispărut și
mai mult în secolul care s-a scurs de la ancheta Mannhardt, după cum
am putut constata cu ocazia reluării chestionarului în cîteva puncte (10,
24, 28, 31, 37). în Batoș și Uila mai există în 1967 amintirea „săptămînii
ruginii“, după cum s-a păstrat și practica de a așeza puzderii de cînepă
(24) sau paie (10 — „așa albe să se facă paiele — ca semn că e însămîn
țat“; 37) la capătul ogorului însămînțat în formă de cruce (pînă la re
forma agrară din 1945). Mijloacele propriu-zise de prevenire a ruginei —
udarea sămînței cu soluție de sulfat de cupru — au contribuit la discre
ditarea vechilor practici (10, 28, 31, 37). Cîteva interdicții erau totuși
observate, bunăoară la Viscri cea de a nu pune cartofi în zi de vineri;
sau, în aceeași comună, se mai știe că bătrînii ar fi zis: „La semănatul
cînepii trebuie să te ții drept că altfel nu se face înaltă“, (inf. Johann
Markel, 69 ani în 1968). Atît în Batoș cît și în Uila (fără ca să fie con
semnat aici și în răspunsurile din 1866), se mai păstra întrecerea de ter
minare a seceratului, explicată însă rațional: „La secerat, șoarecii și în
general animalele, se retrag și sînt găsiți în ultima bucată. ’Acum să prin
dem iepurele! Nu vă lăsați, măi, ca să prindeți iepurele!’“ (inf. Michael
Kroner, 70 de ani în 1967, Uila).
Obiceiurile cununei (în mai mică măsură) și a lovirii cocoșului erau
desprinse, după cum am văzut, încă acum un secol de baza lor mitică.
Ele s-au păstrat (cu excepția unei singure localități: 28, dintre cele cinci
cercetate în acest sens) pînă la cel de-al doilea război mondial. In parte,
ele au fost reluate pe la 1950; lovirea cocoșului la Viscri, cununa — la
Dedrad (împreună cu membrii români ai C.A.P.)41.
*
Comparînd practicile magice însemnate în răspunsuri, precum și
obiceiul cununii la sași cu elemente corespunzătoare ale tradițiilor ciclu
lui agrar la românii și la maghiarii din Ardeal, se constată că majoritatea
practicilor erau în uz la toate aceste comunități etnice, ca și obiceiul
cununii (lucru care rezultă și din răspunsuri). Dintre acestea cităm: sta
bilirea termenului de însămînțare în funcție de apariția „Găinușei“, arun
carea griului pentru păsări în altă parte decît pe brazdă, tăcerea în timpul
semănatului, credința că grîul „fuge“, încingerea cu spice pentru a preveni
La Uila se mai dădea întotdeauna o masă la încheierea seceratului (inf.
Michael Kroner, 70 ani). „Fuga“ griului e cunoscută în toate cele cinci localități
în aceeași formă a snoavei despre țigan, ca și ou o sută de ani în urmă. La Viscri,
generația astăzi vîrstnică a mai trăit o serie de reglementări oficiale ale muncilor
agricole, în primul rînd la însămînțat, dar și la recoltă, reglementări legate de
obicei de anumite sărbători (seceratul începea la 25 iulie, sf. Iacob, cînd avea loc
și tîrgul respectiv la Rupea). Tot aici, era obișnuită claca atît la preot (de către
tinerime, la secerat și la aducerea lemnelor) la primar (efectuată de către țigani
care nu aveau alte obligații comunale) și la pădurar (tot de către țigani, pentru că
erau lăsați să-și care lemne pe spate).
28 — Anuarul Muzeului etnografic
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durerile de mijloc, afumarea unor spice cu tăciune, adusul și udatul
cununii sau al buzduganului, claca, aruncarea griului la nuntă etc.42.
La sași apare obiceiul lovirii cocoșului, dar nu ca expresie a unei
înțelegeri mitice, ci, după cum am arătat, ca o tradiție cultivată de tine
rimea satelor — spre deosebire de același obicei la maghiarii din țara
noastră, care l-au preluat — pe baza unui „cult intensiv al cocoșului la
maghiari“ — de la sași, dar unde apare într-o formă foarte apropiată
de accepțiunea sa originară43.
*
După această sumară evaluare a materialului din punctele de vedere
geografic, folcloric-etnografic, resp. al unui eventual specific, credem că
vor fi binevenite cîteva considerații asupra valorii sale documentare pen
tru studiul obiceiurilor săsești, și, în mai mică măsură, al celor românești.
In ms. 426 citim adresa oficiului parohial din Sighișoara către Admi
nistrația superioară a Asociației Săsești din Agricultură din Sibiu, în care
se exprimă rugămintea de a trimite întregul material profesorului J. Haltrich din Sighișoara, care îl va expedia după o prealabilă consultare,
înclinăm să considerăm că rugămintea a fost îndeplinită, chiar dacă, în
momentul de față, nu ne aflăm în posesia unor date care să confirme
această presupunere. Un argument în favoarea ei e cuprinderea unor le
gende consemnate în material (citate și în această lucrare), și anume în
rezumat, în ediția a doua (nu și în prima) a legendelor săsești de către
F. Müller care fusese profesor la Sighișoara pînă în 186 94445
. Legendele
provin din Gusu (2) și Criș (16), situate în zone diferite, dar cuprins^
sub același număr (83), aducîndu-se cu aproximație la zi și fixarea în
timp (în materialul Mannhardt, 1865: „în urmă cu vreo 25 de ani“ — în
ediția a doua la Müller, 1885: „Cu vreo 40 de ani în urmă. . . “). Faptul
pare firesc și datorită cunoștinței despre înțelegerea între J. Haltrich,
F. Müller și F. W. Schuster în ce privește culegerea și editarea diferite
lor compartimente ale folclorului săsesc43.
Consultînd Dicționarul săsesc, conceput inițial ca un compendiu
etno-dialectal, aflăm referiri la alte surse din acest domeniu, în primul
rînd la lucrarea lui Gustav Heinrich, Agrarische Sitten und Gebräuche
unter den Sachsen Siebenbürgens, publicată în Anuarul-program al Gim
naziului din Reghin pe anul școlar 1879/80. (Programn des evangelischen
Unter-Realgymnasium A.B. in Sächsisch-Regen, am Schlüsse des Schul
jahres 1879/80), lipsind date interesante din răspunsuri care ar fi putut
43 Cf. V. Butură, Credințe în legătură cu cultura griului la românii din Tran
silvania, în Sociologie românească, II (1937), nr. 7—8, p. 358—362, passim. Pentru
obiceiuri și credințe maghiare, vezi B. Gunda, Munka és kultusz a magyar parasztsăgnăl. Travail et culte chez les paysans hongrois. Erdély Néprajzi Tanulmânyok.
6. Kolozsvâr, 1946, p. 2, 3, 11.
43 Cf. Z. Üjvâry, Hahnenschlagen..., p. 296—299.
44 Cf. J. Trausch — F. Schuller, Schriftstellerlexikon der Siebenbürger Deut
schen,_ Kronstadt, — Hermannstadt, 4 vol., 1868—1902, vol. IV, p. 303.
45 Cf. J. Haltrich, Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in Sieben
bürgen, III. Aufl., Wien, 1883, p. I—II.
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întări documentația. Nici în fișierul Dicționarului nu figurează indicații
convingătoare că materialul Mannhardt ar fi fost folosit și în acest scop,
chiar dacă lucrul s-ar fi întîmplat doar ulterior primei fișări.
Din raportarea materialului Mannhardt la principala sursă în acest
domeniu, studiul lui Heinrich, rezultă că acesta din urmă rămîne și pe
mai departe (pe lîngă volumele I—II, V, ale Dicționarului săsesc), docu
mentul de bază în studiul obiceiurilor agrare săsești. Materialele se com
pletează însă reciproc. Ce îi lipsește uneori lui Heinrich în fundamenta
rea concret-locală a afirmațiilor sale, găsim, în parte, în materialul an
chetei, iar caracterul dispersat, uneori telegrafic al răspunsurilor e com
pletat în mod fericit de o prezentare închegată a obiceiurilor și practi
cilor magice la Heinrich. Completarea e cu atît mai firească, cu cît lu
crarea lui Heinrich poartă pecetea școlii lui Mannhardt, atît ca metodă
de culegere a materialului, cit și ca valorificare mitologică a lui. în plus,
lucrarea e foarte probabil concepută pe baza problemelor puse de ches
tionarul în discuție. Firește că Heinrich a beneficiat de avantajul șederii
sale în mijlocul acelora despre ale căror obiceiuri a referit, materialul
fiind mai bogat, chiar din localitățile de unde există răspunsuri: astfel,
în materialul Mannhardt nu se pomenește nimic de lovirea cocoșului
la Uila, deși Heinrich semnalează doar cu cîțiva ani în urmă și sulițele
speciale, folosite în această localitate pînă la cel de al doilea război mon
dial (după cum am fost informată cu ocazia unei culegeri — Heinrich,
o. c., p. 29). In material nu există atestarea modului special de confec
ționare a pomului de grîne la Viscri, înfigîndu-se spice în ramurile unei
buruieni (o. c., p. 26), sau despre așa-numitul „Erntesingen“, tot din
această localitate (o. c., p. 31) — amîndouă obiceiuri vii încă pe la 1940.
Lista ar putea fi continuată.
Utilitatea materialului anchetei Mannhardt e în afară de orice în
doială, pentru că fiecare dată concretă adusă în plus contribuie la rotun
jirea spectrului folcloric și etnografic. Cu atît mai prețioase sînt infor
mațiile dintr-un secol apus pentru documentarea actualilor cercetători.
Hanni Markel

ZUR MANNHARDTBEFRAGUNG VON 1865.
DIE ANTWORTEN VON DEN SIEBENBÜRGER SACHSEN

(Auszug)
Nach einer Einleitung über Mannhardts Fragewerk verzeichnet die
Verf. kurz die persönlichen Aufzeichnungen Mannhardts, die sich auf
rumänische, deutsche, ungarische bezw. szeklerische, serbische und slowa
kische Bräuche aus Siebenbürgen, dem Banat und der Maramuresch bezie
hen. Es folgt dann eine eingehendere Darbietung der eigentlichen Ant
worten auf die Mannhardtsche „Bitte“, die (wie auch die erwähnten
Belege) im Mannhardt-Nachlaß in der Deutschen Staatsbibliothek Ber-
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lin aufbewahrt werden. Die siebenbürgisch-sächsischen Belege stammen
aus 37 Ortschaften, denen sie über den Siebenbürgisch-sächsischen Land
wirtschaftsverein (der Fragebogen trägt den Titel An die landwirthschaftlichen Vereine) durch die Kirchenbezirke zugeleitet worden waren. Sie
wurden von April bis Dezember 1966 u. zw. in den meisten Fällen vom
evangelischen Ortspfarrer selbst abgefasst.
Das Material wird nach Problemen zusammengefaßt bezw. zitiert.
Innerhalt der Komplexe Säen und Ernten kommen jeweils zuerst Fragen
der Arbeitstechnik sodann magische Handlungen und mythische Vorstel
lungen zur Sprache. Es wird ersichtlich, daß auch um die Mitte des
vergangenen Jahrhunderts die traditionsgebundenen Ackerbräuche zum
Teil in keinem Bezug mehr zu ursprünglichem Fruchtbarkeitszauber
standen. Dennoch werden in den Antworten einige solcher Vorstellungen
und Handlungen verzeichnet, die klar in diesen Bereich weisen (Gebote
des Schweigens, der Keuschheit, Schadenverhütung u.a.), die allerdings
oft nur noch von wenigen wirklich eingehalten wurden und schon ratio
nellen Auffassungen weichen mussten.
Die Erntekrone (als Kornbaum, Kreuz oder Kranz) erscheint beson
ders dort mit allen Brauchelementen, wo der Weizenschnitt in Gemein
schaftsarbeit erledigt wurde, sei dies nun beim Einzelnen (nur in Deutschpien), beim Dorfrichter (in Schlatt) oder beim Pfarrer (Großlasseln
und Deutschpien). Die fremden Arbeitskräfte bedingten ebenfalls eine
Aufrechterhaltung und Belebung des Brauches, zumal dieser sowohl bei
den Rumänen als auch bei den Ungarn verhältnismäßig lebendiger und
mit einem lebenskräftigen Formelgut verbunden war.
Die Erntemahlzeit bezeichnete mancherorts noch den festlichen
Abschluß des Kornschneidens oder des „Verzehntens“, hat aber mit der
Abschaffung des Zehnten nach 1848 entscheidend an Gebiet verloren.
Das Hahnenschlagen oder Hahnenschießen fand auch zur Zeit der
Mannhardtbefragung als traditionelle Volksbelustigung statt, deren Ver
schwinden in den Antworten bereits vorausgesagt wurde, die sich aber
im selben Sinn bis heutigentags erhalten hat.
Ein Vergleich der Aussagen in den Antworten mit den entsprechen
den Bräuchen der Siebenbürger Rumänen und Ungarn ergibt, daß
Fruchtbarkeits- und Bewahrungszauber sowie der Erntekranz allgemein
verbreitet waren. Hahnenschlagen und Hahnenschießen war nur dem
siebenbürgisch-sächsischen und dem ungarischen Brauchtum eigen,
u. zw. in letzterem in einer archaischen, ursprünglichen Auffassung,
obwohl der Brauch als solcher von den Siebenbürger Sachsen übernom
men worden ist, wie Z. Üjväry überzeugend dargelegt hat.
Verglichen mit andern Quellen zu den siebenbürgisch-sächsischen
Acker- bezw. Erntebräuchen stellen diese Antworten eine willkommene
Ergänzung dar, obzwar das Material wenigstens teilweise vor seiner
Absendung von hiesigen Volkskundlern gesehen wurde. Für die rumä
nische Volkskunde (weniger für die Rumänienungarische) bietet das Ma
terial Belege sowohl für vereinzelte magische Handlungen und mythische
Vorstellungen als auch für umfassendere Bräuche.
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UNELTE ȘI INSTALAȚII ȚĂRĂNEȘTI PENTRU
PRELUCRAREA UNOR PRODUSE ALIMENTARE ÎN SĂLAJ
Hrana, adăpostul și, în parte, îmbrăcămintea au fost în toate timpu
rile în centrul preocupărilor omului. Pentru satisfacerea nevoilor legate
de problemele amintite, el a căutat mereu mijloace de ușurare și îm
bunătățire a muncii, cheltuind în acest scop multă energie.
Puține, primitive și rudimentare la început, mijloacele de producție
și prelucrare s-au înmulțit și perfecționat în cursul veacurilor paralel cu
dezvoltarea societății și cu schimbarea modului de producție. Descope
ririle arheologie au scos la iveală pe întreg teritoriul țării noastre nenu
mărate urme de cultură materială, în special unelte necesare recoltării
și prelucrării materiei prime vegetale sau animale pe care omul și le
procura, în epoca producției naturale, prin culesul din natură și prin vînătoare asigurîndu-și astfel nevoile diurne de trai și îmbrăcăminte.
Cunoașterea uneltelor și tehnicii întrebuințate de un popor sau altul
în cursul vremii pentru procurarea și prelucrarea materiei prime, ca
aceasta să corespundă mai bine scopului dat, prezintă importanță îndoită:
pe de o parte ea aruncă lumină asupra unei părți a istoriei culturii unui
popor și ne oferă putință de a-1 așeza mai sus sau mai jos pe seara fău
ritorilor de cultură, iar pe de altă parte, din punct de vedere etnografic
ne dă posibilitatea cunoașterii tipologice a acestor mijloace, respectiv a
existenței lor în timp și a extinderii lor în spațiu. Aceasta atît pentru
uneltele simple, cît și pentru instalațiile cu caracter tehnic.
Lucrarea noastră se axează pe linia aceasta. Ea prezintă pe bază de
cercetări pe teren și de date arhivistice cîteva unelte și instalații țără
nești din ținutul Sălaj sau Țara Silvaniei, mărginindu-se la sectorul pro
duselor alimentare vegetale. Ea tratează: 1. Cîteva mijloace de recoltare
a materiei prime; 2. Unelte și instalații de măcinat; 3. Unelte și instala
ții de stors uleiul.
1. Ocupația principală a populației din Sălaj a fost din vechime agri
cultura și creșterea vitelor. în agricultură se cultivă cereale, apoi păstăioase, plante oleaginoase, textile etc. Din toate acestea în alimentația
umană se întrebuințează semințele, boabele sau grăunțele. Pentru obține
rea lor, poporul a întrebuințat în cursul vremii — pînă a nu ajunge la
mijloace mecanice de treierat — unelte și procedee tradiționale, diferite
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la aparență, care însă, la o observare mai atentă, se reduc toate la bătut,
la îmblătit și călcat.
Considerînd că metodele de obținere a semințelor au fost tratate
destul de amănunțit în literatura de specialitate1, ne oprim în lucrarea
noastră numai asupra metodei de îmblătit porumbul, operațiune mai
puțin cunoscută, care în Sălaj se face prin diferite metode destinate spe
cial acestei operațiuni.
Cultura porumbului în Sălaj se face pe o scară destul de largă și el
a fost între alimentele principale ale populației. Conform datelor statis
tice, majoritatea locuitorilor de aici au consumat pe an față de 71,44 kg
pîine de grîu, 85,17 kg pîine de porumb, fiind al cincilea din cele 11 ju
dețe cu populație majoritară românească în care consumul de porumb de
pășea pe cel al făinii de grîu2. Este foarte natural deci ca problema re
coltării grăunțelor și a prelucrării lor să formeze aici o preocupare prin
cipală.
Cea mai veche metodă a desfacerii boabelor de pe coceni a fost cea
a sfărmatului (desfăcatului) cu mîna. Operațiunea constă în frecarea
deolaltă a doi știuleți de porumb, respectiv a unui știulete cu un cocean.
Metoda se practică și azi pentru obținerea unei cantități mai mici de
grăunțe.
Sistemul amintit era destul de anevoios. Pentru ușurarea muncii și
pentru a obține grăunțe mai multe, în unele locuri s-a recurs la așa nu
mita râzătoare de cucuruz, (fig. 1). Aceasta este un scăunel cu patru pi
cioare. Pe una din laturile înguste ale acestuia este fixată o lamă meta
lică. Scaunul se așează cu picioarele de sub lamă într-un coș în care vor
cădea grăunțele. Persoana care desfacă se așează călare pe scăunel și rade
grăunțele de pe cocean de lamă, iar acestea cad, în coș.
Metoda pentru a obține o cantitate mai mare de boabe de porumb
a fost cea a bătutului sau îmblătitului în saci sau pe arie. Așezați aici,
știuleții erau îmblătiți cu un băț sau cu îmblăcii. îmblătitul pe arie avea
inconvenientul că se împrăștiau știuleții și boabele, iar cel în saci că era.
mai puțin spornic și nu se putea controla operațiunea.

Fig. 1. Râzătoare de porumb din Moigrad.

1 Vezi mai ales: Tudor Pamfile, Agricultura la români, București, 1915; Tache
Papahagi, Images d’ethnographie roumaine, Vol. I—III, București, 1928, 1930, 1934.
2 Dr. Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țăranului român, București, 1895, p. 200.
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Fig. 2. Coș de îmblătit mălai și bătălău din Cuceu.

Metoda specifică de obținere a grăunțelor de porumb (mălai) a fost
in Sălaj coșul de îmblătit mălai. Acest coș are două variante: 1. în formă
de ladă construită din scînduri, cu fundul și jumătatea de jos a scindărilor
laterale găurite cu sfredelul, spre a lăsa să cadă prin ele grăunțele. In
lada aceasta se puneau știuleții și erau bătuți cu un drug de lemn (bătă
lău), uneori încrestat la capătul cu care se bătea, pentru a se lucra cu el
mai cu efect (fig. 2). Altă variantă este cea a coșului propriu-zis, format
dintr-un scaun confecționat din lemn de esență taré, de dimensiuni va
riate, avînd patru picioare. Pe marginile scaunului este împletit un coș
de nuiele înalt de 35—50 cm. Scaunul este perforat cu sfredelul la dis
tanțe destul de mici, ca să aibă pe unde cădea grăunțele (fig. 3). Știuleții
de porumb sînt puși în coș și bătuți cu un băț lung, puțin strîmb la ca
pătul cu care se îmblătește sau cu un ciocan de lemn care uneori este
crestat (fig. 5). Mărimea coșurilor depinde de numărul persoanelor care
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îmblătesc. Aceștia erau de obicei în număr de doi la coșurile împletite
și unul singur la lăzi.
în unele localități din Sălaj ca de exemplu în Chendrea, Chieșd, (Corund), Deja, Dioșod, Fetindia, Hereclean, Jac, Lupoaia, Muncel etc. se
întrebuințează numai coșul împletit. în altele, ca de exemplu în Bocșa,
Cuceu, Domnin, Panic etc. coexistă ambele variante.
îmblătitul porumbului întocmai ca și seceratul păioaselor sau recol
tatul finului a fost în Sălaj și o ocupație anexă a populației din unele
localități. Béla Gunda, profesor de etnografie la Universitatea din Debre
țin vorbește și de românii din Sălaj3 (Cuceu, Hereclean) care înainte de
primul război mondial se angajau pentru îmblătit porumbul la oameni
mai înstăriți și la moșieri din alte localități din Sălaj și Satu Mare. în
felul acesta, ei își completau necesarul de alimente pe care nu-1 putea
satisface pămîntul puțin și slab ce-1 aveau. Acești îmblătitori ambulanți
se asociau cîte 4—6, încărcau pe un car cu cai coșurile de îmblătit mălai
3 Gunda Béla, Ethnographica Carpathica, Budapesta, 1966, p. 264.
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Fig. 5. Bețe și ciocane de bătut mălai.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

444

L. Ghergariu

și plecau pentru a-și găsi de lucru. Ei lucrau de obicei cîte doi la un coș
mai mic, iar la proprietarii mai mari, unde aveau de îmblătit cantitate mai
mare, lucrau cîte patru la un coș mai mare. Angajamentul se făcea pen
tru 10—15 kg grăunțe la 100 kg recoltate. Sezonul de îmblătit era de
pe la mijlocul lunii noiembrie pînă la sărbătorile de iarnă și de pe la
sfîrșitul lunii ianuarie pînă la începutul lunii martie. îmblătitorii cîștigau fiecare cîte 800—1.000 kg de grăunțe intr-un sezon.
Coșul de îmblătit porumbul a fost utilizat în diferite variante și sub di
ferite nume pe întreg cuprinsul țării în special de către români. Se cu
nosc astfel de coșuri în diferite părți ale Transilvaniei precum și în Mol
dova și în Muntenia4. Harta pe care o dăm (Nr. 1) întocmită pe baza Atla
sului lingvistic român — utilizat prea puțin în studiile de etnografie de
la noi, cu toate că oferă de multe ori materiale prețioase care lămuresc
multe probleme de cultură materială și spirituală — ne arată metodele
întrebuințate în diferite părți ale țării pentru desfăcatul porumbului. Me
toda cea mai generalizată este a îmblătitului știuleților în coșul de îm
blătit.
Uneltele de îmblătit porumb au fost cunoscute și întrebuințate și în
alte țări învecinate cu noi: Albania, Bulgaria, Iugoslavia, Macedonia,
Ucraina (URSS), Ungaria, precum și în unele mai îndepărtate ca Spania,
Portugalia, Caucaz (URSS) etc.
Azi în locul uneltelor acestora se întrebuințează la noi aparate me
canice.
2. Omul a căutat încă din epoca preistorică fel de fel de modalități
de pregătire a hranei pentru a o face mai adecvată în alimentație. în acest
scop a ajuns să utilizeze semințele plantelor comestibilie în formă de păsat
sau făină. Pentru obținerea acesteia a întrebuințat încă din cele mai vechi
timpuri unelte, metode și instalații diferite.
Cea mai veche și mai generală metodă de fabricare a făinii a fost
cea a măcinării boabelor cu piatra de strivit. Se așeza sămînța pe o les
pede mai mare de piatră și se pisa cu o altă piatră mică și rotundă de
forma unui glob („bălătruc“) (fig. 6).

Fig. 6. Lespede și bălătruc de măcinat sare din Pria.

4 Vezi operele citate în nota 1 și 3.
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Piatra, puțind fi găsită în albia rîurilor, era o unealtă la îndemîna
oricui. Măcinatul în forma aceasta era însă extrem de anevoios și de du
rată lungă. Ca multe obiceiuri și unelte străvechi care s-au păstrat din
preistorie peste veacuri, pînă în timpuri noi de tot, s-a păstrat la noi și
piatra de strivit, întrebuințîndu-se în anumite părți mai izolate pînă azi
pentru măcinatul sării.
O metodă mai avansată pentru obținerea făinei a fost mai tîrziu cea
a strivirii boabelor în piuă de lemn sau de piatră cu ajutorul unui pilug
(fig. 7). Măcinatul cu unealta aceasta a fost aproape tot atît de anevoios
și fără spor ca strivitul de lespede cu piatra de sfărîmat boabele. în
afară de aceasta, producea făină de calitate inferioară care satisfăcea tot
mai puțin gustul omului, pe măsură ce progresa în cultură. De aceea,
mai ales în epoca intensificării agriculturii și a cultivării cerealelor pe
scară mai largă, s-au căutat metode noi de măcinat. Dacă pînă în perioada
istorică La Tène, popoarele Europei centrale au întrebuințat pentru măci
nat numai pietrele de strivit respectiv pivele de pisat, în epoca amintită
locul uneltelor primitive îl ia rîșniță de mînă rotativă5. Cu toate că
aceasta a fost utilizată pe scară largă de populația geto-dacă, ea nu a scos,
însă din uz uneltele mai vechi, ci a coexistat cu ele, fiind utilizate pînă
aproape în zilele noastre în unele localități. în special rîșniță se mai gă
sește izolat prin unele sate unde a fost întrebuințată pentru zdrobitul să
rii care în trecut se vindea în formă de bolovani, dar și pentru măcinatul
unor grăunțe (porumb, hrișcă etc.), precum și pentru culorile necesare-

Fig. 7. Piua de măcinat.

5 Vasile Pârvan, Getica, o protoistorie a Daciei, București, 1926, p. 499.
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la vopsitul vaselor, obținîndu-se cu ajutorul ei făină mult mai fină decît
cea obținută prin măcinatul cu pietre de strivit și chiar cu pive de pisat.
Rîșnița este formată din două discuri de piatră, unul mai mare, altul
mai mic, așezate pe un stativ unul peste altul, respectiv unul în altul.
Discul de jos este mai mare, este fix și scobit, iar discul mai mic este
potrivit în scobitura aceasta. Discul de deasupra are un mîner cu ajutorul
căruia se poate învîrti, iar la mijloc o gaură în care se toarnă cu mîna
materia de măcinat. Discul de jos are la margine o deschizătură pe unde
curge făina (fig. 8).
Rîșnița este deja o instalație tehnică, producerea căreia — stativul,
pietrele, montarea lor — cereau unele cheltuieli. în multe inventare vechi
ale bunurilor feudalilor din Sălaj se face amintire despre astfel de rîșnițe. Așa se vorbește de trei rîșnițe de măcinat păsat într-un inventar
al bunurilor cetății din Șimleul Silvaniei întocmit în anul 15946, iar într-o
conscriere a bunurilor cetății Hodod (azi în jud. Satu Mare), întocmită
în anul 1703, sînt înregistrate două rîșnițe, una de măcinat păsat, iar
alta de măcinat sare7.

ti inventarium Arcis Somlio (...) 13 die octobris 1594 (... ) conscriptum et
assignatum, cit. de Dr. Petri Mor, Szilăgy vărmegye monographiâja (Monografia
jud. Sălaj), vol. II, p. 172.
7 Dr. Petri Mor, o.c., vol. II, p. 66.
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Fig. 8b. Bișniță din Almaș (Col. M.E.T. nr. inv. 6804).

Faptul că sînt amintite așa de tirziu nu însemnează că n-au existat
astfel de unelte în partea locului cu mult mai înainte, iar faptul că sînt
amintite așa de puține se explică prin puținătatea documentelor pe care
le avem și prin faptul că rîșnițele țărănești n-au fost consemnate nicăieri,
în cercetările noastre făcute pe teren am constatat că ele au fost cunos
cute și răspîndite în Sălaj în număr mare. A existat aici chiar un sat,
Popeni, locuitorii căruia erau specializați în cioplitul pietrelor de rîșnițe
și deci poporul și le putea procura și instala mai ușor8,
Cînd rîșnița de mînă a ajuns să nu mai satisfacă nevoile gospodăriei,
s-a trecut la măcinatul cu ajutorul morii.
8 Kovăch Géza, A zilahi céhek tôrténete (Istoricul breslelor din Zălau), Bucu
rești, 1956.
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înainte de cunoașterea și realizarea morilor acționate de aburi se
întrebuințau mori acționate cu mina, apoi de cele acționate de animale,
numite mori uscate, și mori acționate de forța hidraulică, numite mori
de apă. Acestea din urmă erau sau mori cu ciutură, avînd roata orizon
tală, sau mori cu roata verticală. Apa condusă prin jgheab poate cădea
pe deasupra roții: moara cu admisie superioară și poate acționa pe din
josul roții: moară cu admisie inferioară (fig. 9).
O moară de mină din Sălaj bine realizată, azi instalată în Secția în
aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj, este cea din
localitatea Preoteasa (fig. 10). în dimensiuni mult mai reduse, construcția
ei este la fel cu a morilor de apă cu roata verticală. Roata poate fi învîrtită cu mîna de o manivelă9.

Fig. 9a. Moară de apă cu admisie superioară din Buciumi.

9 Valeriu Butură, Secția în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei,
în Anuarul Muzeului... pe anii 1962—-1964, Cluj, 1966, p. 26 și Fig. 16; Același,
Muzeul etnografic al Transilvaniei, Secția in aer liber, Cluj, 1968, p. 72.
29 —

Anuarul Muzeului etnografic
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Fig. 9b. Moară de apă de pe Someș cu admisie inferioară.

Rîșnițele ca și morile de mină au fost utilizate sporadic pînă prin
deceniul al II-lea al secolului nostru în zonele cu gospodării mai tradi
ționaliste. Aici au fost întrebuințate pentru rîșnit și măcinat încă și după
răspîndirea morilor de apă, ba chiar și a celor de aburi. Acestea erau de
obicei proprietatea feudalului și luau de multe ori vamă mare pe care
poporul sărac nu o putea plăti. în schimb rîșnițele și morile de mînă,
chiar și în vremea cînd erau prohibite pentru poporul de rînd, putînd fi
utilizate și în locuri dosite, au fost întrebuințate pe o scară largă.
Din documentele scrise cunoscute de noi, cele mai vechi instalații
de măcinat acționate de forța animală sau de forță hidraulică, sînt ates
tate în Sălaj abia de la începutul secolului al XIV-lea, cînd, la anul 1318,
într-un act de vînzare a unei moșii în comuna Leșmir, se vorbește și de
două locuri de moară10. Mai tîrziu, în 1334, este amintită o moară a lui
Petre Kovăcs din Răstolț11. Documentele nu arată despre ce fel de insta
lație este vorba. Considerînd însă că prin localitate curge valea Păușii,
un afluent al Agrijului, precum și alte vîlcele, credem că nu poate fi
vorba decît despre o moară de apă. Ținînd apoi seama de faptul că debi10 Dr. Petri Mor, o.c., vol. IV, p. 8.
11 Dr. Petri Mör, o.c., vol. IV, p. 270.
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Fig. 10. Moară de mină din Preoteasa (Secția în aer liber a M.E.T.).

tul de apă al pîrîului este redus, presupunem că moara a fost o instalație
cu ciutură, așa cum au trebuit să fie de altfel toate instalațiile de pe
valea Agrijului și afluenții acestuia. Despre valea Agrijului se spunea
chiar că, cu toate că are debit de apă redus, totuși „poate acționa insta
lații mai mici“12.
12 Hodor Kăroly, Doboka vărmegye természeti és polgări esmertetése (Descrie
rea fizică și demografică a județului Dăbîca), Cluj, 1837, p. 524.
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în 1341 se vorbește de existența unei mori în localitatea Oaia, azi
dispărută13. Moara, așezată probabil pe valea Zălaului sau pe valea Țiga
nilor, a fost tot de apă.
în secolul al XV-lea se face amintire despre mai multe mori exis
tente în Sălaj. Așa, într-un document de arendare din anul 1481 a unor
moșii românești aparținătoare fostei cetăți a Vălcăului, se vorbește și de
existența unor mori, fără a se specifica însă nici numărul și nici felul
acestora14.
în secolul următor (1520—1526) documentele vorbesc despre două
mori de apă pe rîul Crasna în localitatea Moiad15, apoi în 1563 despre
cîte o moară de apă pe calea Bărcăului în Nușfălău și Zouan16. în 1587
sînt amintite în Nușfălău și două locuri de moară17, iar în urbariul din
1594 al cetății Șimleu sînt înregistrate următoarele mori: 1 moară uscată
și 1 moară de apă cu două roți în Șimleul Sïlvaniei; 1 moară de apă,
numită „moara din jos“, cu două roți și alta, numită „moara din sus“, cu
trei roți, în comuna Crasna, evident pe rîul cu același nume; 1 moară
de apă cu trei roți în localitatea Guruslău, despre care se spune că în
urma unei inundații i s-au rupt toate zăgazurile, și 1 moară de apă cu
1 roată în localitatea Bocșa18.
Pe măsură ce ne apropiem în timp de secolul nostru și în raport cu
intensificarea agriculturii și creșterea numărului populației, se înmul
țește și numărul morilor. în secolul al XVII-lea — pe lîngă morile amin
tite mai sus — se vorbește în documente și de următoarele mori: în 1641
se amintește de existența unei mori in localitatea Fetindia1920
; la 1648
exista 1 moară de apă în hotarul comunei Șărmășag29, iar în urbariul
cetății Șimleu, întocmit în anul 1658, sînt trecute următoarele mori de
apă: 1 în Șimleul Sïlvaniei cu trei pietre, 2 în Crasna cu patru pietre,
1 în Borla, cu două pietre, 1 în Boghiș cu două pietre și 1 în Bocșa cu
o piatră21. în 1694 se vorbește despre un loc de moară în localitatea
Siciu22.
în anul 1703 se face un inventar al bunurilor familiei baronului
Wesselényi, cel mai mare moșier din Sălaj. în el sînt înșirate și urmă
toarele mori de apă: 1 cu două pietre în Noțig, despre care se spune că
funcționează numai cînd este vreme ploioasă și belșug de apă; 1 cu două
pietre în Archid care funcționează tot numai pe vreme cu ploi dese; 1 cu
trei pietre în Jibou, pe valea Agrijului. Tot în inventarul. acesta este
13
14
15
13
17
18
19
20
21
22

Dr. Petri Mor,
Dr. Petri Mor,
Dr. Petri Mor,
Dr. Petri Mor,
Dr. Petri Mor,
Vezi nota 6.
Dr. Petri Mor,
Dr. Petri Mor,
Dr. Petri Mor,
Dr. Petri Mör,

o.c.,
o.c.,
o.c.,
o.c.,
o.c.,

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

II, p. 18.
II, p. 298.
I, p. 746.
II, p. 509.
I, p. 619.

o.c., vol. III, p. 465.
o.c., vol. IV, p. 286.
o.c., vol. II, p. 220.
o.c., vol. IV, p. 439

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Unelte și instalații din Sălaj

453

amintită și o moară uscată existentă în comuna Hodod (azi în jud. Satu
Mare)23.
Tot în anul 1703 s-a întocmit și un inventar al bunurilor de pe
domeniul din Crasna al moșierului Farkas Kălnoki. în acest inventar
sînt înregistrate următoarele mori de apă: 2 cu cîte două pietre în Crasna,
specificîndu-se că roțile morilor funcționează cu admisie superioară;
1 moară cu două pietre, cu admisie inferioară, în localitatea Cehei;
1 moară pustie construită pentru două pietre, lipsindu-i însă și pietrele
și roțile, în localitatea Vălcăul de Sus. Moara aceasta se spune că a
cîștigat-o „legal“ soția moșierului Farkas Kălnoki de la nobilii români
loan și Gheorghe Mada domiciliați în Fizeș24.
în anul 1713 se face amintire despre o moară în localitatea Șumal.
Morile amintite erau, probabil, de apă'2526
.
în anul 1715 se face un recensămînt oficial. în actele acestuia se
spune că toate morile din județul Solnocul de Mijloc —- care a intrat în
componența județului Sălaj de mai tîrziu — sînt ale feudalilor și din
acest motiv n-au fost recenzate. în consecință nu cunoaștem nici locul
nici numărul morilor acestora. Se spune doar atît că sînt mori uscate și
nu este nici una de apă25. Afirmația este discutabilă. Morile au fost și
mai înainte ale feudalilor și între ele — cum am văzut —■ cele mai multe
au fost de apă. Ce s-au făcut?
în actele recensămîntului oficial din 1720 sînt trecute ca existente în
județul Solnocul de Mijloc 18 mori, dintre care sînt în actualul județ
Sălaj următoarele: 1 în Cehul Silvaniei, 2 în Cheud, 1 în Inău, 3 în Someș-Odorhei, 1 în Traniș și 3 în Zălau, iar în județul Crasna — cel de-al
doilea județ care intră în componența Sălajului de mai tîrziu — sînt
recensate următoarele mori: 1 în Bănișor, 1 în Boghiș, 1 în Cizer, 2 în
Coznici, 3 în Jumelciș, 2 în Horoatul Crasnei, 1 în Hurez 1 în Iaz, 1 în
Preoteasa, 1 în Pria, 1 în Sig, 1 în Stîrciu, 1 în Valcău de Sus, 2 în Vîrșolț. Și în 1720 majoritatea morilor sînt ale moșierilor2728
. Nu se specifică
ce fel de mori sînt. Unele dintre ele erau acționate însă de forță hidrau
lică.
într-o conscripție din anul 1722 sînt înșirate următoarele mori din
localitățile de la sud de Meseș: Agrij, Bălan, Brusturi, Chechiș, Gilgău,
Păușa, Racîș, Românași, Romita și Tihău29. Și acestea au trebuit să fie
mori de apă așezate pe valea Agrijului, a Almașului sau a afluenților
acestora.
Fără îndoială numărul morilor a fost cu mult mai mare decît cele
înșirate mai sus. în diferite documente scrise între secolele XIV—XVIII23 Dr. Petri Mör, o.c., vol. II, p. 90—101.
24 Dr. Petri Mor, o.c., vol. II, p. 237—241.
25 Dr. Petri Mor, o.c., vol. II, p. 281.
26 Magyar sztatistikai kôzlemények (Comunicări statistice maghiare), vol. XII,
Budapesta, 1896.
27 Magyar sztatisztïkai kôzlemények (Comunicări statistice maghiare), vol. XII,
Budapesta 1896.
28 Conscriptio Comitatus Dobocensis Processus Superioris, în Petri Mor, o.c.,
vol. III și IV, la istoricul comunelor respective.
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lea găsim amintire de existența unor morari în diferite alte localități decît
cele înșirate, precum întîlnim și nume topice ca: „între mori“, „Valea
morilor“, „Fîntînă la moară“ etc. Or, acestea sînt dovezi sigure că în
localitățile respective au existat și mori, uscate sau de apă, care aveau
nevoie de morari de profesie sau au putut servi la crearea de nume de
locuri.
în secolul al XIX-lea, în special după 1848, numărul morilor crește
în mod simțitor. Este vremea cînd instalațiile de măcinat nu mai for
mează o prerogativă a claselor dominante, iar pe de altă parte se intro
duc și morile de aburi. Fără a insista asupra problemei, amintim doar că
numai în Zălau în 1854 — față de cele 3 mori recensate în 1720 — func
ționează un număr de 14 mori de apă, 6 mori uscate și 2 mori de
aburi29.
3. Românii în general — și în special cei din satele de dealuri și
munte, unde creșterea vitelor mari și mici este o ocupație principală,
cum este și Sălajul — fac parte din categoria popoarelor consumatoare
de lapte și derivatele lui. în multe locuri, după cum afirmă generația mai
vîrstnică, pînă pe la sfîrșitul secolului al XIX-lea, untura se întrebuința
rar în alimentație, numai în zile de „dulce“. Poporul consuma în locul
acesteia unt, smîntînă și zăr30. Aceasta nu însemnează însă că poporul
român n-a întrebuințat în alimentație încă din cele mai vechi timpuri și
grăsimi animale, iar uleiul s-a întrebuințat în zile de post, care erau
destul de numeroase în biserica românească31.
Uleiul era întrebuințat odinioară nu numai la alimentație ci și la
iluminat, precum și ca materie de uns uneltele (roți, etc.) din gospodărie.
în epoca culesului din natură, iar mai tîrziu și pe vreme de foamete,
uleiul îl storceau din jir și din ghindă, iar în epoca cultivării plantelor
oleaginoase din semințe de bostan și de floarea soarelui. în Sălaj toate
acestea se găsesc sau se cultivă pe scară largă. Din acest motiv atît
29 Dr. Petri Mor, o.c., vol. II, p. 551—552.
30 I. Claudian, Alimentația poporului român, București, 1939.
31 Ne oprim în special asupra problemei pentrucă unii autori — vezi de ex.
Gunda Béla, o.c., la nota 3 — susțin că poporul român n-ar consuma grăsimi ani
male de fel. Pentru restabilirea adevărului arătăm cîteva date grăitoare. în lucra
rea Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt... 1852, p. 31, se
spune că în Transilvania creșterea porcilor era mai dezvoltată în regiunea Făgăraș.
Ba nu acoperea însă nevoile circumscripției Camerei de comerț din Brașov care
la 1851 cuprindea ceva mai mult decît 2/5 din întreg teritoriul Transilvaniei (distr.
militare Sibiu — cu filialele Brașov și Bistrița — Odorhei și Făgăraș. S-au impor
tat din Muntenia și Moldova în 1851 un număr de 11.845 porci și 112,100 kg său
de oi pentru completarea celui 1/2 milion produs în circumscripția Camerei de
comerț. în consecință grăsimile s-au importat de la români și — în mare parte
pentru români care formau majoritatea absolută a populației din Transilvania.
într-o altă lucrare (Gr. Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țăranului român, Bucu
rești, 1859, p. 200) se arată că în 11 județe din Transilvania, rn care majoritatea
locuitorilor este de naționalitate română, se consumă de persoană următoarea can
titate de slănină și untură: Făgăraș 27,24 kg, Hunedoara 19,54 kg, Alba de jos
27,11 kg, Caraș 21,88 kg, Dăbîca 26,68 kg, Turda 27,6 kg, Năsăud 27,74 kg, Sibiu
22,87 kg, Arad 25,03 kg, Sălaj 18,54 kg, Cluj 29,40 kg.
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uneltele cît și instalațiile tehnice țărănești pentru stoarcerea uleiului au
fost destul de răspîndite.
Pentru extragerea uleiului a fost nevoie de la început de o piuă
în care să se zdrobească semințele, făcînd din ele o pastă și de o presă
sau teasc cu ajutorul căruia să se stoarcă din pastă uleiul.
Cea mai veche unealtă de zdrobit semințele a fost piua de mină,
asemănătoare cu piua de măcinat. Munca cu acest instrument era foarte
obositoare și cu randament scăzut. Pentru ușurarea lucrului s-a trecut,
într-o fază mai avansată, la piua cu ciocan acționată cu piciorul. Insta
lațiile de felul acesta aveau, după caz, unul sau mai multe ciocane, după
cum erau destinate muncii unei singure persoane sau a mai multora.
Pivele acestea au evoluat din cele cu ciocane de mînă, prin mărirea
piuei propriu zise și a ciocanului, apoi prin lungirea cozii și fixarea insta
lației într-un ax transversal susținut de un dispozitiv realizat în diverse
forme. Deasupra piuei, cam la înălțimea pieptului, instalația are fixată
o bară orizontală de care se prinde cu mîinile persoana care zdrobește
semințele și astfel își ia avînt pentru acționarea piuei cu piciorul (fig. 11).

Fig. 11. Piuă de ulei cu două ciocane din Moigrad.
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Un alt tip al piuei de zdrobit semințele este al piuei cu săgeți; ^sau
pisălogi verticali, acționate în trecut cu roate de mînă, iar mai aproape
de zilele noastre cu roată hidraulică, în majoritatea cazurilor fiind o anexă
a morilor de apă. Sistemul de funcționare al pivelor acestora este urmă
torul: săgețile sau pisălogii sînt ridicați succesiv de penele unui fus învîrtit de roată și apoi lăsați să cadă în scobiturile în care sînt puse semin
țele pentru a fi zdrobite.
.
Un tip de piuă întilnit mai rar și pe arii mai restrînse este piua cu
roată de piatră în jgheab și acționată cu brațele sau trasă de animale.
Deasupra jgheabului este așezată o piatră care cade perpendicular în
scobitura acestuia. Prin mijlocul pietrii este introdusă o pîrghie lungă
cu ajutorul căreia piatra poate fi rostogolită în scobitura jgheabului.: Se
mințele se așează în jgheab și prin mișcarea pietrei peste ele sînt zdro
bite și transformate în pastă care la rîndul ei este trecută în teasc și. cu
ajutorul acestuia se stoarce din ea uleiul.
Din punct de vedere al construcției și funcționării lor cunoaștem
diferite tipuri de teascuri: teasc cu pene verticale și teasc cu pene ori
zontale bătute cu maiul; teasc cu berbeci; teasc cu șurub. Nu insistăm
asupra amănuntelor constituționale și funcționale ale acestora. Ele au
fost descrise amănunțit în literatura noastră de specialitate. Ceea ce ținem
să accentuăm este faptul că diferitele tipuri de teascuri — și în special
cel cu berbeci — au fost cunoscute pe tot cuprinsul țării noastre, ba, cu
* tehnică mai perfecționată, au fost utilizate și în țările din apusul Euro
pei, de unde, probabil, au ajuns și la noi32.
Din Sălaj cunoaștem 2 pive de ulei, ambele acționate cu piciorul.
Una cu 4 ciocane este din comuna Preoteasa, în prezent adusă și insta
lată în Secția în aer liber de la Hoia a Muzeului etnografic al Transil
vaniei din Cluj (fig. 12). Alta, cu 2 ciocane, exista prin 1939 în gospo
dăria lui Gheorghe Tamba din Moigrad (fig. 12). Numărul lor a trebuit
să fie însă — pe vremuri, mult mai mare. Cunoaștem localități în care
știm că au existat teascuri de ulei. Or, unde au existat teascuri, a trebuit
să existe și pive.
în ceea ce privește teascurile simple cu pene bătute cu maiul —
asemănătoare cu scaunul pentru stors ceară — fiind unelte casnice de
uz frecvent, nu au fost consemnate nici în documente.
în anul 1594, într-un inventar al cetății Șimleu, se vorbește și despre
un teasc de ulei33. Nu este specificat tipul acestuia. La 1703 sînt amin
tite 2 teascuri de ulei în inventarul bunurilor cetății Hodod (azi în jud.
Satu Mare)34.
32 Vezi: V. Butură, Piuele de ulei din Transilvania, în Revista Muzeelor, nr. 2,
București, 1965, p. 125—133. Același, Secția în aer liber a Muzeului etnografic al
Transilvaniei, în Anuarul Muzeului (...) pe anii 1962—1964, Cluj, 1965, p. 22—41.
33 Vezi nota nr. 6.
34 Vezi nota nr. 7.
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Fig. 12. Piuă cu ciocane din Preoteasa (după V. Butură).

Un teasc cu șurub, construit în anul 1896 de Toader Moga din Preo
teasa, a fost achiziționat și instalat împreună cu piua de ulei în Secția
în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj (fig. 13).
Teascurile cu berbeci (fig. 14) au fost un tip caracteristic al Carpaților Orientali. De aici ele au pătruns și înspre Balcani. Fără a cunoaște
data construirii lor, în Sălaj este semnalată existența unor teascuri de
acest fel în localitățile: Cuceu, Dumuslău, Lupoaia și Panic35.
Ca și numărul morilor și cel al pivelor și teascurilor de ulei a scăzut
paralel cu progresele tehnice și cu introducerea uneltelor și instalațiilor
mecanizate și acționate de motoare. Ne dăm scama că numărul celor exis
tente încă pe teren poate fi îmbogățit prin cercetări noi. Ca tipologie însă
nu vor putea aduce nici o modificare față de cele cunoscute pînă azi.
Comparînd uneltele și instalațiile din Sălaj cu cele din alte părți,
constatăm că există o mare asemănare între ele, dovadă a unității etno
grafice a culturii materiale a poporului nostru.
35 Gunda Béla, o.c., p. 18 și Fig. 5.
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Harta nr. 2. Localitățile din jud. Sălaj amintite în lucrare.
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BÄUERLICHE WERKZEUGE UND TECHNISCHE ANLAGEN
DER NAHRUNGSMITTELERZEUGUNG IN SÄLAJ
(Auszug)

Der Verfasser behandelt auf Grund eigener Erhebungen und urkund
licher Angaben bäuerliche Werkzeuge und technische Anlagen im Gebiet
Sălaj oder Țara Silvaniei und beschränkt sich auf jene zur Verwertung
pflanzlicher Produkte.
Behandelt sind:
;
1. Mittel zum Ernten der Naturprodukte; der Verfasser verweilt bei
jenen für die Maisernte (Abb. 1—5).
2. Werkzeuge und technische Anlagen zum Mahlen.
Die älteste Methode war das Zermalmen der Körner mit einem Stein
auf Fliesen (Abb. 6). Eine Neuerung stellte das Zerstossen mit der Keule
in einem Mörser dar (Abb. 7). Seit der La Tène-Zeit werden auch auf
rumänischem Boden Schrotmühlen mit Handkurbeln (Abb. 8) verwendet.
Da dies bereits eine technische Anlage ist, findet sie Erwähnung in
Urkunden. Drei Schrotmühlen werden in einer Bestandaufnahme aus
dem Jahre 1594 in Șimleul Silvaniei erwähnt und zwei im Jahre 1703
bei der Überschreibung der Güter von Hodod (heute Kreis Satu Mare).
Als die Schrotmühle den Ansprüchen nicht mehr Genüge tat, ging
man zürn Mahlen in Mühlen über. Die Mühlen wurden mit Handkurbeln,
tierischer Zugkraft oder mit Wasserrädern angetrieben (Abb. 9).
Eine handbetriebene Mühle (Abb. 10) aus der Ortschaft Preuteasa
befindet sich in der Freilichtabteilung des Siebenbürgischen
Volkskundemuseums. Mühlen mit tierischem Antrieb oder mit Wasserrä
dern gab es im Kreis Sălaj mehrere: (1318 in Leșmir, 1334 in fiăstolț, 1341
in Oaia, und 1481 werden in einem Pachtbrief der Festung Valcău auch
Mühlen erwähnt. 1520—1526 erwähnen die Urkunden zwei Mühlen mit
Wasserrädern in Moiad, 1563 je eine in Nușfalău und Zouan. 1587 werden
auch zwei Mühlparzellen in Nușfalău erwähnt; 1594 zwei Mühlen, eine
davon mit zwei Wasserrädern in Șimleul Silvaniei; eine weitere Mühle
mit zwei und eine mit drei Wasserrädern in Crasna, eine Mühle mit drei
Wasserrädern in Gurusläu un eine Mühle mit einem Wasserrad in Bocșa.
1648 wird eine Mühle in Fetindia erwähnt, 1648 eine in Sărmășag. Im
Grundbuch der Festung Șimleu aus dem Jahre 1658 finden wir folgende
Mühlen mit Wasserantrieb aufgezeichnet : eine in Șimleul Silvaniei mit
drei Mühlsteinen, zwei in Crasna mit vier Mühlsteinen, eine in Boghiș
mit zwei Mühlsteinen und eine in Bocșa mit einem Mühlstein. 1694 wird
eine Mühlparzelle in Siciu erwähnt. 1703 werden folgende Mühlen mit
Wasserrädern aufgezählt: eine mit zwei Mühlsteinen in Noțig, eine mit
zwei Mühlsteinen in Archid, eine mit drei Mühlsteinen in Jibou, eine
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Mühle in Hodod (heute Kreis Satu Mare), zwei mit je zwei Mühlsteinen
in Crasna — und die Angabe, dass sie oberschlächtige Wasserräder
hätten — eine Mühle mit zwei Steinen und unterschlächtigen Wasserrä
dern in Cehei, eine mit zwei Steinen in Valcăul de Sus. 1713 wird eine
Mühle — wahrscheinlich mit Wasserrädern — in Sumai erwähnt. In den
Bestandaufnahmen aus dem Jahre 1720 sind folgende Mühlen aufgezählt:
eine in Cehul Silvaniei, zwei in Inau, drei in Someș Odorhei, eine in
Traniș, drei in Zalău, eine in Bănișor, eine in Boghiș, eine in Cizer, zwei
in Cosnici, drei in Jumelciș, zwei in Horoatul Crasnei, eine in Hurez,
eine in Iaz, eine in Preoteasa, eine in Prie, eine in Sic, eine in Stirciu,
eine in Valcăul de Sus und eine in Virșolț. Es wird nicht angegeben, um
welche Art Mühlen es sich handelt, die meisten j.edoch waren mit
Wasserrädern. In einer Urkunde aus dem Jahre 1722 sind folgende Mühlen
angeführt: Agrij, Bălan, Brusturi, Chechiș, Gîlgău, Păușa, Racîș, Românași, Romita, Tihău. Auch dies müssten Wassermühlen gewesen sein, die
am Agrij, am Almaj oder an ihren Nebenflüsschen gebaut wurden. Im
19. Jahrhundert stieg die Zahl der Mühlen sehr. Allein in Zalău gab es
1854 bereits 14 Mühlen mit Wasserrädern, 6 mit tierischer Zugkraft und
drei Dampfmühlen.
3. Im dritten Teil des Aufsatzes behandelt der Verfasser Werkzeuge
und technische Anlagen für die Gewinnung von Pflanzenölen und führt
folgende Ölmühlen an: eine in Preuteasa, eine zweite in Moigrad.
Ausserdem ist die von Toader Moga aus Preuteasa gebaute Ölpresse
belegt. Ohne Angabe des Baujahres sind im Gebiet Sălaj Ölmühlen mit
Kolben aus den Ortschaften Cuceu, Dumușlău, Lupoaia und Panic
(Abb. 11—14) erwähnt.
Es besteht kein Zweifel, dass die Zahl der Werkzeuge und techni
schen Anlagen früher noch viel grösser war.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Maisreibe aus Moigrad
Dreschflegel aus Cuceu
Maiskorb aus Chieșd (nach I. Balassa)
Maiskorb aus Lupoaia (nach B. Gunda)
Flegel zum Maisdreschen
Salzmühle aus Pria
Schrotmühle
Schrotmühle aus Preoteasa (Freilichtabteilung des Siebenbürgischen Volkskun
demuseums)
8b. Schrotmühle aus Almaș (Siebenbürgisches Volkskundemuseum, Nr. 6804)
9a. Mühle mit oberschlächtigen Wasserrädern
9b. Mühle mit unterschlächtigen Wasserrädern am Somesch
10. Mühle mit Handkurbel aus Preoteasa (Freilichtabteilung des Siebenbürgischen
Volkskundemuseums)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8a.
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11. Ölmühle aus Moigrad
12. Ölmühle aus Preoteasa (nach V. Butură)
13. Ölpresse mit holzgeschnitzter Schraubenspindel aus Preoteasa (Freilichtabtei
lung des Siebenbürgischen Volkskundenmuseums)
14. Ölpresse mit Kolben

KARTEN

1. Methoden die Maiskörner von den Maiskolben zu befreien
2. Im Aufsatz erwähnte Ortschaften des Kreises Sălaj.
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JOSENII BÎRGĂULUI, UN FOST CENTRU
DE CERAMICĂ NEAGRĂ ROMÂNEASCĂ DIN TRANSILVANIA
Scurtă privire asupra istoricului ocupației. Numeroasele vase de cera
mică neagră sau fragmente de asemenea vase descoperite arheologic și
păstrate în colecțiile muzeale, constituie unul din indiciile cele mai de
seamă ale rolului pe care l-a avut în trecut practicarea olăritului pe teri
toriul patriei noastre.
Fiind prin excelență destinate uzului casnic, vasele de ceramică nea
gră au cunoscut o largă răspîndire datorită în primul rînd ușurinței de
procurare a materiei prime și a simplității procesului de fabricație, iar
în al doilea rînd, prin forma, culoarea și rezistența lor au putut satisface
într-o mare măsură cerințele zilnice ale celor ce le utilizau. Cu tot carac
terul lor utilitar, trebuie să subliniem că o mare parte din produsele
acestui gen ceramic, prin linia formelor și a decorului, sînt valoroase și
sub aspectul realizării lor artistice, reușindu-se în acest fel să se îmbine
armonios latura funcțională cu cea estetică.
Din punct de vedere tehnologic, modul de fabricație al ceramicii
negre este, pînă la o anumită limită, identic cu cel folosit la obținerea
produselor de ceramică roșie; lutul și uneltele sînt aceleași în ambele
cazuri, culoarea roșie sau neagră nefiind rezultatul unor elemente în plus
«au în minus, ci rodul unei arderi total diferite.
în cazul ceramicii roșii, arderea este oxidantă, adică se face în pre
zența oxigenului pînă în momentul cînd vasele devin translucide, opera
ția oprindu-se aici.
în ceea ce privește ceramica neagră, arderea caracteristică începe
tocmai de la punctul terminus de ardere al ceramicii roșii, mai bine spus
se continuă prin înăbușirea gurilor cuptorului în vederea obținerii feno
menului reducător sau neoxidant. In această a doua fază de ardere, vasele
din cuptor primesc, din cauza lipsei de oxigen, o culoare închisă, negri
cioasă, de diferite nuanțe.
De altfel, de o ceramică neagră propriu zisă am putea vorbi numai
în acest caz, întrucît, pe lîngă această ardere, se mai cunosc două pro
cedee de obținere a culorii respective prin care, utilizîndu-se elemente
complimentare, se urmărește să se întărească, pe cît mai mult posibil,
aspectul negricios al vaselor. Este vorba de arderea vaselor tratate cu slip
(firniss) și de arderea pastei amestecată cu cărbune. In primul caz avem
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de-a face cu o operație de tratare a suprafeței vasului, iar în al doilea
caz de o combinație interioară a masei de lut
*.
Centrele de prelucrare a ceramicii negre au fost literalmente larg
răspîndite, fiind întîlnite atît pe continentul european cît și înafara lui
(Mexic, Peru, India și Egipt)*1.
în Europa, ceramica neagră a cuprins regiunile central-estice, modul
de prelucrare al ei fiind cunoscut în trecut de cehi, slovaci, polonezi, da
nezi, maghiari, sîrbi și români. în prezent acest meșteșug mai este cunos
cut în cîteva centre existente în Polonia, Ungaria și România2.
Pe teritoriul României ceramica neagră este cunoscută încă din pri
mele culturi neolitice — Criș, Vinca, Hamangia, Sălcuța și Boian —,
fiind apoi mereu prezentă și în culturile de mai tîrziu cînd putem constata
o îmbunătățire a tehnicii de prelucrare atît în ceea ce privește pregătirea
pastei și a arderii, cît și în tratarea suprafeței vaselor.
Originea tehnicii ceramicii negre propriu zise, prin care se urmărea
luciul metalic, pare a fi pătruns pe două căi: una din vestul Asiei Mici3
și a doua dinspre Macedonia, de unde a iradiat spre nord4. De altfel,
după unele teorii, aceste forme cu reflexe metalice n-ar fi altceva decît
transpunerea în lut a unor prototipuri de metal din Asia Mică5.
în perioada hallstattiană, iar apoi în perioada Latène, ceramica neagră
atinge o mare perfecțiune tehnică, gama de sorturi ceramice variind în
funcție de degresantul folosit. Odată cu venirea Celților (sec. III î.e.n.),
stăpîni deplini ai procesului de ardere reducătoare, se produce o splen
didă ceramică neagră cenușie, lucrată la roată, ea fiind, ca și la alte
popoare barbare, un reflex mai apropiat sau mai îndepărtat al ceramicii
executate în lumea grecească.
în epoca romană și mai tîrjiu, în cea a migrațiilor, materialul cera
mic scos la iveală cu ocazia diverselor săpături, atestă în chip concludent
* Tratarea vaselor cu slip a fost larg întrebuințată în trecut și ea a atins o
mare perfecțiune în ceramica epocii arhaice a Greciei antice din sec. XI—VIII î.e.n.
Slipul este o baie de lut, bogată în oxizi de fier și substanțe alcaline (pentru a-i
menține un anumit grad de fluiditate) care se aplica pe anumite porțiuni ale vase
lor, acolo unde olarul dorea ca locul să devină negru. Trecerea de la culoarea
naturală a lutului diluat, aplicat pe suprafața vaselor, la negrul cu reflexe metalice
se obținea în timpul arderii cînd, oxizii de fier, în urma unor procese chimice, își
modificau structura (vezi V. V. Struve si D. P. Kalistov, Grecia antică, Ed. St., Buc.
1958, p. 589).
Prin procedeul arderii pastei amestecate cu cărbune se lucrau vasele în Terra
Nigra, specifică secolului III—IV e.n. care derivă din epoca Latène (vezi Pa du
Vulpe, Izvoare. Săpăturile arheologice din 1936—1948, Ed. Acad. R.P.R., 1957, p. 29).
1 Szabadfalvi Jozsef, Die schwarze Keramik in Ungarn und ihre est euro
päischen Beziehungen în Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae,
tomus VII, Budapest, 1958, p. 394.
2 Ibidem, p. 424.
3 Milojcie, V., Körös — Starcevo — Vinca, p. 113, apud Berciu, D., Contribuții
la problema neoliticului în România în lumina noilor cercetări, Ed. Acad
R.P.R., p. 43.
4 Ibidem, p. 43.
5 Berciu, D., Cultura Hamangia, Ed. Acad. R.S.R., 1966, p. 74.
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gradul de civilizație atins de popoarele „barbare“ pe teritoriul patriei
noastre.
în perioada evului mediu, ceramica populară, prin pronunțatul ei
caracter uzual, a lăsat urme materiale și documentare mai puțin nume
roase decît cele ale producției privilegiate din centrele orășenești. Faptul
că ele au existat și au concurat, de la egal la egal, producția ceramică a
breslelor orășenești, este întrutotul confirmată de acele măsuri restrictive
prin care se interzicea românilor să producă și să vîndă oale în orașele
și tîrgurile transilvănene6. în pofida acestor îngrădiri, olăria românească
a continuat să producă pe mai departe o ceramică variată, în culori și
forme proprii scopului pentru care era făcută.
Dezvoltarea acestui meșteșug, cu sate specializate în ceramică neagră
sau roșie, a cunoscut o linie constant ascendentă pînă la începutul seco
lului XX cînd, odată cu răspîndirea vaselor metalice, mult mai rezis
tente, vasele de lut pierd tot mai mult din valoarea lor utilitară, ceea ce
a atras după sine încetarea producției ceramice în mai multe centre cu
vechi tradiții locale.
Dispariția prematură a acestor centre, identificarea și cunoașterea
sub aspect tipologic și tehnologic a gamei de produse a fiecăruia are o
importanță deosebită pentru îmbogățirea dateloi- privind cultura mate
rială a poporului nostru. Prin stabilirea locului geografic, a evoluției
istorice, a specializării și ariei de răspîndire a producției ceramice din
fiecare centru, dispărut sau existent, tabloul veridicității valorice și tra
diționale a olăritului românesc ar cîștiga mult în ponderea sa prin elu
cidarea unor elemente de interferență existente în registrul motivisticii
și al tehnicii ei de realizare, în specificul și similitudinea formelor din
spațiul intra și extracarpatic al teritoriului nostru sau cu cel al țărilor
învecinate.
Elaborat prin prisma acestui unghi, studiul încearcă să îmbogă
țească, prin prezentarea fostului centru transilvănean de ceramică neagră
românească de la Josenii Bîrgăului, rezultatele acumulate în acest do
meniu.
#
*

*

Satele birgăugne sînt situate pe bazinul superior al Bistriței arde
lene, care pătrunde adînc în Carpații Orientali. Primele firuri de apă le
culege de pe verșanții nordici ai Munților Căliman, de sub vîrful Bistricioara (1990 m). Mai jos, pe dreapta, primește apele văii Tiha, în susul
căreia există un vechi drum de legătură între Transilvania și Moldova,
prin pasul de la Tihuța (fig. 1).
6 Pascu, St., Meșteșugurile în Transilvania pînă în sec. XVI, Ed. Acad., 1954,
Buc., p. 190—191.
30 — Anuarul Muzeului etnografic
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în bazinul superior al văii se găsesc adunate cele opt sate bîrgăuane:
Rus, Joseni, Mijloceni, Suseni, Prund, Tiha, Mureșeni și Bistrița. Secțiu
nea văii, mai largă la Rusul Birgăului, se îngustează în sus, spre Prundul
Bîrgăului, iar de aci, pe cele două bifurcații: spre Bistrița Bîrgăului și
Mureșenii Bîrgăului, unde lunca este o fîșie îngustă, cu excepția unor
sectoare care oferă terenuri restrînse pentru culturi și fînațe. O parte
din terenurile arabile, și chiar din gospodărie sînt situate pe nivelele mai
înalte. Bazinul văii a fost un întins și bogat domeniu forestier în cuprin
sul căruia s-a lărgit spațiul de așezare și exploatare odată cu blocarea văii
și trecătorii transcarpatice, prin colonizarea sașilor.
Important și deosebit de semnificativ este modul prin care s-a deli
mitat aria de așezări omenești de pe valea Bistriței ardelene. Analizînd
structura toponimică locală, observăm că numele fiecărei comune este un
toponim compus, alcătuit din doi termeni, în care prezența determina
tivului genitival Bîrgăului, cu sens oronimic, are rolul de a desemna
apartenența tuturor așezărilor la aceste locuri. Inițial, așa cum ne dove
desc și documentele istorice, prin toponimicul Bîrgău s-a numit întreaga
regiune și, numai treptat, pe măsura creșterii demografice, s-a ajuns ca,
în cadrul acestei delimitări generale, să se contureze hotarele actualelor
așezări, numele fiecăreia (în cazul nostru Joseni) indicînd poziția sau
locul deținut în valea respectivă. Ca atare, acest toponimic de Bîrgău
n-a apărut în mod întîmplător; la baza originii sale stă un simplu apelativ
din care s-a format un toponim propriu zis, sensul originar făcînd parte
din limba celor care au populat în trecut această regiune și al cărui înțe
les astăzi s-a pierdut.
Izvorît din configurația terenului și utilizarea lui în scopuri de. apă
rare, topicul de Bîrgău pare a fi mai degrabă de origine germană
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(Burg = cetate și Gau = regiune) și nu slav cum s-a susținut7. In acest
caz, numele de Bîrgău ar fi mai nou și se suprapune, prin asociere, ve
chiului toponimic slav local Bistrița, prin care se desemnează atît rîul
cît și numele celor două localități de pe cursul acestui rîu care, înainte
de a fi „traduse“ în limba nouă, au fost cîndva numite în graiul local
Repedea, fenomen cunoscut și întîlnit și în alte regiuni ale țării8.
Cu alte cuvinte, în ambele cazuri, avem de a face cu toponimice de
origine română, adică toponimice date de români, care au fost preluate
și transmise prin fondul lexical de origine slavă și germană a limbii.
Deci sub aceste toponimice mai noi, se ascund altele mai vechi, ceea ce
arată că o tot atît de veche populație a continuat să existe pe aceste
locuri, fără întrerupere, de cînd au fost date aceste nume și pînă azi.
Situată în districtul marginal vestic al Carpaților Orientali de Nord,
regiunea Bîrgaielor este amintită relativ tîrziu în documente. Cu ocazia
delimitării hotarelor dintre Bîrgău și comuna săsească Iad (actuală Live
zile), care a avut loc în anul 1782, la cererea împăratului Iosif II, Tribu
nalul din Cluj-Mînăștur găsește în arhivele documentare scrisori vechi
alcătuite în anul 1400 prin care se stabileau drepturile familiei Bethlen
în aceste locuri9. în anul 1506 se consfințește pentru prima oară în scris
delimitarea între „Bîrgăul de sus și de jos“, sate iobăgite care sînt cum
părate de orașul Bistrița de la proprietarii lor, familia Bethlen10. Intere
sul manifestat de oraș față de cele două sate ni se pare firesc dacă ținem
seama de așezarea lor pe drumul comercial ce unea Bistrița cu Moldova.
Aceasta cu atît mai mult cu cît comerțul de tranzit, practicat se pare de
cărăușii localnici, nu trebuie privit ca un simplu schimb de produse între
păturile privilegiate, întrucît aceste legături au antrenat și păturile mai
largi ale populației; numai așa se explică faptul de ce în anul 1412, odată
cu restabilirea vechilor norme, li se permite țăranilor din împrejurimile
Bistriței să-și aducă din Moldova, nestingherit, pînză de cămașă și su
mane11 care probabil se produceau în cantități insuficiente în aceste
locuri.
în anul 1784 satele iobage de pe valea Bîrgăului vor fi incluse, prin
răscumpărare, în districtul grăniceresc al Năsăudului12, fapt care va duce
la îmbunătățirea vieții materiale și spirituale a locuitorilor din această
regiune. Situația se va menține pînă în anul 1860 cînd, odată cu desfiin
țarea regimentului grăniceresc, satele bîrgăuane vor fi greu încercate de
politica de asuprire națională și socială a cercurilor aristocratice habsburgice pînă la prăbușirea imperiului habsburgic.
Economia satelor a avut un caracter mixt. în josul văii accentul s-a
pus pe agricultură, iar mai sus pe creșterea animalelor. Caracterul ances7 Drăganu, N., Toponimie și istorie, Cluj, 1928, p. 142—144.
8 Monografia geografică a R.P.R., vol. I. Geografia fizică, Buc., 1960, p. 70.
9 Ghițan, T., Contribuții la istoricul Văii Bîrgăului, în Arhiva Someșană,
nr. 25, p. 432.
10 Șotropa, V., Districtul Năsăudului în Arhiva Someșană, nr. 1, p. 6.
11 Iorga, N., Documente românești din arhivele Bistriței, partea I, p. V.
12 Șotropa, V., Militarizarea Văii Bîrgăului în Arhiva Someșană, nr. 10, p. 4.
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trai al principalelor ocupații este surprins încă în prima jumătate a seco
lului trecut de către o comisie economică grănicerească care constată,
într-un proces verbal, că „satele companiei a IlI-a și a IV-a din valea
Birgăului trăiesc parte din agricultură și ceva prăsire a vitelor, parte din
negoț de lemn și fabricarea oalelor“13. înșiruirea acestor îndeletniciri
ilustrează pe de o parte viața agrar-pastorală a regiunii, iar pe de altă
parte activitatea meșteșugărească în cadrul căreia prelucrarea lemnului
și olăritul constituiau principalele ocupații ale bîrgăuanilor.
Olăritul local. în ceea ce privește olăritul, trebuie să subliniem că
meșteșugul s-a dezvoltat în satele din bazinul mijlociu al văii: Joseni,
Mijloceni și Suseni. Dintre aceste centre mai persistă în prezent cel de
la Mijlocenii Birgăului, cu o producție cantitativ redusă, pe cînd cel de
la Suseni și-a încetat activitatea în preajma primului război mondial, iar
cel de la Joseni în jurul anului 1940. Pentru cele trei sate, mai sărace în
resurse agricole, și chiar pastorale, olăritul a devenit o sursă suplimen
tară în procurarea produselor agricole. Producția lor satisfăcea cerințele
mai modeste ale țărănimii din satele învecinate sau cele din Cîmpia Tran
silvaniei, unde se duceau cu ele.
Olarii din Suseni și Mijloceni erau buni cunoscători ai procesului de
fabricație a ceramicii roșii. Cei din Joseni s-au prevalat în meșteșugul lor
prin specializarea și confecționarea în plus a vaselor de ceramică neagră.
Această diferențiere în ceramică neagră și roșie, care a păstrat forma
arhaică de producere a lor, a ușurat mult desfacerea vaselor prin satele
și tîrgurile transilvănene. Pentru satisfacerea intereselor întregii colec
tivități, meșterii olari își stabileau itinerariul în funcție de necesitățile
și gusturile cumpărătorilor, ceea ce făcea ca inițial să se sfătuiască asupra
locului spre care să se îndrepte cu produsele lor. Evitînd astfel concu
rența, olarii bîrgăuani erau, așa precum vom vedea, nu numai buni cunos
cători ai meșteșugului tradițional, ci și buni organizatori ai modului de
desfacere a mărfii în locurile prielnice pe care le cunoșteau și alegeau
cu mult discernămînt.
în ceea ce privește producția de ceramică roșie, executată în cele
trei sate, se poate constata o mare diversitate de forme și stiluri motivistice. Deși în majoritatea lor aceste vase erau destinate uzului casnic,
unele dintre ele, în special blidele smălțuite, sînt forme plastice de o
mare realizare decorativă. Mult timp s-a pus sub semnul incertitudinii
apartenența acestor forme specificului local întrucît, printre aceste vase,
s-au găsit unele de proveniență străină. Desigur că, în cadrul schimbu
rilor comerciale și a circulației mărfurilor din mediul rural, s-au putut
infiltra, fie direct, fie prin intermediari, unele produse ceramice aparținînd unor centre mai apropiate sau mai îndepărtate de valea Birgăului,
dar aceste vase, achiziționate sporadic, au avut un caracter pur decorativ,
fapt care explică, în bună parte, păstrarea lor pînă în zilele noastre. Așa
s-a întîmplat ca, la o cercetare mai amănunțită, pe vasele considerate
*3 Șotropa, V., Un act memorabil în Arhiva Someșană, nr. 12, p. 162.
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maghiare, să fie găsite motive specifice românești, aparținînd acestor
centre14. Din cele expuse sumar reiese că produsele ceramicii de la Bîrgău, indiferent de rolul lor funcțional sau decorativ, erau bine conturate
atît din punct de vedere al formei cit și al motivisticii.
Părerile unanim acceptate conform cărora produsele ceramicii negre
sînt anterioare celor roșii fac verosimilă părerea că și în cazul atelierului
de la Josenii Bîrgăului să fie vorba de un vechi centru ceramic transil
vănean. Prin însuși caracterul tradițional, olăritul din mediul rural își
confirmă vechimea, dar a se încerca să se stabilească cu exactitate sau
chiar cu aproximație începuturile unui asemenea meșteșug într-un anu
mit centru sau a modului și împrejurărilor în care el s-a format consti
tuie un fapt literalmente îngreunat de o serie de factori ai vieții econo
mice din trecut.
în ciuda acestor greutăți, în cele ce urmează vom încerca să recon
stituim producția fostului centru de olari de la Joseni care, pe baza date
lor culese pe teren, evidențiază în mare măsură tradițiile ceramicii negre
în această parte a Transilvaniei (fig. 2).
Prima mențiune relativ tîrzie din care reiese că bîrgăuanii aveau
cunoștințe asupra modului de confecționare a unor forme din lut datează
din aprilie 1784 cînd, într-o scrisoare a maiorului austriac Heydendorff,
se nota că „în Joseni se fac de ani de zile pipe (lulele)“15. Aceste produse
ne dezvăluie o avansată specializare a meșteșugului, ceea ce presupune o
mare vechime a acestuia. De altfel, aceste pipe vor mai fi menționate
cu trei decenii mai tîrziu cînd aflăm că, datorită calităților pe care le
aveau, acelea de a fi „ușoare și frumoase“ se exportau anual în Galiția și
Ungaria un număr de 30.000 de bucăți16. Cu toate că nu ni s-a păstrat
un asemenea exemplar original, pentru a ne forma o imagine mai apro
piată formelor lor, cantitatea de pipe exportate, la care se adaugă cele
cerute pe plan local pare, pentru acele vremuri, destul de însemnată.
Alte dovezi despre importanța pe care a avut-o în trecut practicarea
acestui meșteșug în această comună sînt înseși datele despre olari și pro
dusele lor. în „Protocolul comunei pentru însemnarea morților pe anii
1851—1891“, aflat în arhiva Consiliului popular comunal, sînt trecute,
pentru primii ani, nu numai numele, vîrsta și anul celor decedați, dar și
ocupația avută. Astfel constatăm că în anii 1852, 1853 și 1856, deci în
decurs de trei ani, în comuna Josenii Bîrgăului au decedat zece olari, un
procent relativ ridicat față de totalul celor decedați.
Dintre nenumăratele vase confecționate în trecut la Joseni s-a păs
trat un singur și frumos exemplar destinat uzului casnic care — prin
forma, decorul și mărimea lui — pare a fi tipul reprezentativ al ceramicii
14 Gönyei Sandor, Beszterce vidéki cserépedények a Néprajzi Muzeumban în
A Néprajzi Ërtesitô, XL évfolyamâbôl, Budapest, 1958, p. 233.
14 Șotropa, V., Militarizarea Văii Bîrgăului în Arhiva Someșană, nr. 20, p. 4.
16 Ghițan, T., Olăritul pe Valea Bîrgăului, în Studii și cercetări de etnografie
și artă populară, Buc., Ed. Șt., 1965, p. 324, notă subsol 2 și în Statistik der k.k.
Militärsgrenze, vol. 2, paragr. 53, foaia 265.
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negre de la Bîrgău (fig. 3). Vasul, de mărime mijlocie, este decorat, pînă
la linia gabaritului maxim, cu ornament reticular constituit din romburi
lustruite, iar pe cele două toarte sînt scrijelate cifrele anului în care a

Fig. 3. Oală cu ornament reticular confecționată in anul 1830.

fost confecționat (1830) și inițialele chirilice ale meșterului olar. Privind
lista celor zece olari17 înscriși în protocolul amintit, nu vom găsi nici un
nume care să înceapă cu inițialele
dar, avînd în vedere preluarea
obișnuită de către fiu a pronumelui tatălui, s-ar putea ca Toader Vasile
Moldovan, decedat în anul 1853 la vîrsta de 33 de ani, să fi fost fiul lui
17 Lista completă cu numele olarilor din Josenii Bîrgăului cuprinși în „Pro
tocolul comunal pentru însemnarea morților“ din anii 1852—1856 (aflată în Arhiva
Consiliului popular comunal)
Numele

Ion Dumitru Baci
Toader Vasile Bălan
I/arion Sabău
Gavril Pavel Țarcă
Chifor Urs
Toader Vasile Moldovan
Constantin Lucută
Ion a lui Larion Baci
Iacob Sirețan
Chifor Ciot

Vîrsta
60
46
48
50
70
33
50
34
25
28

ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani

Anul morții
1852
1852
1852
1853
1853
1853
1853
1856
1856
1856
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Vasile Moldovan și în acest caz inițialele corespund întrutotul cu cele de
pe vas. Indiferent însă de această încercare de identificare, vasul își are
calitățile sale, fapt care explică în bună parte transmiterea lui de-a lun
gul mai multor generații.
Desigur că pe lîngă aceste succinte date, păstrate scriptic sau mate
rial, importanța practicării olăritului la Joseni reiese și din tradiția orală
locală care amintește de numărul mare de olari existent aici la sfîrșitul
secolului XIX și începutul secolului XX. De fapt pragul ce desparte cele
două secole constituie sfîrșitul liniei constant ascendentă pe care a mers
producția acestui meșteșug, după care începe perioada de declin, în care
formele și ornamentele tradiționale sînt treptat părăsite sau uitate pentru
ca în anul 1940 el să înceteze cu desăvîrșire.
Astăzi, din totalul celor 28 de olari care au lucrat în intervalul
dintre cele două războaie mondiale, mai trăiesc doar patru. Pornind de la
premiza necesității și importanței cunoașterii acestui gen ceramic, care
reliefează tradițiile ceramicii negre în această parte a Transilvaniei, Mu
zeul etnografic din Cluj a încredințat sarcina reconstituirii întregii tipo
logii a vaselor negre meșterului olar Moldovan Chifor care, cu emoție
și conștiinciozitate a refăcut, după o întrerupere de aproape trei decenii,
întregul proces tehnologic, începînd cu munca legată de construirea cup
torului și a confecționării uneltelor necesare și terminînd cu arderea vase
lor. Produsele ceramice obținute au surprins de la prima vedere prin
varietatea formelor și mărimilor, a motivelor decorative și a tehnicii lor
de realizare.

CONFECȚIONAREA VASELOR
Extragerea lutului. Olarii din Joseni scoteau lutul dintr-un loc de
fînaț din apropierea satului, numit Zleamăn, avînd o suprafață de
100 m2. Ei săpau o groapă de formă patrulateră sau circulară, cu un
diametru de 100—120 cm, la o adîncime de 100 cm sau chiar mai mult.
La acest nivel se dădea de „vina“ (stratul) de lut, a cărui grosime nu
depășea 40—50 cm. Exploatarea lutului se făcea cu hîrlețul de către
unul sau doi oameni. Întrucît pe locul respectiv creșteau arini, olarii
săpau numai acolo unde nu se dădea de rădăcini. Transportul masei argiloase se făcea cu carul sau cu sania, — după anotimp. Se făceau în total
vreo 10—15 transporturi cu materia primă care se depozita în „lutărie“,
o ladă de 3/3 m, acoperită cu un „lătunoi“ (platformă de lemn).
Prelucrarea lutului. După ce masa de lut a fost extrasă și transpor
tată la domiciliu, urma un ciclu de operații pregătitoare modelării vase
lor. Prima operație o putem considera aceea prin care, pentru a se evita
uscarea, materia primă era stropită cu apă. în timpul iernii lutul înghețat
se aducea în casă și se așeza pe un „fund“ (platformă), presărat cu nisip;
pînă dimineața se dezgheța.
înainte de a fi bătut, lutul se strîngea într-o formă conică de „că
piță de fîn“. Pentru eliminarea golurilor de aer din masa de lut, această
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formă începea să fie lovită cu bota. Se forma o „roată de lut“ al cărei
diametru se reducea continuu, pe măsură ce era bătută. Așa de pildă,
dacă roata avea inițial un diametru de 20—40 cm. prin presare și unifor
mizare diametrul se reducea la 15—20 cm. Se bătea o față, după care
roata era răsturnată și se bătea cealaltă parte.
în urma acestei operații, lutul se tăia cu secera în felii subțiri, corpu
rile străine fiind astfel eliminate. Din aceste felii se făceau boțuri de lut

Fig. 4. Roata olarului din tinda casei de la Joseni.
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care, la rîndul lor, erau bătute separat și se puneau într-o ladă ca să
dospească timp de cîteva zile. Sub influența agenților atmosferici, avea
loc un fenomen fizic în masa lutului, prin care se mărea gradul de plasti
citate al argilei și un proces chimic de putrefacție a corpurilor organice.
Pentru a accelera dospirea, argila se uda cu apă.
Operația următoare era frămîntarea. In acest scop olarul presăra cu
nisip lavița roții, pe care frămînta apoi doi sau trei boți, timp de o oră,
în felul următor: cu podul palmei drepte se întindea o felie de lut, atît
înainte cît și lateral, care apoi se împătura și se întindea din nou. Ope
rația se repeta de mai multe ori și era făcută în scopul încheierii pro
cesului de uniformizare a masei argiloase, înlăturîndu-se totodată și ulti
mele impurități. După frămîntare se făcea un sul de lut care, pentru a
nu se usca, era stropit cu apă. Din aceste suluri își alegeau olarii boțurile
de lut, a căror mărime depindea de dimensiunea vasului ce urma a fi
modelat. Ultima frămîntare a boțurilor de lut se făcea pe masa olarului,
după care începea faza propriu-zisă de modelare a vaselor pe roată.
Uneltele. Rolul principal în confecționarea formei vaselor îl deține?
roata (fig. 4). Ea este alcătuită de fapt din două roți: una mai mare și
una mai mică, legate într-un fus vertical care la rîndul său se fixa pe
laviță, printr-un jug. Extremitatea de jos a fusului se termină într-o pia
tră de rîu („bdicaș“) găurită, în care se învîrtea. Ca unguent se folosea
unsoarea de porc, ceea ce permitea o reducere a coeficientului de frecare,
așa încît ni se pare plastică expresia bătrînului olar care spunea că „se
dădeau două picioare de mergea ca o sucală“. Făchieșul (pieptenele) —
unealtă cu ajutorul căreia se finisează forma vasului — este de formă
trapezoidală, asemănătoare celor utilizate și azi la Marginea, în Moldova,
fiind confecționat tot din lemn de fag. Bota (maiul) din lemn de fag, era
folosită la bătutul lutului. Secera era unealta cu care se tăia lutul. Hîrdăul
era un vas mic ce conținea apa de care se folosea olarul în timpul lucru
lui, pentru a-și înmuia mîinile. Sirma era unealta cu ajutorul căreia se
desprindea vasul proaspăt modelat de pe roată. Capetele ei se înfășurau
în cîrpe sau erau legate de două bețișoare.
Uscarea. Vasele proaspăt modelate erau așezate pe polițe suspendate,
în tinda casei. Ele se așezau în poziție verticală, cu gura în sus, iar după
cîteva ore, cînd se uscau puțin, olarul le întorcea cu gura în jos. Acest
proces trebuia să se desfășoare lent, întrucît altfel vasele se spărgeau
la ardere.
Ornamentele vaselor negre. In ceea ce privește ornamentica, cera
mica neagră era debitoare ceramicii roșii sau smălțuite. Aceasta se datorește atît culorii propriu-zise, cît și scopului pentru care a fost făcută.
Decorul vaselor negre de la Joseni se diferențiază în funcție de cele
două tehnici de ornamentare: a. al inciziei și b. al lustruirii, după cum și
vasul era crud sau uscat. In ambele cazuri ornamentarea vaselor are loc
înainte de ardere (fig. 5).
a. Incizia se realizează cu ajutorul unui vîrf ascuțit, de obicei colțul
făchieșului, prin care se imprimă motive simple, geometrice pe suprafața
crudă a vasului. La Joseni, ornarea prin incizie cuprindea doar partea
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superioară a vasului și se compune din brîuri simple, linii frînte sau
ondulate („zig-zaguri“), benzi liniare și așa numitele bîrnele, formate
dintr-o linie orizontală, încadrată de două brîuri. Uneori, pentru a se mări
efectul decorativ, pe buza evazată a vaselor se imprimau ritmic linii
incizate, la distanțe aproximativ egale.
b. Lustruirea este o tehnică ornamentală specifică ceramicii negre,

Ornamentica vaselor negre

f

Fig. 5. Denumirea locală a motivelor ornamentale.
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realizată prin atingerea în mișcare a unei pietre de riu (cremene) pe
suprafața uscată a vasului. După ardere, urmele lăsate de piatră capătă
reflexe plumburii, ușor perceptibile pe fondul mat al vasului. în struc
tura cîmpului ornamental, motivele lustruite se situează sub cele incizate,
ocupînd trei pătrimi din suprafața vasului. Din punct de vedere evolutiv,
s-a putut constata o deosebită stabilitate a motivului reticular constituit
din romburi lustruite („pătrățele“), specifice ceramicii negre de la Joseni.
Cuptorul se compune din două părți: locul focului și oalelor. El era
construit în mod obișnuit după șură, in grădină.
Din punct de vedere al formei, cuptorul pentru ars ceramica neagră
de la Joseni se încadrează în tipul cuptoarelor tronconice, cu vatra orga
nizată. După materialul din care sînt făcute, la Joseni nu apar cele două
variante cunoscute: cuptorul din lut bătut (Marginea — Moldova) și cup
torul din cărămidă (Iugoslavia și Ungaria). Aici avem de-a face cu o con
strucție mai puțin evoluată. Cuptorul are pereții construiți din piatră
de baie, extrasă din carieră. îndepărtarea umezelii era asigurată de vatra
cuptorului, formată din piatră de vale, situată la o adîncime de 30—40 cm
față de nivelul solului. Acest tip reprezintă o etapă intermediară în faza
de trecere de la groapa de ars, săpată în pămînt, spre cuptorul construit
deasupra solului. Prevăzut cu două guri de foc, cuptorul de la Joseni
avea o capacitate de aproximativ 200 de oale.
Așezarea vaselor în cuptor se făcea cu grijă și după multă rînduială.
Vasele de dimensiuni mai mici erau așezate în partea de jos a cuptorului
întrucît, chiar dacă se spărgeau, ele erau mai puțin costisitoare. Peste
acestea se așezau oalele de dimensiuni mai mari. Prima oală se așeza în
poziție verticală, cu gura în sus, peste care se suprapunea a doua oală,
culcată orizontal, iar peste aceasta a treia, în poziție verticală, dar cu
gura în jos. Stratul de vase se ridica concentric, fiecare din ele avînd
gura astupată de corpul celeilalte, iar cele culcate orizontal erau dispuse
cu gura față în față.
Realizarea unei arderi cît mai bune necesita la rîndul ei crearea unor
canale în care erau introduse lemnele de foc. în acest scop olarul lăsa de
la început, în partea de jos a cuptorului, spații libere laterale și pe cen
tru. Spațiul lateral se realiza prin clădirea primului strat de vase la o
anumită distanță de peretele cuptorului.
Rîndurile de vase se completau de către olar pînă la jumătatea înăl
țimii lui, după care ieșea afară și umplea spațiul liber rămas pînă sus.
Arderea neoxidantà a ceramicii negre. După ce vasele au fost așe
zate în cuptor, se trece la arderea specifică ceramicii negre. Pentru ca
această ardere să poată fi cît mai bine supravegheată, ea începea odată
cu lăsarea serii, pe un timp liniștit. Focul se făcea la început mai mic,
cu lemne de fag, in fața celor două guri laterale; în cuptor intra doar
fumul cald, timp de două ore, după care focul se întețea. Treptat, vatra
focului era împinsă dinafară spre interiorul cuptorului. Arderea dura
aproximativ zece ore. După acest interval de timp, datorită temperaturii
ridicate ce s-a creat în interior, petele de fum de pe cioburile ce acoperă
cuptorul încep să dispară, iar vasele au un aspect roșiatic. E momentul
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cînd olarul se pregătește pentru a înăbuși gurile cuptorului. Se înlătură
jarul de la gurile de foc și se mai introduc lemne de fag uscate pentru
„înnegrit“, cîte două brațuri la fiecare gură. înăbușirea propriu zisă se
face prin astuparea celor două guri de foc cu pămînt și lespezi de piatră,
iar a gurii de sus, — cu pămînt și bălegar. în această muncă olarul e
ajutat de membrii familiei.
în tot timpul arderii înăbușite olarul stă în preajma cuptorului pen
tru a astupa eventualele găuri ce se pot ivi. Dacă cuptorul e bine astupat,
oalele se fac „albastre de negre“, iar în caz contrar ele apar pătate „ca
lupii“, nefiind apreciate.
în timpul arderii înăbușite sau neoxidante, în interiorul cuptorului
au loc două procese: a. unul chimic prin care oxidul de fier din vasele la
roșu a fost redus parțial în oxid feros care are culoarea gri și asigură
aspectul cenușiu al ceramicii și b. un fenomen fizic de depunere a car
bonului în porii vasului1^. Ambele procese determină în ultimă instanță
culoarea neagră a vaselor. Stratul negru intră mai mult sau mai puțin
adînc, în funcție de timpul de ardere neoxidantă și de gradul de porozitate a lutului.
Vasele erau scoase din cuptor prin gura de sus după ce în prealabil
s-a așteptat un timp suficient pentru ca ele să se răcească.
TIPOLOGIA VASELOR

în tipologia vaselor pe categorii se constată existența celor trei forme
principale: 1. de capacitate, 2. întinse și 3. neregulate.
1. Din prima categorie se disting următoarele forme: oalele, hîrdaiele, ulcioarele, cănțile, platanele, strungărețele și crastoalele. O notă
comună, valabilă pentru toate vasele, din această categorie, este forma
lor bombată, cu buza lată, capacitatea lor depinzînd de necesitățile uzu
lui casnic.
— Oala cu toartă deasupra, de mărime potrivită, folosită în sezonul
muncilor agricole pentru a duce mîncarea la cîmp (fig. 6).
— Oala de o fele (1 kg) și de o cupă (2 kg) prevăzute cu o toartă
laterală, întrebuințate pentru prinsul și fiertul laptelui.
— Oala de 2 și 3 cupe, cu o singură toartă, asemănătoare celor ante
rioare dar de dimensiuni mai mari, folosite tot pentru produsele lactate.
— Oale mari de 4 pînă la 9 cupe, numite impropriu și „oale de sar
male“ sau „de murături“ întrebuințate însă și la păstrarea brînzii, a se
mințelor, făinii etc. (fig. 7). Uneori, pentru a se mări gradul de incasabilitate, aceste oale erau îmbrăcate într-o plasă de sîrmă;
■— hîrdăul, este o formă asemănătoare unei căni sau ulcele, cele
mici, cu o singură toartă (fig. 8), fiind folosite la transportul mîncării „la
deal“, iar cele cu două torți (fig. 9), pentru fiert mămăliga. Destinația și
18 Florescu, Florea Bobu, Ceramica neagră lustruită de la Marginea, Espla,
Buc., 1958, p. 39—42.
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Fig. 6. Oală cu toartă deasupra.

forma lui simplă pare a confirma părerea unuia dintre olari de a fi forma
cea mai veche de vas;
— hîrdăul de strecurat, de aceeași formă, avînd corpul perforat și
prevăzut cu o singură toartă (fig. 10);
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Fig .7. Oală mare numită impropriu „oală de sarmale" sau „de murături”.

— canta, de o formă înaltă, bombată în partea din mijloc, cu o
ușoară alungire a gîtului, era folosită pentru păstrarea sau transportul
lichidelor (fig. 11). Cea pentru apă avea o „țîță“ pe toartă (fig. 12).
— ulciorul pentru țuică, cu o singură toartă, care se deosebește de
ulcioarele cunoscute, prin forma umflată, prelungită spre bază, pentru
a avea o mai mare stabilitate;
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Fig. 8. Hîrdăul cu o singură toartă.

— strungăreață, de dimensiuni reduse, cu o singură toartă, servea
ca unitate de măsură, fiind dată, plină cu lapte, păstorului la „împreunatul oilor“. De aici provine și originea cuvîntului (fig. 13);
— crastolul nu este altceva decît o cratiță cu două minere, folosită
la fierberea diferitelor alimente (fig. 14);
— platanul, cu două torți, folosit la păstrarea murăturilor, pare a
fi de influență săsească.
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2. Din categoria vaselor întinse distingem, după mărime, cîteva
forme de blide (străchini) a căror producție pare a fi tîrzie și de scurtă
durată: blide mici pentru copii, blide pentru adulți (fig. 15) și blide mari
pentru spălat (fig. 16). în genere, forma lor este tronconică, mult adîn-

Fig. 10. Hîrdăul de strecurat.
31 —

Anuarul Muzeului etnografic
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Fig. 12. Cântă cu „țîță" pe toartă.

Fig. 13. Strungărețe.
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Fig. 17. Pușculiță pentru bani.

cită, cu buzele îngroșate și răsfrînte pentru a asigura o mai mare solidi
tate vasului. S-au mai produs și farfurii numite talgere, asemănătoare
blidelor, dar mai puțin adinei și cu marginile late.
3. Din ultima categorie, cea a formelor neregulate, fac parte pipele
și pușculițele de bani, numite „sparcase“ (fig. 17).
Pipele de ceramică neagră de la Joseni (fig. 18) au cunoscut ■— prin
formele și calitățile lor deosebite -— o vastă arie de răspîndire, fiind
folosite atît de localnici, cît și străini. Din informațiile primite asupra
modului în care erau ele prelucrate reiese că meșterii olari își confecțio
naseră niște tipare de lemn, lucrate cu dalta, a căror formă și mărime
depindea de gustul artistic al fiecăruia. Întrucît nu ni s-a păstrat un
asemenea model, e plauzibil ca încetarea producerii lor să fi fost timpurie.
în ceea ce privește sparcașele, acestea erau mai mult folosite de către
copii, în care-și păstrau monedele metalice.
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Fig. 18. Pipe.

ARIA DE DESFACERE

înainte de a prezenta aria de desfacere propriu zisă a vaselor negre
de la Josenii Bîrgăului, se cuvine a fi subliniat un fapt deosebit de sem
nificativ pentru producția acestui centru. Olarii bîrgăuani își confecțio
nau produsele lor în funcție de anotimp, între forma vaselor și timpul
de desfacere a lor fiind un raport bine stabilit. Producția aceasta pe ano
timpuri avea drept scop înlesnirea vînzării produselor prin sate și tîrguri.
Așa de pildă, în timpul iernii, se confecționau mai ales oale mari, a
căror capacitate varia de la o fele (1 kg) sau o cupă (2 kg) pînă la cele
de 1 litru (10 kg) sau o mierță (20 kg). Capacitatea mare a vaselor pro
duse se datora mai ales sărbătorilor și nunților, deosebit de numeroase în
această perioadă. Vasele mai mici (de o fele și o cupă) erau întrebuințate
la frecat fasolea și la prinsul laptelui.
Primăvara se produceau în mod deosebit strungărețele, cănțile, oalele
și hîrdaiele cu o toartă.
în sezonul de vară, cînd muncile agricole erau în toi, olarii confec
ționau mai ales oale cu toartă deasupra, hirdaie cu o toartă și două torți,
cănți, talgere precum și platăne pentru castraveți.
Odată cu perioada culesului, pe lîngă vasele amintite, se mai produ
ceau ulcioare pentru țuică.
Desigur că această repartiție pe anotimpuri era generală și olarii o
respectau pînă la limita în care cerințele consumatorilor nu o depășeau.
Aria de desfacere a vaselor negre de la Josenii Bîrgăului a cuprins
regiuni mai apropiate sau mai îndepărtate, în funcție de cantitatea mărfii
destinate vînzării și după necesități. Din informațiile culese reiese că
producătorii erau în general vînzătorii propriilor lor produse dar, uneori,
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recurgeau și la negustori intermediari. Aceștia din urmă erau în special
țigani din Secuime, care, și în prezent, achiziționează produsele de cera
mică roșie ale olarilor din Mijlocenii Birgăului. Așa se explică faptul
de ce ceramica de Bîrgău, cu tot caracterul ei uzual, a cunoscut un larg
spațiu de răspîndire în părțile nord-estice ale Transilvaniei. Itinerarele
străbătute de către olari sau intermediari urmăreau să atingă în primul
rînd satele și orașele în care cererea de pe piață era mare, iar posibili
tățile de desfacere mult ușurate. Pentru a evita concurența și pentru
a nu rămîne cu marfa nevîndută, olarii se înțelegeau, înainte de a porni
la drum, asupra itinerarului pe care îl avea de parcurs fiecare.
Din datele culese pe teren s-a putut stabili, în linii mari, aria de
răspîndire a ceramicii negre de la Joseni, care spre est atingea Vatra Dornci, spre nord-vest valea Someșului, iar spre sud tîrgurile și satele din
Cîmpia Transilvaniei.
în tîrgurile mari sau orașe, vînzarea vaselor se făcea pe bani, iar în
satele din Cîmpia Transilvaniei, bogate în resurse cerealiere, se recurgea
la schimbul în natură. Așa de exemplu, o oală mică se dădea în schimbul
a două măsuri de grîu, cantitatea aceasta fiind socotită echivalentă cu
prețul vasului respectiv. Dar pentru o mai bună înțelegere a acestui
schimb se dă mai jos următorul tablou:
Nr; de
vase
1
2
; 1

Produsul

oală cu toartă deasupra
oală de sarmale sau de „murături”
blid sau talger

Măsura
grîu 1 porumb | ovăz 1 fasole

2
1
3

3
1,5
4

4 . 1
2 . 0,5
:2
5

Din cele de sus se observă existența unui raport proporțional între
destinația vasului și numărul de măsuri, preferința pentru schimb fiind
îndreptată spre produsele cerealiere. Numărul mai mare sau mai mic de
măsuri ne indică totodată prețul la care se ridica valoarea unui vas.. Dacă
considerăm că o oală de sarmale avea o capacitate de 5 cupe (10 kg),
atunci ne dăm bine seama că acest schimb era avantajos pentru un olar.
Așa după cum afirmă bătrinul olar Moldovan Chifor, în urma . unui
transport de 200 de oale, efectuat înaintea primului război mondial, , s-a
reîntors acasă cu 30 de litri de grîu și mălai, adică cu 300 de . kg de
cereale. Bineînțeles că astăzi această cifră ni se pare mai puțin reală
dar, ținînd cont de împrejurările existente, cu decenii în urmă, cînd, pro
dusele industriale erau doar sporadic răspindite la sate și cînd în prepa
rarea, păstrarea și transportul mîncării sau altor produse alimentare se
foloseau în general vasele de pămînt, atunci ne apare ca firesc acest ra
port, rnai ales într-o bogată regiune cerealieră cum este Cîmpia Transil
vaniei. La toate acestea olarii aveau în vedere cheltuielile pe care le
aveau de suportat, drumul cu căruța fiind lung și anevoios și dura de
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obicei 5—10 zile, timp în care el trebuia să-și asigure hrana și dormitul.
Pentru înnoptare sau „gazdă de masă“ olarul oferea un blid sau un ulcior.
Aruncînd o ultimă privire asupra vechiului centru transilvănean
de ceramică neagră, nu putem încheia fără a aminti că, odată cu înceta
rea existenței lui, au dispărut și ultimele credințe, obiceiuri și superstiții
legate de acest meșteșug care, față de bogăția formelor vaselor și a ariei
de răspîndire, trebuie să fi fost multe, interesante și pline de iz popular.

Viorel Cioti

JOSENII BÎRGĂULUI — EIN EHEMALIGES ZENTRUM FÜR
SCHWARZE KERAMIK IN SIEBENBÜRGEN
(Auszug)

Schwarze Keramik war früher weit verbreitet. Heute finden wir
sie nur in Osteuropa, ihre Herstellung beschränkt sich auf einige Ort
schaften in Polen, Ungarn und Rumänien.
. Auf rumänischem Gebiet kennt man die schwarze Keramik seit dem
frühen Neolithikum in Criș, Vinca, Hamangia, Boian u.a. Seither lässt sie
sich für jeden späteren Zeitabschnitt nachweisen und erfuhr eine we
sentliche Vervollkommung in der Form, Beschaffenheit und Verzierung
der Tongefässe.
Diese Tongefässe wurden durch ersticktes Rauchbrennen hergestellt
und sind nach Form, Farbe und Dauerhaftigkeit für die Hauswirtschaft
sehr geeignet, darum wurden sie auch jederzeit hergestellt.
Nach dem Aufkommen der dauerhaften industriellen Erzeugnisse
verloren die alten Tongefässe ihren Gebrauchswert, und viele alte Kera
mikzentren gaben die Töpferarbeit auf.
• Zu diesen gehört auch Josenii Bîrgăului im Kreis Bistrița-Năsăud
Josenii Bîrgăului, ein Dorf mit rumänischer Bevölkerung, wird im aus
gehenden 18. Jahrhundert urkundlich als ein Zentrum der Töpferware
erwähnt, wo auch grosse Mengen von Tonpfeifen rum. lulele hergestellt
wurden, die man in Galizien und Ungarn verkaufte.
Dor älteste Beweis dieser Töpferarbeit wird im Bistritzer Geschichts
museum aufbewahrt und vertritt nach Form, Verzierung und Grösse den
eigentlichen Typus schwarzer Keramik aus Josenii Bîrgăului. Es ist
ein mittelgrosses Gefäss mit einem Gittermuster aus glänzenden Rhom
ben, auf den Henkeln sind das Herstellungsjahr (1830) und die Anfangs
buchstaben vom Namen des Meisters angegeben.
Obwohl keine ähnlichen Gefässe aufbewahrt wurden, können wir
auf Grund der Untersuchungen feststellen, dass die Töpferei in Josenii
Bîrgăului bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Aufstieg war, dann
begann der Rückgang, die Töpferei wurde allmählich aufgegeben, die
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Verwendung von schwarzen Tongefässen beschränkte sich zuletzt auf
den engsten Kreis, und die Erzeugung wurde um 1940 ganz aufgegeben.
Um die Gefässtypen des Töpferzentrums Josenii Bîrgăului zu rekon
struieren und überhaupt kennenzulernen, konnten wir einen der vier noch
im Dorfe lebenden Töpfer, Chifor Moldovan, heranziehen, welcher die
Herstellung solcher Töpferware mit dem Bau eines Brennofens und der
Anschaffung des notwendigen Werkzeugs beginnen musste. Die Erzeug
nisse überraschten durch ihren Formenreichtum, die mannigfaltigen Ver
zierungen und viele stehen den überlieferten Stücken nicht nach.
Wir unterscheiden drei wichtige Gefässtypen: hohle, flache und
unregelmässige. Die erste Kategorie ist am häufigsten, besonders als
kugeliger Gefässkörper mit breitem Rand anzutreffen. Das Fassungsver
mögen wechselt je nach Bedarf.
Die Verzierungen sind gekerbt oder poliert. Beide wurden vor dem
Brennen besorgt, das Kerben erfolgte mit einem scharfen Stichel in die
rohe Tonfläche des Gefässes, und poliert wurde die getrocknete Tonfläche
mit einem Stein, wodurch die Stelle beim Brennen einen Bleiglanz
erhielt.
Das Absatzgebiet für schwarze Keramik aus Josenii Bîrgăului war
der nordwestliche Teil Siebenbürgens. Besonders in den Dörfern war die
Nachfrage gross, aber die Töpfer suchten auch Marktflecken und Städte
auf, um ihre Ware anzubieten.
Der frühzeitige Untergang dieser Töpferware erhöht die Wichtigkeit
des Keramikzentrums Josenii Bîrgăului und der Erforschung und Nach
bildung seiner schwarzen Keramik, die noch am Anfang des 20. Jahrhun
derts hergestellt wurde.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
1. Die Ortschaften am Flusslauf der Siebenbürgiscnen Bistritz
2. Das Töpferhaus aus Josenii Bîrgăului in der Freilichtabteilung des Siebenbürgischen Volkskundemuseums
3. Topf mit Gittermuster aus dem Jahre 1830
4. Drehscheibe im Flur des Hauses aus Josenii Bîrgăului
5. Landschaftliche Ausdrücke für die Verzierungen
6. Henkeltopf
7. Grosser Topf „Krauttopf“ oder „Gurkentopf“ genannt
8. Henkeltopf, rum. hirdäu,
9. Zweihenkeltopf hirdäu
10. Sieb
11. Krug mit Ausguss
12. Krug mit durchlochtem Ausguss
13. Melkeimer
14. Kasserolle rum. crastol
15. Schüsseln
16. Waschschüssel
17. Sparkrug
18. Tonpfeifen
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CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA BISERICILOR DE LEMN
DIN APROPIEREA CLUJULUI
Studierea arhitecturii religioase de lemn din Transilvania are o im
portanță deosebită pentru istoria artei românești, pentru că ea reprezintă
un adevărat stil național al românilor din această provincie. în Transil
vania n-au existat boieri mari și nici domni români care să construiască
pe socoteala lor biserici mărețe de zid ca in Moldova și Țara Românească,
ci numai sate sărace de plugari, sate de iobagi români, care cu foarte
mare greutate reușeau să adune mijloacele necesare construcției unei ast
fel de biserici. Pe de altă parte, fiind ortodocși, românii aveau nevoie
pentru construcția unei biserici de zid de aprobare de la curtea din Buda,
iar mai tîrziu de la curtea din Viena1, aprobare ce necesita drumuri lungi,
costisitoare făcute nu odată fără nici un rezultat.
Au fost sate care au înfruntat toate greutățile și și-au făcut biserici
de zid, dar numărul lor e incomparabil mai mic decît numărul acelora
care și-au construit biserici de lemn, biserici care deși au fost construite
de meșteri populari fără nici o pretenție de artiști sau arhitecți, înfruntă
intemperiile mai multor secole, rămînînd o excelentă mărturie a simțului
artistic al poporului nostru.
Materialul de construcție și anumite situații istorice fac ca numărul
acestor biserici să fie în continuă scădere, din care cauză se impune cer
cetarea lor pentru a se putea stabili etapele evoluției și a se putea întocmi
un repertoriu al tuturor bisericilor de lemn din România. Studierea lor
a fost inițiată de C. Petranu care a cercetat bisericile din județele Arad
și Bihor și a elaborat primele lucrări științifice din literatura noastră de
specialitate2. Bisericile din Maramureș au fost studiate de Victor Brătulescu care a publicat rezultatul cercetărilor sub forma unei monografii3.
Prima încercare de elaborare a unui proiect de tipologie a acestor
biserici a fost făcută de profesorul Virgil Vătășianu4, care a inițiat și în
1 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, București, 1963, p. 312.
2 Coriolan Petranu, Bisericile de lemn din județul Arad, Sibiu, 1924. Monu
mentele istorice ale județului Bihor, I. Bisericile de lemn, Sibiu, 1931.
3 Victor Brătulescu, Bisericile din Maramureș, în Buletinul Comisiei Monu
mentelor Istorice, XXXIV, 1941.
4 Virgil Vătășianu, Contribuții la studiul tipologiei bisericilor de lemn din
Țările Române, în Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, tom. III. 1960.
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tocmirea unui repertoriu al bisericilor de lemn din Transilvania și Banat.
Cercetările au fost continuate de profesorii Atanasie Popa și Valeriu
Butură, care pe lingă cercetarea unei serii de monumente au depus o
intensă muncă pe lingă forurile competente pentru conservarea acelora
amenințate de distrugere.
Numărul mare, dar mai ales timpul necesar pentru studierea lor a
făcut imposibilă cercetarea tuturor, de aceea în cele ce urmează voi căuta
să expun rezultatul cercetărilor efectuate la patru biserici din apropierea
Clujului. în prezentarea materialului am căutat să formulez unele con
cluzii pornind în primul rînd de la datele pe care le oferă monumentele
și apoi de la unele păreri elaborate de anumiți cercetători, păreri care vor
fi menționate însă. în timpul efectuării cercetărilor și elaborării materia
lului am primit îndrumări prețioase din partea d-lor profesori Virgil
Vătășianu și Valeriu Butură, pentru care țin să le mulțumesc și pe
această cale.
Satele Berind, Sînpaul, Sumurduc și Șard, ale căror biserici le-am
studiat, sînt situate în zona de dealuri din N.V. Clujului, străbătută de Va
lea Nadășului, pe valea celui mai important afluent al lui, Nădășelul (fig. 1).
Dealurile ce înconjoară satele sînt acoperite cu păduri de stejar și gorun,
rămășițele falnicilor codri seculari ce se întindeau odinioară pînă la poa
lele Meseșului. Solul este prielnic agriculturii, care constituie ocupația
de bază a locuitorilor acestor sate. Urme de viață materială (o seceră și
cioburi de vase de lut) scoase la iveală de săpături întîmplătoare, atestă

Fig. 1. Harta satelor
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existența unei populații agricole pe teritoriul acestor sate încă din pe
rioada fierului.
Cucerirea romană a însemnat un eveniment important în viața acestor
așezări, dat fiind că ele se găseau de-a lungul drumului roman ce ducea
de la Napoca la Porolissum. Părăsirea Daciei de către romani n-a însem
nat și părăsirea acestor așezări de către locuitorii lor; dovada o constituie
numeroasele monede din sec. IV—VI descoperite la Șard și Berind. Prima
mențiune în documente a satelor respective o întîlnim în 1315 cu ocazia
stabilirii semnelor de hotar a moșiei lui Pavel de Sumurduc, semne ce
se găsesc tocmai în hotarul acestora5. In 1566 este atestată existența unui
„preot ortodox al credincioșilor din Berind“6. Un document întocmit la
Gilău în februarie 1699 cu ocazia convocării a 41 de sate românești din
apropierea Clujului spre a fi întrebate pentru ce religie optează, mențio
nează satele de mai sus ca făcînd parte din rîndul celor ce au răspuns:
„Noi vrem să rămînem în vechea noastră lege, după voința noastră să
rămînem uniți unde am fost și pînă acum, fiind că și noi n-am avut nici
o tulburare pînă acum în credința noastră“7. Promisiunile și amenințările
clasei dominante n-au reușit să-i determine pe credincioși să treacă la
catolicism. Conscripția făcută în 1733 de episcopul Klein menționează
satele ca avînd biserici neunite8. Statistica făcută în 1760—62, arată nu
mărul credincioșilor conform următorului tabel9:

NOMINA LOCORUM

Berind
Sînpaul
Sumurduc
Șard

Status personalis
Uniti
Non uniți
Popae Fain. Popae Fam.
1
1
—
1

—
—
6

2
—
1
1

72
61
23
62

Templa concesa
Unitis

Non unitis

—
—
■—

1
1
1
1

Actele oficiale păstrate la consiliile populare ale comunelor Mihăești
și Sînpaul datînd din 1856 arată că populația acestor sate era la acea
dată catolică. Cînd s-a făcut această trecere la catolicism nu se știe.
Bisericile cercetate sînt construite din lemn de stejar pe locurile
mai înalte în satele menționate. Bisericile din Șard și Sumurduc au fost
mutate din locul unde au fost construite, iar cele din Sînpaul și Berind se
găsesc și astăzi în locul inițial. Prin așezarea lor pe locuri mai înalte
5 Documente privind istoria României, Seria C, p. 242, document 234.
n Arhivele Statului, Cluj, Fondul familiei Kemeny, document 62.
7 Ștefan Meteș, Românii din județul Cojocna față de Unirea cu Roma, în re
vista Renașterea 1948, nr. 29—30, p. 2—3.
8 Șematismul veneratului cler al Arhidiecezei Metropolitane greco-catolice de
Alba-Iulia și Făgăraș pe anul 1900, Blaj, 1901, p. 236.
9 Virgil Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din 1760—1762, în Anuarul
Institutului de Istorie Națională, III, 1924—1925, p. 630, 631, 632.
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Fig. 5. Pridvorul bisericii din Sînpaul

bisericile puteau fi văzute de la mari depărtări, iar clopotele auzite din
orice parte a satului, ba chiar din satele vecine; totodată ele erau mai
ferite de numeroasele incendii ce pustiau în trecut satele noastre. Bise
ricile, cu excepția celei din Sumurduc care este construită direct pe
pămînt, au o fundație de piatră de 0,30 m. Profilarea bîrnei de la baza
construcției o întîlnim la toate bisericile, la cele cu fundație de piatră ea
apărînd ca o a doua bază.
Biserica din Sumurduc pe latura de sud (fig. 2 A) și biserica din Sîn
paul pe latura de vest (fig. 2 B) au pridvoare. La pridvorul din Sînpaul
baza lui nu este în continuarea bazei bisericii (fig. 5), la fel nici bîrna ce
formează cununa. în grinzile de deasupra pridvorului ce susțin scheletul
turnului deasupra ușii pronaosului, se afla scobit locul unde a fost fixată
o bîrnă pictată care nu joacă nici un rol funcțional, din contra prin sco
bitura practicată în cele două bîrne s-a slăbit baza turnului. Turnul
constituie unul din elementele cele mai importante din punct de vedere
arhitectural, de aceea meșterii acordau o deosebită importanță construcției
lui, atenție concretizată în faptul că-n ciuda vînturilor și a ploilor cîtorva
sute de ani turnurile bisericilor de lemn din Ardeal n-au suferit strică
ciuni care să necesite înlocuirea scheletului turnului. La biserica din
Sînpaul baza turnului (pridvorul) nu are nici o legătură cu restul bise
ricii (fig. 5), adică tocmai elementul care trebuia să aibă cele mai strînse
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legături cu corpul bisericii pentru a-i asigura stabilitatea a fost lipit
numai de biserică, iar pe de altă parte s-a slăbit baza scheletului turnului
printr-o scobitură practicată în cele două grinzi pentru a pune o bîrnă
ce nu îndeplinește absolut nici un rol structiv, ci servește la urcatul în
încăperea de deasupra pronaosului. Aceasta dovedește că pridvorul a fost
construit după ce biserica a fost pictată (1788), atunci cînd a fost ame
najată și încăperea de deasupra pronaosului, care a necesitat scoaterea
bîmelor din peretele despărțitor, din care una a fost pusă în locul
arătat mai sus. Tradiția locală datează construcția pridvorului în anii
1810—1815.
în ceea ce privește rolul acestor pridvoare s-au emis mai multe
păreri. în 1911 preotul Iacob Radu arăta că „Cît e biserica de lungă este
un pridvor cu o masă rotundă și cu una lungă pe care se puneau parasta
sele la pomenirea morților. După liturghie ies toți din biserică și se face
slujba parastasului apoi se pun la masă ... în pridvor mai stăteau de
sărbătorile mari cînd veneau tare mulți la biserică o parte mare din popor
ce nu încăpea în biserică“10. C. Petranu dă aceeași destinație cerdacului.
Prof. V. Butură arată originile acestui obicei: „între funcțiile inițiale
păstrate pînă în timpurile mai apropiate în unele regiuni a fost și acela
de adăpostire a meselor pentru moși. La originea obiceiului sînt vechile
ospețe funerare, care se repetau la anumite date pentru pomenirea mor
ților și care deși s-au combătut ca păgîne, s-au menținut“11. Prof. V. Vătășianu crede că apariția pridvorului s-ar putea datora „lărgirii sprîncenelor de acoperiș cu scopul de a îndepărta apa de ploaie de la pereții
navei, care duce la necesitatea de a le propti dînd astfel prispele late
rale12. De altfel C. Petranu își punea întrebarea încă din 1931 „dacă nu
cumva din cauza strașinei largi care se cerea a fi sprijinită s-a dezvoltat
pridvorul în jurul bisericii?“. Tot el dă pridvorului și o altă destinație,
aceea de „închisoare pentru femeile stricate“13. Nu este în intenția auto
rului de a arăta cine are dreptate și cine nu, de altfel la nivelul actual
al cercetărilor este foarte greu de lămurit această problemă, dar va căuta
să arate concret rolul jucat de pridvoarele respective. La Sînpaul pridvo
rul a fost construit pentru a susține turnul. La Sumurduc pridvorul n-a
servit și nici nu putea servi ca loc pentru pomenirea morților din cauza
dimensiunilor lui. De altfel în satele respective obiceiul a fost părăsit de
foarte mult timp, iar atunci cînd s-a simțit nevoia măririi spațiului pen
tru credincioși s-au amenajat încăperile de deasupra pronaosului. Intra
rea în biserică este pe latura de sud la trei biserici și pe latura de nord
la Sînpaul. Pronaosul la toate bisericile este dreptunghiular, cu lungimea
mai mică decît lățimea. Pe jos are scîndură și este tăvănit. La Berind și
10 Iacob Radu, Biserica Sfintei Uniri din Timpăhaza — Uifalău, satele și
poporul, Oradea, 1911, p. 20.
11 Valeriu Butură, Un monument al arhitecturii populare transilvănene. Bise
rica de lemn din Cizer, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii
1959—1961, p. 330.
12 Virgil Vătășianu, o. c., p. 34.
13 C. Petranu, Bisericile de lemn din județul Arad, p. 14.
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Sînpaul este pictat, la restul — nu. Peretele despărțitor dintre pronaos și
naos a fost inițial plin, dar s-au scos din el cîteva bîrne pentru a se putea
vedea la altar. La biserica din Berind s-a scos o singură bîrnă, în locul
ei punîndu-se o scîndură prinsă cu balamale, care se poate ridica și coborî
peste deschiderea făcută în perete. La toate bisericile între pronaos și
naos există o ușă care se deschidea în naos. Cauzele izolării pronaosului,
în care stăteau femeile, de naos, în care stăteau bărbații, nu le-am găsit
în literatura de specialitate, iar preoții locali au explicat această despăr
țire prin credința generală că femeile sînt mai păcătoase decît bărbații.
Această explicație poate avea un sîmbure de adevăr ținînd cont de faptul
că-n Siria și Armenia, la creștinii primitivi, femeile nu stăteau în același
loc cu bărbații, ci aveau un loc aparte în biserică tocmai din aceleași
motive, iar în unele sate și-n zilele noastre femeile intră în urma bărba
ților în biserică.
Deasupra pronaosului, la trei din biserici, au fost amenajate coruri în
care stau fetele și flăcăii; la Berind nu s-a făcut această amenajare. La
Șard și Sumurduc pereții corului sînt fixați pe cei patru stîlpi ce consti
tuie scheletul turnului, iar la Sînpaul pereții sînt fixați pe patru stîlpi
ce pleacă de la grinzile pronaosului pînă la căpriorii acoperișului. încă
perea este tăvănită la toate bisericile; la Sumurduc și Șard prin tavanul
încăperii intră funiile clopotelor. La nici una din biserici corul nu s-a
făcut odată cu biserica, ci ulterior, atunci cînd s-a simțit nevoia măririi
spațiului pentru credincioși.
Naosul la toate bisericile are formă dreptunghiulară, cu lungimea
mai mare decît lățimea la 3, (fig. 2 A, B, D), iar la Berind lungimea este
mai mică decît lățimea (fig. 2 C). Pereții naosului au înălțimea de 2 m
și susțin bolta. Bolta semicilindrică se sprijină la est pe iconostas, la
vest pe peretele despărțitor (la bisericile unde acesta a fost spart, pe un
arc de lemn), iar la mijloc pe un arc decorat în partea inferioară cu mo
tivul din fig. 6b. Pereții și bolta păstrează urme de pictură la trei biserici,
la Șard sînt vopsiți cu culoare albastră care acoperă totul. Peretele des
părțitor dintre naos și altar este străbătut de trei uși la trei din biserici,
iar la Șard numai de două (fig. 2). Ușile inițiale se păstrează numai la
Berind, la restul nu s-au păstrat.
Altarul este poligonal cu cinci laturi la bisericile din Sînpaul și Șard
și cu șapte laturi la Berind și Sumurduc. S-a presupus (fig. 2) că altarul
poligonal ar fi o influență gotică. Privită problema numai pentru Tran
silvania, ea ar putea fi o influență gotică. Dar apar altare poligonale și-n
Moldova și Țara Românească. Dacă pentru ele am putea admite trans
punerea în lemn a vechilor abside bizantine poligonale în exterior și semi
circulare în interior, nu putem da nici o explicație altarelor poligonale
de lemn din regiunile unde contactul cu arhitectura gotică și bizantină
este exclus14. Se pune întrebarea dacă nu cumva și arhitectura de lemn
a generat încăperi poligonale cu atît mai mult cu cît altare poligonale
se găsesc pretutindeni unde s-a practicat construcția de bîrne orizontale.
Construcțiile poligonale de lemn oferă posibilitatea măririi spațiului prin
*'■ V. Vătășianu. o. c., p. 33.
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folosirea materialului mai scurt ce nu-și găsește utilizare în construcțiile
dreptunghiulare. Etnografii au stabilit existența unor șuri poligonale în
unele părți ale Ucrainei și Slovaciei, iar la noi în țară în regiunea Mun
ților Apuseni15.
Șurile erau de obicei separate de grajd și asigurau un spațiu încă
pător desfășurării unor munci agricole importante cum ar fi treieratul.
Ele sînt transpunerea unor tipuri străvechi — îngrăditurile de nuiele16.
Ținînd cont de faptul că în general bisericile de lemn erau construite
de meșteri populari din satele respective, care printre alte construcții
mai făcuseră și astfel de șuri poligonale, nu este greu de admis că apariția
acestor altare poligonale să se datoreze influenței arhitecturii de lemn,
aceasta cu atît mai mult cu cît în Transilvania, datorită diverselor metode
de atragere la catolicism, românii aveau aversiune față de tot ce era
străin. Stabilirea cu precizie sub ce influență au apărut formele poligo
nale la bisericile de lemn se va putea face atunci cînd se vor cunoaște
toate etapele pe care le-au parcurs în evoluția lor aceste biserici.
La trei din biserici tîmpla nu este plasată în locul unde se întîlnesc
pereții naosului cu cei ai altarului, ci mai spre vest (fig. 2). Aceeași pla
sare o întîlnim în Transilvania la Basarabeasca, Peșcuța și Iarcoș17, în
Moldova la Călugărița și Sărata Doamnei18, iar în Țara Românească la
Porceni și Bălești19. Distanța dintre aceste monumente exclude o influen
țare reciprocă. Bisericile respective reprezintă o formă de trecere de la
bisericile care erau formate din trei încăperi dreptunghiulare înscrise
unui plan unitar, la bisericile cu planul altarului poligonal. Plasarea tîmplei la locul unde se îmbinau pereții naosului cu pereții altarului era mai
dificilă din care cauză s-a recurs la împingerea ei spre vest. Aceasta a
dus la apariția unor porțiuni de pereți în altar care au constituit o difi
cultate atunci cînd s-a pus problema zugrăvirii altarului din cauza dimen
siunilor foarte mici. Tipul acesta de altare nu este prea răspîndit, locul
lor fiind luat de altarele cu pereții retrași față de cei ai naosului.
Turnurile bisericilor sînt construite deasupra pronaosului, cu excep
ția celui din Sînpaul, care e construit deasupra pridvorului. La baza tur
nurilor se găsește cîte un foișor care este mărginit cu scînduri traforate
(fig. 6a) în care sînt fixate clopotele. Acoperișurile turnurilor sînt pira
midale și au înălțimea de cca. 13 m, cu excepția celui din Sumurduc care
are aproximativ 4 m (fig. 4).
Decorația exterioară a bisericilor este aplicată cu măsură în așa fel,
încît să se obțină un maximum de efect artistic, nu să înfrumusețeze gra
tuit orice suprafață liberă a construcției. Decorația pridvoarelor își gă
sește o analogie perfectă cu decorația pridvoarelor caselor țărănești. Stîl15 Ibidem.
18 Valeriu Butură, Adăposturi temporare din Țara Moților, în Anuarul Mu
zeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1962—1964, p. 348.
17 Coriolan Petranu, o. c.
18 Virgil Vătășianu, Contribuție la cunoașterea bisericilor de lemn din Mol
dova în volumul omagial închinare lui Iorga, Cluj, 1935, p. 402.
19 G. Ionescu, o. c., p. 92.
32

- Anuarul Muzeului etnografic
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Fig. 6. a. Detaliu din decorația foișorului ; b. Detaliu ornamental de la arcul naosului

pii pridvorului la Sînpaul au forma dc prismă patrulateră regulată cu
o latură de 0,17 m și înălțimea de 1,80 m (fig. 5), iar la Sumurduc forma
de prismă o are stîlpul numai pe o porțiune de 0,62 m de la bază și
0,34 m de la vîrf între care ia forma a două trunchiuri de piramidă supra
puse pe baza mare. Cele două trunchiuri de piramidă sînt despărțite de
o porțiune a stîlpului în forma de prismă patrulateră regulată cu înălți
mea de 0,09 m la mijlocul căreia se găsește săpat un șănțuleț de 0,015 m
adîncime, ce taie cele patru laturi ale prismei (fig. 7). De o parte și de alta
a stîlpilor sînt fixate cite două console, care la Sînpaul au o latură semi
circulară (fig. 5). Grinda de deasupra stîlpilor la Sînpaul are o tăietură
semicirculară, care împreună cu consolele stîlpilor formează un arc semi
circular.
Capetele grinzilor din pereții transversali formează console în formă
de aripi, care la altar au forma numită „coada de rîndunică“ ce joacă un
mare rol decorativ prin jocul de umbre și lumini pe care îl crează (fig. 8).
Scîndurile foișorului și coifurile turnurilor contribuie la înfrumusețarea
bisericii, dînd o notă de monumentalitate dar și suplețe în același timp.
La pronaos, usciorii ușii de intrare sînt decorați la toate bisericile
cu motivul funiei care pornește de la 0,22 m de la bază și înconjoară
cadrul liber al ușii. Funia este scoasă în relief 0,05 m și are o lățime de
0,02 m. La Sumurduc în bîrna de deasupra usciorilor motivul funiei se
'"ede numai pe o porțiune de 0,5 m la cele două capete ale ei, restul a
£®st înlăturată atunci cînd s-a făcut tăietura semicirculară în ea.
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In cele patru colțuri ale cadrului ușii se găsește sculptată cîte o rozetă.
La Sumurduc alături de motivul funiei este crestată o cruce cu patru
brațe. Brațul vertical al crucii are 0,13 m, două brațe orizontale au
0,04 m, iar al treilea 0,66 m. Adîncimea în masa lemnului este de 0,01 m,
iar lățimea de 0,012 m. La Berind funia este paralelă cu piciorul unei
cruci, care este scos în relief 0,04 m și este decorat cu rozete despărțite
între ele prin linii orizontale. La Sînpaul și Șard motivul funiei se
dublează.
Ușa, la o singură biserică, la Sumurcud, este sculptată (de altfel ea
este singura ușă originală) (fig. 8). Este făcută din lemn de stejar și are
înălțimea de 1,67 m și lățimea de 0,69 m. Este formată din două părți: o
parte superioară nedeccrată ce a fost adăugată ulterior și o parte infe
rioară decorată care reprezintă ușa propriu zisă înaltă de 1,28 m. Deco
rul se compune dintr-un chenar dreptunghiular lat de 0,04 m ce încon
joară ușa, iar la mijloc are o bandă ce împarte chenarul în două. Cele
două părți au dimensiunile de 0,46/0,35 m și 0,46/0,30 m. în cele patru
colțuri ale chenarului se găsește sculptată cîte o rozetă asemănătoare cu
cele de pe usciori, iar pe partea superioară a chenarului este scris cu
litere chirilice anul cînd s-a făcut ușa, 1715. Literele sînt despărțite între
ele prin dinți săpați în masa lemnului (fig. 10). Banda din mijloc este
ornamentată cu două rozete despărțite printr-un motiv decorativ în zig
zag. în cele două dreptunghiuri se găsește sculptată cîte o cruce formată
din patru cercuri tangente unui cerc ce se găsește în mijloc. Crucea și
benzile sînt scoase în relief 0,015 m, restul materialului fiind eliminat,
în interior sculptura este reprezentată prin motivul funiei de la bîrna
de deasupra pereților naosului și decorația arcului ce susține bolta.
Sculptura este reprezentată prin forme geometrice, nu întîlnim nici o
reprezentare umană, aceasta probabil din cauza interdicției bisericii,
„de a-ți face chip cioplit“, căruia să te închini. Calitatea sculpturii demon
strează iscusința meșterilor populari care au executat-o.
în interior bisericile au fost pictate, dar pictura s-a păstrat în condiții
proaste. Cel mai bine păstrată este la biserica din Sînpaul. în pronaos
pereții sînt împărțiți în două registre. în registrul superior sînt repre
zentate figuri de mucenițe și scena celor 10 fecioare. Pe peretele de vest,
la sud de ușa de intrare sînt fecioarele înțelepte, iar la nord fecioarele
nebune. Sînt îmbrăcate cu o rochie ce are la gît și la mîneci cîte o bandă
decorată cu linii verticale. Culoarea rochiilor alternează roșu-verde, iar
liniile benzii sînt verzi, roșii, negre. Conturele rochiilor, cutele lor sînt
redate prin linii groase de culoare diferită de cea a rochiei. Fecioarele
țin în mîna stingă un vas în formă de pară, iar în mîna dreaptă o cruce.
La fecioarele nebune vasul este întors cu gura în jos, semn că este gol.
Mucenițele au îmbrăcăminte asemănătoare cu a fecioarelor.
La Berind în pronaos, pe peretele de vest, este reprezentată scena
fecioarelor. La mijlocul peretelui este reprezentată o ușă cu două cana
turi, iar la nord de ea fetele nebune, la sud cele înțelepte. Canatul din
spre fetele nebune este închis, iar cel dinspre fetele înțelepte este deschis,

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Fig. 9. Ușa bisericii din Sumurduc

Fig. 10. Detaliu din ornamentica ușii bisericii din Sumurduc

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

502

I. Toșa

în el apărînd Isus. Fetele înțelepte poartă rochii lungi gri roșcat, peste
care au șorțuri și pieptare roșii decorate cu motive florale. La gît au
două rînduri de mărgele roșii. Părul este împletit în două cozi legate
cu funde roșii. în mina stingă țin o cruce, iar în mîna dreaptă o candelă
din care iese o flacără scurtă. Conform tradiției locale, costumul fetelor
este costumul popular al locuitorilor satului. în ușă apare Isus cu nimb
rotund în jurul capului, cu ochii mari și părul lung negru, îmbrăcat
într-o cămașă lungă roșie peste care are o togă verde. Cu mîna dreaptă
binecuvîntează în ritul ortodox. în partea dreaptă a ușii sînt reprezentate
fetele nebune, îmbrăcate în rochii lungi gri care diferă de ale fetelor înțe
lepte. Părul este foarte răvășit, expresia feței trădează groaza ce le cu
prinde. Deasupra scenei scrie: „Cele cinci fete înțelepte“ și „Cele cinci
fete nebune“. Pe peretele de nord a pronaosului se văd două nimburi
rotunde, un maforion verde și-o parte de rochie asemănătoare cu a fete
lor înțelepte. Pe peretele de sud, lîngă ușa de intrare în pronaos este
pictată o scenă intitulată „moartea păcătoșilor“, reprezentînd un schelet
și o femeie. Scheletul ține în mîna stingă o coasă, iar cu mîna dreaptă
trage femeia de păr. Poziția înclinată a scheletului indică un efort. Femeia
stă cu genunchii ușor îndoiți, are o rochie asemănătoare cu a fetelor
nebune, ochii mari plini de groază, privesc spre schelet. Inscripția de
deasupra scenei este scrisă cu litere chirilice.
Prin reprezentarea diferită ca îmbrăcăminte a celor două grupuri de
fete, lucru neîntîlnit la Sînpaul și prin stabilirea unei legături între
fetele nebune și femeia din scena cu scheletul arată că pictorul în afară
de fondul religios al picturii era preocupat și de redarea unor aspecte
sociale. Prezentarea fetelor „înțelepte“ în costume populare românești,
iar a celor „nebune“ în costume de „doamne“ în 1841, cînd „domni“ nu
puteau fi românii, este o formă de manifestare a nemulțumirii zugravului
față de situația socială în care se găsea.
La Sumurduc pronaosul nu păstrează nici o urmă de pictură.
Naosul este pictat în întregime la Sînpaul. Pe peretele de nord este
reprezentată o friză cu cincisprezece sfinți cu cîte o cruce în mîna stingă
și cu o suliță în dreapta. Toți au aceeași înălțime și aceeași poziție. îm
brăcămintea este formată dintr-o cămașă gri lungă pînă aproape de
genunchi, decorată la umăr, gît și pe piept cu linii negre. Poartă panta
loni foarte strîmți, iar în picioare cizme galbene cu marginile marcate cu
linii roșii. în jurul capului au nimb rotund, au părul lung roșu închis,
nasul lung, gura mică și mîini foarte scurte. Pe peretele de sud pictura
reprezintă aceeași friză de sfinți, însă pictura este mult mai ștearsă. Bolta
naosului este împărțită în patru părți. Pe mijlocul bolții, pe axa est-vest
sînt pictate douăsprezece medalioane cu profeți. Medalioanele au aceeași
mărime și sînt despărțite prin motive florale. Profeții poartă aceeași îm
brăcăminte, au părul roșu, lung, mîinile foarte mici și deasupra capului
au scris numele cu litere chirilice. Sînt reprezentați următorii prooroci:
pe partea de nord Sufonie, Zaharia, loan, Samoilă; pe partea de sud
Agheu, Naum, Avacum, Isaia și Ieremia. Două medalioane pe latura de
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nord și unul pe latura de sud sînt acoperite cu fum din care cauză nu
se poate descifra inscripția de pe ele.
Sub aceste medalioane sînt patru tablouri dreptunghiulare de dimen
siunile 1,5/1 m despărțite prin motive florale. Pe partea de sud a bolții
este reprezentată nașterea. Tabloul este împărțit în două registre. în Re
gistrul superior se află Isus culcat pe un pat, cu Maria și Iosif, de o parte
și de alta a lui. între Iosif și Isus se văd două animale, iar în stînga lui
Iosif se văd doi bărbați, unul descoperit și altul cu o căciulă mare pe
cap, ce țin în mînă niște coșuri. în dreapta Măriei se văd trei bărbați cu
coroane pe cap și cu niște cutii mari în mînă. în registrul superior în
mijlocul tabloului sînt redate un mănunchi de raze ce cad asupra lui
Isus, iar de o parte și de alta îngeri care cîntă. Fondul tabloului este gri,
razele sînt roșii, iar norii sînt reprezentați în gri cu marginile ocru.
Al doilea tablou este botezul. Dimensiunile sînt aceleași ca și la pri
mul tablou. în registrul inferior al tabloului este reprezentat Isus nud,
cu o eșarfă gri în jurul bazinului. Stă cu picioarele în apă și-și ține mîinile la piept. Capul nu se vede din cauză că a căzut stratul de pictură,
corpul este mult prea lung față de mîini și de picioare, iar coastele sînt
pictate prea jos. în dreapta lui Isus este reprezentat arhanghelul Mihail
cu un prosop în mînă, iar la stînga lui Isus este reprezentat loan care ține
o cruce în mînă. în stînga lui loan se găsește un copac cu frunzele roșii
redat în așa fel încît îți face impresia că se găsește cu rădăcinile în aer.
în registrul superior al tabloului este reprezentat un porumbel ce plu
tește pe un covor de nori spre capul lui Isus.
Pe partea de nord a bolții în dreptul tabloului cu nașterea lui Isus
este reprezentată înălțarea Domnului. In registrul superior, Isus într-un
medalion susținut de doi îngeri. Isus are nimb de raze, păr lung, fruntea
lată, ochi mici, barbă și mustăți și mîini foarte mici cu care binecuvân
tează. în partea stingă a tabloului se vede un copac asemănător cu cel
din scena botezului. în registrul inferior se găsește Maria cu un nimb
de raze în jurul capului, flancată de doi îngeri și de 11 apostoli.
Tabloul dinspre altar s-a păstrat în condiții foarte proaste. în mijlo
cul tabloului se vede cu greu Isus nud, cu o eșarfă ce pleacă de pe umă
rul drept și acoperă o parte a corpului, cu un steag în mîna stîngă. Cu
mîna dreaptă binecuvântează. Isus stă pe o lespede de piatră la marginea
căreia dorm doi bărbați.
Iconostasul este zugrăvit în registrul superior cu scena crucificării.
Scena este înnegrită, din care cauză nu se vede prea bine. în registrul
inferior e reprezentat Isus și cei 12 apostoli.
La biserica din Berind pe pereții naosului se văd două medalioane
în care au fost zugrăviți proorocii Daniil și Eremia. Deasupra ferestrei
de pe latura de sud se vede scris anul 1841, an pe care îl vom mai găsi
și deasupra ușii împărătești de la altar. Pe boltă se văd numai urme de
pictură, dar nu se poate descifra ce-a fost reprezentat. Iconostasul este
împărțit ca și la Sînpaul în două registre. în registrul superior este repre
zentată crucificarea. Isus nud are o eșarfă în jurul bazinului, care flutură
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dramatic. Maria și Ioan în genunchi sînt reprezentați de-o parte și de
alta a crucii. Alături de crucea lui Isus sînt redate crucile celor doi tîlhari,
mai mici decît crucea lui Isus, ceea ce face ca scena să apară redată
în două planuri: un prim plan în care este redată crucea lui Isus și un
al doilea plan în care sînt redate crucile celor doi tîlhari.
în registrul al doilea sînt redați cei 12 apostoli cu Isus în mijloc.
Apostolii sînt îmbrăcați la fel cu cămașă gri roșcat peste care au o togă
gri verzui cu marginile verzi. Sînt întorși toți cu fața spre Isus care ține
în mîna stingă o carte pe care scrie „Toate odraslele ce nu aduc rod se
taie și se aruncă în foc“ iar cu mîna dreaptă binecuvântează. Din îmbră
cămintea lui Isus se vede epitrahilul roșu și felonul verde.
La biserica din Sumurduc se văd pe boltă trei medalioane cu che
narul format din trei cercuri concentrice, dar în interiorul lor nu se poate
descifra nimic. Iconostasul este acoperit cu icoane prinse în cuie de lemn,
din care cauză nu se poate cerceta.
Altarul a fost pictat la toate bisericile, dar nu se păstrează decît la
Sumurduc. Pe peretele sudic este reprezentat Simion Stîlpnicul. Din
cauza condițiilor în care s-a păstrat nu se vede decît capul fără nimb,
mîinile în care ține o carte și inscripția de deasupra capului. Pe peretele
următor este reprezentat arhidiaconul Ștefan. în jurul capului are nimb,
dar stratul de pictură cu ochii și gura a căzut. Sub bărbie a fost tăiată
o fereastră după ce s-a făcut zugrăvirea bisericii. în mîna stingă ține un
sfeșnic cu trei luminări, iar în dreapta o carte. La picioare se vede poala
unui felon verde decorat cu motive florale peste care are un epitrahil
gri. Pe același perete, însă despărțit printr-o fereastră de sfîntul Ștefan,
este reprezentat sfîntul Ioan Zlatoust. Are ochi mari cu două cute mari sub
ei, barbă și mustăți gri cu niște linii mai închise ce vor să sugereze firele
de păr. îmbrăcămintea este asemănătoare cu a sfîntului Nicolae. Sub
fereastră spațiul este decorat cu motive florale. Pe peretele următor este
reprezentat sfîntul Grigore. Pictura este păstrată în condiții foarte proaste
din care cauză nu se vede decît inscripția de deasupra. Pe peretele pe
care este fixată polița pe care se păstrează pîinea și vinul este reprezen
tat bustul lui Isus în cupa unui potir. Isus este îmbrăcat cu o cămașă
gri cu mîneci largi decorate pe umăr cu trei linii negre, peste care are
aruncată pe umeri o pelerină. în partea stingă se vede o cruce încon
jurată de un vrej de viță de vie, iar între cruce și Isus este reprezentat
un snop de grîu.
Inscripții referitoare la pictura bisericilor se găsesc numai la Berind
și Sînpaul. La Berind pe bîrna de deasupra ferestrei de pe latura de sud
de lîngă altar scrie: „S-au zugrăvit această Sfîntă Biserică în zilele înăl
țatului împărat Ferdinand, fiind episcop al Ardealului Măria Sa Ioan
Lemeni și protopop al acestei dieceze Teodor Baldi, iar preot local Pop
Ananie și s-au zugrăvit prin cheltuiala satului prin mîinile lui Marican
Simion din cinstita varmeghie a Dăbîcii. 21 iunie 1841“.
La Sînpaul deasupra ușii de intrare în naos scrie cu litere chirilice
„Și s-au zugrăvit prin mine smeritul zugrav Dimitrie Ispas și nimărui
pentru nemica nu ponosluiesc ce la toți le poftesc sănătate și viață înde
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lungată și iertare de păcate le poftesc în această lume viață de veci amin“.
Puțin mai la sud de această inscripție se află o altă inscripție: „Troiță
s-a numit hramul ca să se păzească tot neamul și s-au zugrăvit această
Sfîntă Biserică în anul 1788 în zilele prealuminatului și pururea domnicului împărat Francise și fiind arhereu pravoslavnic Ioan Bob și fiind
preotul satului Vasilie Popovici și s-a zugrăvit prin cheltuiala a tot satul“.
La Sumurduc nu se găsește nici o mențiune a zugravului și nici a
anului cînd s-a făcut zugrăvirea bisericii, dar la datarea ei ne ajută o
icoană de lemn care este fixată pe unul din usciorii ușii împărătești.
Icoana are dimensiunile 0,45/0,64 m și reprezintă pe Isus binecuvîntînd.
Isus are în jurul capului nimb rotund din gips, scos în relief 0,03 m,
vopsit cu roșu. De-o parte și de alta a capului scrie cu litere chirilice:
Isus Cristos Domnul Dumnilor. Isus are părul negru pieptănat cu cărare
pe mijlocul capului, sprîncene arcuite, ochi mici. Este îmbrăcat cu o
cămașă gri decorată în jurul gîtului cu puncte negre, peste care are o
manta verde. Cu mîna dreaptă binecuvîntează cu degetul inelar deasupra
degetului mare, iar cu mîna stingă ține o carte deschisă spre privitori pe
care scrie cu litere chirilice „Viniți blagosloviți ai părintelui meu de moș
teniți împărăția care s-au gătitu mai înainte de facerea lumii. Anii de
la X.C. 1771“.
Icoana este prinsă cu cuie de lemn de uscior și sub ea nu se găsește
nici o urmă de pictură, stratul de culoare oprindu-se la marginea icoa
nei, ceea ce înseamnă că la data cînd s-a executat zugrăvitul bisericii
icoana era fixată pe uscior. Făcînd o analiză atentă a desenului și a
culorii picturii altarului cu cea a icoanei observăm că ele se aseamănă
perfect, lucru care demonstrează că același zugrav a executat și pictura
altarului și icoana respectivă. Numele lui nu-1 știm dar cunoaștem anul
cînd s-a executat pictura: 1771.
Pictura s-a executat pe un strat de tencuială aplicată pe lemn. în
locul unde se îmbină două bîrne s-a lipit o bucată de pînză peste care
s-a fixat tencuiala. Calitativ pictura se deosebește de la biserică la bi
serică. La Sînpaul, unde s-a păstrat în condițiile cele mai bune, se observă
că pictura este destul de slabă. Individualizarea personajelor n-a consti
tuit o preocupare pentru Dimitrie Ispas. îmbrăcămintea este aceeași la
toate personajele, proporția dintre diferitele părți ale corpului nu este
reală. în scena nașterii capul lui Isus este mare în comparație cu corpul.
Vrînd să sugereze adîncimea unui tablou în scena botezului și a înălțării
la cer el pictează copacul cu rădăcinile în aer pentru că altfel nu știe
cum să-l facă în spatele figurilor. Cu toate scăderile artistice pictura bi
sericii are o mare putere narativă, reușind să explice chiar și celor mai
neinițiați în textele religioase, anumite pasagii citite de preot din altar,
în perioadele mai vechi preoții nu obișnuiau să explice textele citite, ori
în aceste condiții pictura bisericii capătă o mare importanță din care cauză,
cu toate lipsurile lui, zugravul Dimitrie Ispas va fi chemat de credincioși
din o serie de sate ca să le picteze și lor bisericile. Astfel în afară de Sîn
paul el a mai pictat în 1800 biserica din Agîrbiciu, în 1803 pe cea din
Muntele Rece, iar în 1807, pe cea din Finișel.
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Pictura de la Berind arată anumite preocupări ale zugravului de a
reda stările sufletești ale persoanelor. Fața fetelor nebune, părul învol
burat trădează drama trăită de ele. Se pare că înainte de 1841 biserica
a fost pictată, lucrul arătat de înscripția de deasupra scenei cu moartea
păcătoșilor și de pictura ușii împărătești. Cînd s-a executat prima pictură
nu se știe precis dar după pictura ușii împărătești este foarte probabil ca
să se fi făcut în 1775. Pictura reprezintă buna vestire. Maria în genunchi
cu mîinile încrucișate pe piept are nimb rotund în jurul capului, maforium
roșu, rochia albastru-cenușiu cu linii albe. Peste rochie are o tunică roșie
căptușită cu verde. In fața ei pe o măsuță se găsește o carte deschisă, iar
deasupra un porumbel. Pe partea cealaltă este reprezentat îngerul cu o
cămașă galbenă lungă pînă aproape de genunchi, peste care atîmă pe
umeri o togă roșie. Are pantaloni gri și în picioare opinci, fața cu oval
prelung și ochi migdalați. Sub scenă este scris cu litere chirilice:
„Această sfîntă zvere o plătit Rețe Marie cu soțul său Vasilie ficorator
ca să le fie pomană lor și la tot neamul lor. Amin 1755“. Caracterul lite
relor de pe ușă se aseamănă cu cel din inscripția din pronaos, ceea ce do
vedește că au fost executate de aceeași mînă. Desenul, reprezentarea co
rectă a celor două personaje, sugerarea adîncimii tabloului prin liniile
pardoselei care fug spre fundalul tabloului, demonstrează că pictorul
anonim era un meșter priceput.
La Sumurduc, pictura este de o calitate foarte bună în comparație
cu a celorlalte. Pictorul redă stările sufletești ale personajelor care nu
mai sînt niște imagini decupate și înșirate pe pereții altarului, ci niște
oameni vii cu bucurii și necazuri. Figura sfîntului loan cu cutele sub
ochi, cu gura întredeschisă pare mai de grabă figura unui muritor de
rînd care vrea să-și povestească necazurile lui, decît a unui sfînt. Autorul
picturii nu este menționat; calitatea picturii demonstrează că el este
superior tuturor zugravilor întîlniți în bisericile cercetate.
In ceea ce privește data la care au fost construite bisericile, la Su
murduc ea este scrisă pe ușa pronaosului, 1715 (fig. 10). La Sînpaul ea a
fost scrisă cu litere chirilice pe ușciorul ușii pronaosului, dar a fost dis
trusă în 1935 de un trăznet. Conform datelor transmise de preotul local
anul ar fi 1722. Conscripția lui Klein din 1733 menționează biserica, iar
în șematismul pe anul 1900 anul construcției este menționat tot 17 2220.
La Berind pe prestolul din altar este scris anul 1752. Cum ușa împă
rătească a fost pictată în 1775-înseamnă că la acea dată biserica trebuia să
existe, altfel n-ar fi avut unde să se facă pictura. în 1760 satul avea 60
de familii, or, este greu de crezut că ei au avut posibilitatea ca-n același
an în care au făcut biserica să poată s-o și picteze. Acest lucru nu l-am
întîlnit la nici una din biserici, de aceea credem că anul în care a fost
făcută biserica este 175221.
20 Șematismul pe anul 1900, p. 254.
21 Șematismul pe anul 1900, p. 256.
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La biserica din Șard nu avem nici o inscripție. Datarea ei o vom
face conform știrii transmise de Șematismul pe 1900, în 18 0 022.
Bisericile studiate constituie o mărturie deosebit de importantă pen
tru istoria satelor care vine să întregească știrile din documente referi
toare la ele. Prin forma lor se situează printre exemplarele care fac tre
cerea de la tipul cel mai vechi de biserici la un tip evoluat și demon
strează că unele forme evoluate ale bisericilor de lemn pot să fie rezul
tatul firesc al unui proces de evoluție a arhitecturii de lemn și nu trebuie
neapărat etichetate drept influențe străine.

Ioan Toșa

CONTRIBUTIONS À LA CONNAISSANCE DES ÉGLISES EN BOIS DES
ENVIRONS DE CLUJ
(Résumé)

Les églises en bois — les formes monumentales de l’art populaire
roumain — constituent l'expression authentique du vrai style national
de l’architecture roumaine de la Transylvanie. Le matériau de construc
tion fait que la vie de ces monuments ne soit pas trop longue et entraîne
la disparition d’une série d’anneaux de liaison qui marquaient autrefois
les moments de l’évolution et la diffusion de ces formes artistiques. Les
monuments carrés représentent les fragments d’un enchaînement chro
nologique, dont les étapes et les relations de filiation n’ont, malheureuse
ment, pas encore été établies avec précision.
L’évolution des plans des églises en bois est partie des constructions
en bois profanes, qui ont été adaptées aux nécessités liturgiques et a
connu un long processus au cours duquel des formes nouvelles ont apparu,
plus’ perfectionnées et plus économiques, subissant aussi certaines in
fluences de l’architecture religieuse en muraille, qui aparaît chez nous
au début de l’époque féodale.
Les églises analysées dans la présente étude sont parmi les rares
exemplaires connus qui font le passage des églises à l’autel rectangulaire
à celles à l’autel polygonal. Des formes polygonales peut générer aussi
l'architecture en bois, fait démontré par Strzygowski et renforcé par
l’existence de constructions économiques en poutres horizontales ayant
des formes polygonales. On ne connaît pas précisément l’origine de ces
autels polygonaux, mais ils ont pu aussi être générés par l’architecture en
bois. Ce qui caractérise ces églises c’est le placement du mur qui sépare,
la nef de l’autel vers l’ouest du bout des murs du nord et du sud de la
nef, à cause de l’impossibilité de joindre trois murs au même endroit par
*2 Șemantismul pe 1900, p. 225.
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le système des boutonnières. Ce type d’églises n’est pas trop répandu pour
cette raison même; leur place a été prise par les églises à l’autel plus
étroit que la nef.
Les églises sont construites en bois de chêne sur des places plus
élevées au milieu des villages respectifs. Elles se composent des trois
espaces traditionnels: l’autel, la nef et le pronaos, auxquels s’ajoute une
galerie extérieure. Cette véranda apparaît et met en relief l’entrée et,
par la ressemblance extraordinaire avec les galeries rustiques, repré
sente la liaison symbolique entre l’intérieur réservé au culte religieux et
le monde extérieur.
Les églises avaient été peintes, mais à cause des mauvaises conditions
de conservation, on n’y peut déchiffrer que très difficilement les scènes
représentées. La peinture est exécutée directement sur bois et tend à
illustrer certains textes religieux. Elle a été faite par des artistes popu
laires dont nous ne connaissons que Dimitrie Ispas de Gilău. La décora
tion extérieure des églises se réduit aux motifs décoratifs des panneaux
des portes et des balcons des tours. Un rôle décoratif est joué aussi par
les bouts des poutres des murs de l’autel, jointes en forme de queue
d’hirondelle, tandis que les tours qui jaillissent en haut comme une
flèche donnent une note d’élégance à ces petites églises.
On a daté ces églises d’après l’inscription de la porte du pronaos
en 1715 à Sumurduc et, selon documents, en 1722 à Sîmpaul, en 1752
à Berind et en 1800 à Sard.
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FELEACU „UN SAT DE COASTĂ” DIN SUDUL CLUJULUI
La hotarul de sud al milenarului oraș transilvănean — Cluj — străjuie dealul piemontan al Feleacului, pe culmile căruia se află situat stră
vechiul sat cu același nume.
Istoria lui „ca așezare în devenire“, se leagă de sec. XIV, cînd de
vine posesiune a orașului Cluj1.
în întregime sat românesc2, avea rolul de a apăra drumul spre
Turda3, datorită cărui fapt se bucura de un statut juridic deosebit. Apă
rarea „Căii Turzii“, ca și poziția sa la una din cele mai importante căi
de comunicație ale Transilvaniei, ce unea Clujul cu Turda, Alba Iulia,
Sibiu4 și de aici mai departe cu Țara Românească, au favdrizat dezvol
tarea sa de mai tîrziu.
Evoluția satului Feleacu, în timp și spațiu, este o expresie a forma
țiunilor social-economice, istoricește determinate și a condițiilor fizicogeografice complexe.
Vechimea așezării, aspectele economice, istorice și nota specifică a
peisajului geografic, conferă satului un caracter de sinteză, în care se îm
pletesc fenomene ce interesează deopotrivă pe etnograf, geograf, istoric
și sociolog. Se impun totuși cîteva considerații preliminare.
Problema așezărilor rurale a preocupat în egală măsură pe etnografi
și pe geografi, fapt ce ne oferă posibilitatea de a analiza satul din ambele
puncte de vedere.
Pentru etnograf, satul este o formă străveche de așezare omenească,
o unitate socială teritorială, alcătuită dintr-o vatră, dintr-un trup de
moșie, intim corelate prin intermediul populației, elementul „viu“, care
transformă și dirijează cadrul natural, dă trăsătura specifică economică
și socială. în acest complex rural materializat și prin gospodăriile țără
nești, a apărut și s-a dezvoltat cultura materială și spirituală, multise
1 Csanki Dezsö, Magyarorszăg tôrténelmi földrajza a Hunyadiak korăban, Vol.
V. Budapesta, 1913, p. 151, cf. S. Goldenberg, Clujul în secolul XVI, Edit. Acad.
R.P.R. 1958, p. 21.
2 Csänki Dezsö, o. c., p. 350.
3 S. Goldenberg, o. c., p. 345.
4 Ibidem, p. 289.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

510

P. Idu

culară a poporului român. Astfel, studiul „casei și gospodăriei este strîns
legat de problema așezărilor“3*5.
Vechile cercetări asupra satului au avut în vedere criteriile: geo
grafic, forma ori structura satului, neglijînd în schimb factorii funcțio
nali, care erau considerați ca o consecință a modului de grupare respec
tiv. Cu alte cuvinte, mai întîi se „fotografia“ așezarea și apoi se găsea
explicația67. Moștenirea complexă și plină de contradicții a etnografiei
se impune astfel, a fi valorificată în noile cercetări din domeniul așeză
rilor omenești.
ROLUL FACTORILOR FIZICO-GEOGRAFICI ÎN DEZVOLTAREA
SATULUI FELEACU

Situat în colțul nord-vestic al bazinului transilvănean, dealul Feleacului se impune prin prezența sa la zona de interferență a trei mari uni
tăți fizico-geografice: Munții Apuseni, Podișul Someșan și Cîmpia Tran
silvaniei. Este totodată puntea de legătură cea mai scurtă, dar și cum
pănă de ape, dintre Valea Someșului și culoarul Mureșului.
Privit de pe o înălțime (Vf. Peana 833 m), dealul Feleacului ne apare
sub forma unei mese, în care interfluviile se situează la aceeași altitu
dine (700—750 m), avînd aspectul unor întinse suprafețe plane, ce se
racordează prin mici înșeuări.
Din înălțimea nordică a dealului (Vf. Feleacului 745 m) se desprind
numeroase culmi, suprafețe plane ușor vălurite', despădurite, pe care se
dispun o serie de sate de culme sau de coastă (Feleacu, Aiton, Rediu,
Gheorgheni), caracteristice Cîmpiei Transilvaniei8, apărute în aceleași con
diții istorice9 și de relief.
Urcînd dinspre Cluj, constatăm cu surprindere că așezarea nu a coborît nici măcar cu o gospodărie spre oraș, cum ar fi fost de altfel firesc.
Explicația acestui fenomen rezidă în faptul că versantul nordic al dealu
lui Feleac este afectat de puternice procese de pantă, între care alune
cările de teren ocupă un loc principal, cu consecințe negative asupra
construcțiilor.
Partea sudică a dealului, spre depresiunea Iara, cu culmile orientate
în direcțiile sud-est, sud, sud-vest și vest (dl. Pîndelei, dl. Ciuhei, dl.
Horghei, dl. Bucatelor, dl. Rășina, dl. Ursului), cu versantele domoaley
3 Romulus Vuia, Satul românesc din Transilvania și Banat. Studiu antropdgeografic și etnografic, Cluj 1945 (manuscris), Biblioteca Acad. R.S.R., Buc., p. 7.
6 Vasile Cucu, Contribuții la studiul așezărilor omenești din regiunea subcar
patică dintre Gilort-Motru, „Comunicări de geografie“, Vol. II, 1963, Buc. Edit.
Științifică, p. 123.
7 Tiberiu Moraru și I. Mac, Raionarea geomorfoloaică a teritoriului orașului
Cluj și împrejurimilor, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, series GeologiarGeographia, fasciculum 1, 1967, p. 76.
'
■■ ?■
8 V. Mihăilescu, România —■ geografie fizică, Buc. 1936, p. 81.
»
9 Csănki Dezsö, Op. cit., p. 241—360. Satul Aiton atestat ia 1329, Rediu la
1292, Vîlcele la 1297 și Gheorgheni la 1334.
a '
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Fig. 1. Planul satului Feleacu

oferă condiții prielnice de așezare. De aici și aspectul tentacular al ulițe
lor satului, care urmăresc culmile dealurilor sau coboară cu 10—-15 m
sub acestea pe pantele mai line (fig. 1).
Se pare că nucleul inițial al satului a ocupat restrînsă arie din jurul
bisericii actuale, pe muchea unui deal, oferind posibilitatea de a supra
veghea drumul, dar și de refugiu în codrii ce aveau odinioară în aceas,tă
regiune o mare dezvoltare. Gîndindu-ne la aceștia din urmă, la faptul
că Feleacu a fost așezat „ . . . in silva civitatis (regis) Coluswar sita . . ,“10
a cărei exploatare a început de la 133111, ne putem explica poziția sa
inițială, dar și dezvoltarea ulterioară, o dată cu defrișarea masivă a zonei
păduroase, în favoarea agriculturii și creșterii vitelor.
De sub dealul Feleacului, își au obîrșia numeroase pîraie: Valea
Căprioarei, Valea Grădina Negrii, Valea Mănăstirii, Valea Clejiei, Valea
10 Ibidem, p. 350.
11 Ibidem, p. 297.
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Zăpodii, Șipotul Nicoreștilor, tributare Arieșului. Datorită intenselor des
păduriri, majoritatea izvoarelor și fîntînilor de pe creastă au secat. Cu
cît coborîm însă, fîntînile se îndesesc, fiind folosite pentru alimentarea cu
apă a populației și adăpatul vitelor.
Climatul este în general blind, oferind condiții prielnice dezvoltării
culturilor, dar solul nisipos — argilos constituie un impediment, deoarece
necesită în permanență îngrășăminte. Verile sînt călduroase, anotimp în
care cade și cea mai mare cantitate de precipitații.
Specific pentru această zonă este faptul că desprimăvărările se pro
duc destul de tîrziu. Trecerea de la anotimpul friguros al iernii la cel
de primăvară se face tocmai către sfîrșitul lui aprilie. în schimb, toamnele
sînt lungi și frumoase, prelungindu-se pînă aproape în noiembrie12.
Expoziția sudică, în amfiteatrul orientat către depresiunea Iara, si
tuează satul Feleacu la adăpostul vînturilor predominante din nord-vest,
est și nord-est.
Raportul dintre altitudine, așezare și populație prezintă un interes
deosebit pentru țara noastră, deoarece hipsografic, populația și așezările
încep de la nivelul mării și urcă pînă la 1400 m.
Zona deluroasă a Feleacului se înscrie în limitele altitudinii de
600—800 m, zonă ce reprezintă 3,9% din totalul populației și 5,5% din
satele țării noastre13. Restrîngînd aria numai la județul Cluj, constatăm
că dealurile înalte cuprind 3o/o din totalul populației și 8o/o din totalul
așezărilor14.
Condițiile materiale ale locuitorilor satului Feleacu sînt o reflectare
a ocupațiilor de bază, agricultura și creșterea vitelor.
Funcțional, Feleacu este o așezare rurală agricolă mixtă, caracteri
zată prin lipsa unor terenuri arabile corespunzătoare, situată în apro
pierea zonelor de influență industrială, în care populația aptă pentru
muncă se ocupă cu agricultura sau se deplasează în centrele industriale
din apropiere — Cluj și Turda — iar valorificarea produselor agricole
ca și cele rezultate din creșterea vitelor se face pe piețele Clujului.
După cum este firesc, funcția economică se exprimă în forma pe
care a căpătat-o așezarea, în strînsă dependență de factorii geografici
amintiți, de posibilitățile de transport și de exploatare a terenurilor
agricole, etc.
Această așezare agricolă mixtă este din punct de vedere morfologic
de tip răsfirat. Din punctul unde șoseaua principală Cluj — Turda intră
în sat, pornesc radiar în direcțiile: est, sud-est, sud și sud-vest, urmărind
culmile dealurilor, o rețea de uliți lungi cu aspect tentacular, intersec
tate de altele mai scurte, asemănătoare unei plase cu ochiuri mari de
livezi sau terenuri agricole. In mare, Feleacu fiind un sat de coastă are
o formă aproape rotundă, dînd impresia unui mare amfiteatru, cu dis
12 T. Moraru și Șt. Pascu, Evoluția urbanistică a orașului Cluj, Acad. R.S.R.,
în Buletinul Științific, secția de Geologie-geografie, Tom. III, (1957), nr. 1, p. 54—55.
13 Claudiu Giurcăneanu, Repartiția pe zone de altitudine a populației și așeză
rilor pe teritoriul R.P.R., în Natura, seria geologie-geografie, nr. (1964), p. 20—27.
14 Ibidem, p. 22.
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punerea gospodăriilor de-a lungul ulițelor, în trepte, pînă aproape de
creasta dealului.
Legătura dintre așezare, forma și mărimea satului se reflectă în struc
tura lui. Planul satului ne înfățișează o rețea de uliți lungi cu trasee
neregulate. Casele sînt așezate mai totdeauna la drum, formînd grupuri,
pe alocuri mai depărtate sau chiar cu spații libere. Pămîntul se dispune
o parte în jurul gospodăriei, iar o altă parte, rezervată culturilor agricole,
se află în cuprinsul hotarului. Modul de așezare a caselor ține cont mai
mult de orientarea față de soare, decît de direcția drumului. Frecvente
sînt cazurile în care acestea se dispun numai pe o parte a drumului,
despărțite prin garduri și grădini care nu închid întreaga gospodărie, ci
numai casa.
Cu toată structura lui răsfirată, satul Feleacu manifestă azi o puter
nică tendință de compactizarc paralel cu întărirea sa economică, feno
men caracteristic de altfel tuturor satelor de acest tip din țară.
Adaptarea la teren, legătura organică cu peisajul înconjurător te
face „ ... să simți prezența unei imaginații umane, care prelungește na
tura pînă dincolo de ea, pînă în zona de miracol și poveste“15.

GOSPODĂRIA ȘI CONSTRUCȚIILE ANEXE

Casa și toate clădirile anexe sînt grupate la un loc într-una sau două
curți alăturate, înconjurate de garduri, formînd o gospodărie.
Cunoașterea gospodăriei din Feleacu — compoziția generală a planu
lui, funcția, dimensiunile și tehnicile de construcție — precum și modul
cum se oglindește în ea raportul dintre ocupații, ne va da o imagine ge
nerală asupra satului.
Caracteristica gospodăriei țăranului felecan o constituie dispoziția
construcțiilor. Casa de locuit, orientată cu latura îngustă spre stradă, este
retrasă cu 6—8 m spre interiorul curții. Acareturile sînt grupate de așa
manieră încît se dispun majoritatea în fața casei. Șura stă față în față,
orientată paralel sau perpendicular pe casă. Latura dinspre stradă o
ocupă cotețele. Bucătăria de vară („cohea“) nu lipsește din cadrul unei
gospodării bine închegate (fig. 2).
Această așezare a acareturilor în raport cu casa de locuit răspunde
unor nevoi de vizibilitate și de legături funcționale. Casa și curtea —
în sens mai cuprinzător gospodăria — constituie sîmburele așezării. Func
ția economică, înfățișarea ei, raportul dintre casă și acareturi, influen
țează forma satului, fără a scăpa din vedere relația dintre condițiile fizico-geografice și așezare.
Casa de locuit constituie nucleul unei gospodării. Planul ei, cu func
ția, denumirea și numărul încăperilor este elementul cel mai important
pentru cunoașterea locuinței.
Lucian Blaga, Trilogia culturii, Buc. 1944, p. 254.

33 —
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I?ig. 3. Casa veche a lui Rusu Petru, nr. 275

Casa cu două încăperi (casă cu tindă) este tipul de plan
cel mai rar întîlnit în comună (fig. 3). In tindă, care este și odaie de tre
cere, se află o piesă de reală importanță, cuptorul de pîine. Este o con
strucție din pămînt și piatră, sub vatra căruia se așează un strat de
„hîrburi și sticlă“, pentru a menține timp îndelungat temperatura con
stantă. Interesantă este realizarea boitei cuptorului. Numeroase nuiele
de carpen, numite „gujbe“, ce se înconvoaie în formă de semicerc, încon
joară circular toată vatra. Aceste nervuri se intersectează în centrul boi
tei. Astfel scheletul construit, începe zidirea lui de jos în sus cu pămînt
galben („ageag“), frămîntat bine și amestecat cu cuarțit („bicașăi sau
ghicoșăi“) (fig. 4). Pentru reglarea temperaturii din interiorul cuptorului,
în partea dinapoi a acestuia se lasă un orificiu de aerisire ce se închide
cu un „astupuș“. Pe timpul arderii fumul iese pe gura cuptorului.
Pentru a preveni incendiile, deoarece tinda are vatră liberă, deasu
pra cuptorului, la nivelul superior al pereților se află o cupolă denumită
„corlan“, sub care se adună toate „fumurile“ casei. Aceasta se construiește
din bîrne sau nuiele lipite cu pămînt. Datorită acestui fapt, podul se fo
losește și ca afumătoare.
Casa are funcția de locuit și este odaia cea mai frumoasă. în interior
se află aparatul de încălzit și gătit — „vatra cu cuptor și 1er“ — com
pusă dintr-o vatră înălțată cu 50 cm deasupra podelei, pe care se dis
pune „ploatănul“ (mașina de gătit) și „cuptorul cu 1er“ (fig. 5). Cuptorul
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Fig. 4. Cuptorul de pîine situat in tinda cu două uși și corlan a lui Pop Ștefan

Fig. 5. Vatră tradițională din Feleacu
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este confecționat din teracotă, iar în trecut din vestitele ,,cahle“. La bază
se găsesc unul sau două orificii, denumite „hudițe“ folosite pentru usca
tul porumbului și a obiectelor mici.
în fața casei, pe lungimea odăii de locuit se află o porțiune de pă
mînt mai ridicată denumită „polmon“, care pare să fie forma inițială a
tîrnațului de azi. Acest tip de casă este foarte puțin înălțată față de su
prafața solului, așezată de obicei numai la colțuri pe piatră.
După caracterele pe care le prezintă: vatra liberă, vechime, tehnici
de construcție și în special după plan, avem de-a face cu cel mai vechi
tip de casă din Feleacu, din care se vor dezvolta ulterior celelalte planuri.
Faptul că această formă veche de tindă cu „vatra liberă“ a dăinuit
pînă în zilele noastre o datorăm tehnicilor de construcție — apariției corlanului — sistem ușor de realizat, care apără casa de incendiu; apoi ma
terialelor cu care se acoperă casa (paie, trestie, șindrilă) ușor inflamabile,
ca și înălțimea acoperișului, amintind uneori de cel din „Țara Moților“16
care ridica probleme dificile pentru construirea hornurilor pînă la așa
înălțime (fig. 6). Dacă mai adăugăm prezența cuptorului în cadrul tinzii,
ca și funcția pe care o ia uneori podul ca afumătoare, argumentele par
să explice îndeajuns acest fapt.

Fig. 6. Tip de casă veche din Feleacu, cu tindă și vatră liberă

16 Valeriu Butură, Adăposturi temporare in sud-estul Munților Apuseni, în
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, II (1957—1958), p. 104.
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Casa cu ti'ei încăperi (casă cu tindă și cămară). Vechea
tindă, odată cu diversificarea economiei satului, nu mai putea îndeplini și
funcția de magazie pentru alimente și unelte mici, mai cu seamă că în
spațiul ei era și cuptorul de pîine. De aceea se dezvoltă cămara, ca o
consecință a creșterii interne, care în unele cazuri poate depăși linia fața
dei casei, pentru a-și mări posibilitățile de înmagazinare (fig. 7). Tinda,
ce adăpostește cuptorul, devine odaie de trecere înspre cămară sau casă,
ale căror funcții rămîn neschimbate.
O notă cu totul specifică, rară de altfel în planurile caselor românești,
o constituie „tinda cu două uși“. Apariția celei de a doua uși se datorește faptului că majoritatea acareturilor se dispun în spatele casei, deci
avem o gospodărie cu curte dublă, dar cu anumite particularități față de
cele existente în Transilvania (Lăpuș, Năsăud, Baia Mare, cursul mijlo
ciu al Someșului, zona Reghinului etc.)17, Țara Hațegului și Pădurenii
Hunedoarei18.
Planul se prezintă astfel: casa este orientată longitudinal în cadrul
gospodăriei, formînd linia mediană dintre cele două ocoale. în partea din
față se află bucătăria de vară, grădina cu flori, grădina de legume, ca și
un ocol redus ca dimensiune. în spatele casei se dispun acareturile prin
cipale formate din șură, cotețe, coșere de cucuruz etc. Un gard transver
sal separă cele două ocoale de grădina cu pomi fructiferi dispusă înapoia
acestora, astfel că planul gospodăriei are un aspect longitudinal. Pentru
a crea o comunicație lesnicioasă între cele două ocoale, înapoia tinzii se
află cea de a doua ușe, de unde și denumirea de „tindă cu două uși“.
Dacă la acestea mai adăugăm și aspectul securității — așa cum o atestă
tradiția orală — deși pare puțin verosimil, putem considera apariția tin
zii cu ușe dublă și ca posibilitate de refugiu în caz de primejdie din pe
rioadele zbuciumate din istoria satului. Faptul că azi curtea dublă este o
raritate în Feleacu se datorește măririi ponderii agriculturii în raport cu
creșterea vitelor, dar aceasta nu exclude posibilitatea ca în trecut, cînd
cele două ocupații de bază aveau aceeași importanță, să fi avut o răspîndire mai mare.
Casa cu trei încăperi, (casă cu tindă și casă) este de fapt
transformarea și mărirea cămării într-o odaie de locuit, odată cu dez
voltarea construcțiilor din gospodărie, cu mărirea membrilor familiei, sau
chiar din dorința de a avea în permanență o odaie frumoasă (fig. 8). Func
țiile încăperilor se reflectă în modul de organizare a interiorului și a mo
bilierului tradițional al caselor din Feleacu. Mobilierul se compune din
„pat cu herneu“ situat în colțul opus vetrei, „lăjiți lungi“, „lăjițoaie“
(„ladă înfundată“), ambele cu spătar, „scaun lung“, „masă și blidar“. Ne
lipsită este tradiționala „ladă de zestre“. în unele cazuri se întîlnesc chiar
17 Gunda Béla, Eihnographica carpathica, Budapesta 1966, p. 333—358.
18 R. Vuia, Țara Hațegului și Regiunea Pădurenilor, în Lucrările Inst. de
Gcogr. al Univ. din Cluj, I (1926), p. 88.
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două asemenea lăzi deoarece bătrînele le mai păstrează. „Cuierele cu
blide“ înconjoară pereții pe toate laturile, ca și icoanele pe sticlă încadrate
de frumoase ștergare. Din tot mobilierul, deosebit de interesant este pa
tul cu herneu. Din cele patru colțuri ale acestuia se ridică pînă aproape
de grinzi patru stinghii împreunate sus prin alte patru orizontale, formînd un paralelipiped numit „herneu“. De sus femeile fixează, ca niște
perdele, cearceafuri și scoarțe din cele mai frumoase. Deasupra de tot,
pînă aproape de grinzi, peste scoarțe, se pun una peste alta, perne cu
fețe frumos alese19. Patul astfel aranjat este Întotdeauna pregătit pen
tru culcare. Se aseamănă cu un baldachin de proporții mai mici.
O ultimă categorie de locuințe o constituie casele noi cu două
caturi, de o pronunțată factură orășenească (fig. 9). Majoritatea sînt
construcții în „vinclu“, din cărămidă, acoperite cu țiglă, dar cu același
plan. Nivelul superior este format din trei sau patru încăperi, iar cel
inferior cuprinde două spații mari, beciul și bucătăria de vară folosită
iarna ca magazie. Deși toate casele noi au același plan, același sistem de
construcție, le diferențiază tencuiala, respectiv modul de ornamentație
și porțile. în timp ce unele case au adoptat în întregime sistemul orășe
nesc, cu porți mari și garduri de fier, altele au rămas fidele tradiției,

19 Valeria Marchiș, Feleacul — schiță monografică, Cluj, 1934, p. 52.
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Fig. 10. Poartă tradițională din Feleacu la o casă nouă

folosind la împrejmuire lemnul, cu porți asemănătoare gospodăriilor mai
vechi (fig. 10).
Preocuparea țăranului felecan, de a da o înfățișare frumoasă și un
plan bine chibzuit, nu s-a oprit numai asupra locuinței, ci s-a îndreptat și
spre anexele gospodărești, necesare organizării și ducerii în condiții bune
a vieții: șura, bucătăria de vară („cohea“), cotețele și coșerul.
Șura este cea mai importantă construcție din gospodărie, fiind adesea
mai mare decît casa (fig. 11). Ea cuprinde două încăperi: poiata sau graj
dul destinat adăpostiră vitelor mari și șura propriu-zisă, mai mare decît
prima, în care se ține carul și uneltele gospodărești. Podul poieții este fo
losit la depozitarea nutrețului pentru vite și a cerealelor. Prin cele două
„obloace“ laterale se introduce fînul la vitele din grajd.
Intrarea în poiată se face pe latura îngustă a construcției, iar în
șura propriu-zisă pe latura mare. Pentru a permite carului încărcat cu
fin sau cu cereale să intre în șură înlesnind astfel descărcarea, ușa acesteia
este mare, cu streașină mult ridicată, spațiu care ulterior se închide cu
o „leasă“ din nuiele, trestie sau paie, iar porțiunea superioară printr-o
împletitură de paie sau scînduri.
Bucătăria de vară („cohea“) este înălțată pe un postament de piatră
avînd în partea din față un „tîrnaț înfundat“ cu un geamlîc. în spate
se află cuptorul de pîine, în care se face focul prin bucătărie. Construită
din scînduri, grinzi sau cărămidă, este o apariție mai nouă în cadrul gos
podăriei.
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Fig. 11. Tip de șură cu leasă din Feleacu

Cotețele sînt necesare adăpostiră animalelor mici. Se disting două ti
puri. Primul, mai evoluat, este construit din bîrne și cuprinde trei spații:
două laterale folosite pentru porci și unul central pentru păstrarea usten
silelor gospodărești mai mici, ca și pentru adăpostirea mieilor în perioada
de primăvară. în fața cotețului se află două tîrnațuri care servesc la de
pozitarea lemnelor pentru foc (vezi fig. 2). Cel de al doilea tip, mai mo
dest ca sistem de construcție și mărime, are o formă circulară (fig. 12).
Se realizează prin introducerea unor pari direct în pămînt, care se îngră
desc cu nuiele. Pereții astfel construiți se lipesc cu pămînt și se acoperă
cu paie. Pe aproape 2/3 din circumferința sa se află un țarc care nu per
mite porcilor să iasă în ocol.
„Coșerul pentru cucuruz“, constituie ultima anexă a gospodăriei
(fig. 13). Este destinat păstrării produselor agricole. Prezența lui ne în
lesnește cunoașterea aspectelor vechi ale agriculturii. Astăzi este o rari
tate în comună deoarece spațiul pe care îl oferă înmagazinării este insu
ficient, iar rolul său de odinioară a fost luat de cămara spațioasă și „găbănașele“ (hambarele) din cuprinsul ei. Are o formă paralelipipedică
fiind realizat din împletitură de nuiele. încărcarea lui se face prin partea
superioară, iar descărcarea printr-o ușiță situată la baza coșerului. Se
acoperă de obicei cu paie sau trestie.
Gustul și preocuparea țăranului din Feleacu de a folosi materialele
de construcție cele mai diverse pe care le avea la îndemînă, îmbinînd
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Fig. 12. Coteț de porci

utilul cu frumosul, sînt reflectate în majoritatea gospodăriilor din vatra
satului. Oamenilor le place să-și orneze porțile cu crestături în lemn sau
cu diferite înflorituri cu fierul ars, dînd un aspect cît mai îngrijit între
gii gospodării. Porțile vechi sînt compuse din portița cu stîlpii masivi,
ornamentați și poarta mare, pe care se intră cu carul. în majoritatea ca
zurilor se acoperă numai portița (fig. 14).
Un aspect cu totul deosebit îl prezintă porțile de o factură mai nouă
acoperite în întregime, care au înlocuit stîlpii din lemn prin coloane de
beton.

MATERIALE, ELEMENTE ȘI PROCEDEE DE CONSTRUCȚIE

Țăranul felecan este în general și constructorul propriei case și gos
podării. El a folosit ca materiale de bază lemnul, cărămida „văioagele'1
(cărămidă nearsă) și piatra, pentru realizarea principalelor elemente de
susținere (pereții, grinzile, stîlpii), iar paiele (grîu, secară), trestia, șin
drila și țigla („șirepurile“) pentru acoperirea elementelor susținute (acope
rișul, tavanul și streașină).
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Fig. 14. Poartă de lemn din Feleacu

Fig. 15. Masă din „piatră de vale'
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Pereții de lemn, sînt realizați în două sisteme : încheiați în
bîme orizontale și în „șoși“. în primul caz bîrnele, cioplite sau necioplite, se
dispun orizontal, formînd astfel pereții. în cel de al doilea caz, în „tăl
pile casei“ se dau numeroase „mucuri“ (găuri), în care se introduc „șoșii“
verticali, din plop sau gorun. Aceștia au lateral canturi („halăuri“) în.
care se introduc „loadbele“ dispuse orizontal. Acestea se confecționează
din cioplitură, despicătură sau chiar lemn rotund, ascuțit la vîrf pentru
a intra în halău. Partea superioară a pereților se încheie printr-o ramă
de legătură numită „sunătoare“ sau „cosoroauă“. La casele vechi se mai
întîlnește „meșter grinda împestrită cu pene“ pe care se află încrustat
anul, luna, ziua construcției și numele meșterului sau al proprietarului.
Pereții din grădele. La aceștia se disting două elemente.
Elementul de susținere se prezintă sub forma unui schelet, asemănător
caselor cu pereții în șoși. în loc de loadbe, la distanțe de 30—40 cm, se
fixează „lăți“ orizontali, care se împletesc cu nuiele. Această împletitură
se umple cu un strat gros de pămînt amestecat cu pleavă, formînd cel
de al doilea element, umplutura.
Zidăria de piatră, se folosește la pivnițe, la temelii, la pe
reții caselor sau ai șurilor. Concrețiunile grezoase din Feleacu ■— „piatra
de vale“ — constituie materialul principal de construcție. Cînd acestea
au o formă plată se folosesc ca mese în fața casei (fig. 15).
Pereții din cărămidă. O tehnică mai veche, este combina
rea lemnului cu cărămida nearsă — văioagele — înlocuind elementul de
umplutură făcut din grădele cu zidărie din văioage. Astăzi, întreg pere
tele este de cărămidă arsă, iar lemnul se folosește numai la elementele
susținute ale casei.
Grinzile, cu secțiune pătrată sau dreptunghiulară formează osa
tura tavanelor. Cînd casa are tîrnaț, grinzile se prelungesc pînă acoperă
lățimea acestuia pentru a da posibilitatea să se protejeze acest spațiu.
De obicei la construcțiile vechi ca și la o parte din cele noi întîlnim
o altă grindă egală cu lungimea tîmațului — fruntarul — care susține
împreună cu „șoșii tîrnațului“ întreaga osatură a tavanului (fig. 16).
Stîlpii caselor (șoșii tîrnațului) nu ! prezintă decorații.
Peste grinzile tavanului se așează „podelele“ ce separă spațiul casei
de cel al podului.
Acoperișul constituie elementul principal care, împreună cu
streașină, protejează edificiul contra intemperiilor. Forma obișnuită a aco
perișului caselor din Feleacu este în patru ape, uneori cu o înălțime im
presionantă. Osatura lui o formează „cornii“ ce se sprijină pe cosoroaie
sau sunătoare și se- îmbină la coamă cu „scleme“. Pe corni se așează ori
zontal lețele paralele care susțin materialele ce acoperă casa. Atunci cînd
se folosesc la acoperire paiele de secară, acestea se așează în snopi și se
leagă cu „gînjuri“. Cînd se folosesc paie de grîu, peste osatura de lețe
se așează „cături crengurați (crăci) care nu permit paielor să iasă printre
spațiile libere. Paiele de grîu se clădesc, fără să fie legate în snopi ca
cele de secară. Ele se udă amesteeîndu-se cu pămînt, după care 8—10 oa-
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Fig. 16. Fațada unei case vechi — detaliu

meni cu furcile le așează pe scheletul acoperișului. După așezarea paie
lor, începe îndesarea lor prin călcarea cu picioarele.
La acoperirea șurilor, a cotețelor se mai folosește și trestia, adusă de
la tufele roșii de lingă Cojocna. Șindrila este puțin utilizată și se procură
de la Răcătău și Someșul Rece. Țigla sau șirepurile, este materialul care
se folosește curent la acoperirea caselor noi.
Din momentul constituirii sale pe plan istoric, satul Feleacu s-a
manifestat ca o categorie istorică deținătoare a unei vetre și a unui hotar,
fiecare dintre acestea cu rosturi și raporturi economice corespunzătoare
pentru structura și evoluția sa.
Analiza așezării satului Feleacu în forma lui actuală, cauzele care
i-au determinat apariția și dezvoltarea ca un organism viu în peisajul
zonelor deluroase ale Transilvaniei, poate justifica necesitatea unor cer
cetări sistematice în această direcție.

Petre Idu
FELEACU EIN DORF AM BERGHANG SÜDLICH VON CLUJ

(Auszug)
Eine Besonderheit des Hügelgebietes im nordwestlichen Siebenbür
gen sind die Siedlungen „am Hang“. Das Hügelgebiet Feleac liegt
600—800 m über dem Meeresspiegel, eine Höhenlage, die für 3,9o/o der
Einwohner und 5,5o/o der Dörfer in Rumänien zutrifft.
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Der vorliegende Aufsatz behandelt Besiedlung, Lage, Entwicklung
und Architektur einer einzigen im Südteil von Cluj gelegenen Ortschaft,
deren Merkmale jedoch für ein grösseres Gebiet kennzeichnend sind.
Der Aufsatz besteht aus 2 Teilen: 1. Besiedlung und zeitliche Ent
wicklung des Dorfes Feleacu und 2. Struktur der Niederlassung, Gehöft
anlage, verbreitete Grundrisse der Wohnhäuser in chronologischer Rei
henfolge und Entwicklung. Hervorgehoben werden die Gründe, die die
Entstehung dieser Siedlung am Berghang begünstigt und ihre weitere
Entwicklung bis heute gefördert haben, sowie einzelne Züge des Haus
baus und der Hofanlage, wobei der Verfasser die wesentlichen Züge und
die Überlieferung der rumänischen Dörfer südlich von Cluj hervorstreicht.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

('.rundriss des Dorfes Feleacu
Gebäude und Grundriss von dem Gehöft des Vasile Balea aus Feleacu Nr. 670
Das alte Haus des Petru Rusu Nr. 275
Backofen mit zwei Türen und Funkenfänger im Flur. Haus des Ștefan Pop
Überlieferter Herd aus Felcac u
Typus eines alten Hauses mit offener Herdstelle im Flur
Das Haus der Rozalia Cioplea aus dem Jahre 1870. Grundriss mit 3 Räumen
(Flur. Kammer und Stube) und Galerie an der Strassenseite
Das Haus des Ștefan Pop aus Feleacu Nr. 632, Grundriss mit 3 Räumen, 2 Tü
ren im Flur und Herd mit Funken länger
Neues Haus in Feleacu
Altes Tor aus Feleacu vor einem neue Haus
Scheune mit Flechtwerk aus Feleacu
Schweinekoben
Maisspeichcr
Holztor aus Feleacu
Steinbau
Stirnseite eines alten Hauses — Teilansicht.
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FRUCTELE ÎN ALIMENTAȚIA POPULARĂ ÎN
ZONELE LĂPUȘ—MARAMUREȘ ȘI ZĂRAND—HUNEDOARA
Din cele mai vechi timpuri omul a cunoscut fructele, pe care le-a
folosit ca hrană. Culegerea fructelor și a rădăcinilor de plante hrănitoare
sau a altor produse pe care natura le oferea de-a gata a fost prima formă
de asigurare a existenței lui. Aceasta a dus însă treptat la recoltare, iar
mai apoi la cultivare.
Cunoștințele actuale nu permit să se precizeze cînd a început popu
lația de pe teritoriul țării noastre să cultive pomii.
Faptul că în așezările geto-dace s-au găsit fructiere lucrate la roată
și lustruite după modelul grec și roman, duce la ipoteza că înaintea erei
noastre populația din Dacia consuma fructe și cunoștea practicarea pomiculturii.
Începînd din secolul al II-lea al erei noastre izvoarele istorice arată
că în timpul stăpînirii romane, baza economică în Dacia o constituia
„producția de cereale, creșterea vitelor și pomicultura“1, cultivîndu-se în
special grîu, viță de vie, pomi și diverse legume.
Poporul nostru, în procesul complex de formare, a păstrat în grai
denumirile de origine latină a principalelor specii de pomi fructiferi: măr
(malus), păr (pirus), prun (prunus), cireș (cirasus), piersic (persicus), nucul
(nux), gutuiul (cutoneus), alunul (aluna)2. Vechimea și intensitatea prac
ticării ocupației de către poporul nostru este atestată și de numeroasele
soiuri de origine românească, obținute de popor în decurs de secole.
Începînd din al doilea deceniu al secolului al XIV-lea livezile din
Transilvania sînt atestate tot mai des în multe documente: la Roșia de
Secaș (în 1313 și 1324)3, la Băgaciu (lingă Gherla) în 13184, la Borș (Ora1 Istoria României, Ed. Acad. R.P.R., București 1960, I, cf. Pomologia R.P.R.,
I, București, 1963, p. 72.
2 Pomologia R.P.R., I, București, 1963, p. 72—73.
3 Documente privind Istoria României, veac. XIV, C. Transilvania, vol. I
(1301—1320), doc. nr. 181, p. 211—214.
4 Ibid., doc. nr. 331, p. 303.
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dea) în 13195, la Petrești (Sebeș) în 13256, la Coasta (Gherla) în 13297, la
Chinteni (Cluj) în 13298.
Ca specii pomicole este menționat mărul, în 13189, în satul Băgaciu
de lîngă Gherla.
Menționarea frecventă a livezilor în Transilvania în primele trei
decenii ale secolului al XIV-lea denotă că acestea existau cu mult înainte
și că jucau un rol însemnat în economia domeniilor și a gospodăriilor ță
rănești. în acestea se cultivau: nuci, meri, peri, piersici, pruni, vișini și
cireși10.
Nivelul ridicat al sectorului pomicol din Transilvania, atît cantitativ
cît și calitativ, precum și preocupările pentru industrializarea fructelor
sînt atestate documentar în secolul al XVI-lea: negustorii bistrițeni îi
trimit lui Petru Rareș și boierilor moldoveni, în dar, cireșe și prune us
cate pentru a-i determina să intensifice legăturile comerciale cu Bistrița11,
iar Alexandru Lăpușneanu primea din Ardeal „prune uscate pentru că
mările sale“12.
Trecînd peste informațiile sporadice aflate în însemnările unor călă
tori străini care trec prin principate, menționăm că Dimitrie Cantemir a
fost primul care publică date prețioase cu privire la răspîndirea pomilor
și calitatea fructelor. în Descrierea Moldovei el spune: „De copaci rodi
tori vei găsi nu pomete (livezi), ci păduri. Poamele lor cresc în munți de
la sine, dar la șes trebuiesc să fie hultuite, dar pentru aceasta sînt și mai
bune la gust“13.
Fructele încep să ocupe un loc din ce în ce mai important în volu
mul exportului, dar în același timp încep să fie întrebuințate în secolul
al XVIII-lea și pentru obținerea industrială a rachiului, care pînă atunci
se făcea din cereale.
După cum vedem din această sumară privire istorică a cultivării
pomilor, fructele au fost întrebuințate în alimentație atît în stare natu
rală, cît și prelucrate.
în stare naturală ele au întregit regimul alimentar mai ales în anu
mite perioade din an, cînd conținutul de vitamine și glucoza acestora erau
foarte necesare organismului.
Pentru zonele muntoase, unde pomicultura era mai slab dezvoltată,
fructele spontane au avut o importanță deosebită. Din acestea făceau
parte: murele, fragii, afinele, coarnele, alunele, măcieșele, păducelele
5 Ibid., doc. nr. 338, p. 306.
ß Pomologia R.P.R., I, București, 1963, p. 72—73.
7 Ibid.
8 I b id.
11 D.I.R., o. c., p. 303.
10 Daicoviciu C., Fascu Șt., Clieresteșiu V. și Morariu T., Din istoria Tran
silvaniei, București, I960. I, cf. Pomologia R.P.R., I, București, 1963, p. 84.
11 Iorga N., Istoria românilor prin călători. Lecții făcute Ia școala de război,
București, 1920—1922, I—IV, cf. Pomologia R.P.R., p. 84, nota 307.
« Ibid.
*' Cantemir D., Descrierea Moldovei (trad. I. Pascu), București, 1923, cf. Pomo
logia R.P.R., p. 78, nota 256.
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(crataegus monogyna). Ele se consumau în majoritatea lor crude, ime
diat după ce se culegeau, necunoscîndu-se modalitatea de a se conserva,
în unele părți, cum ar fi satele de munte ale zonei Lăpuș (Groși, Greble,
Suciu de Sus) alunele se culegeau toamna, se întindeau pe pod să se
usuce și apoi se păstrau într-o cofiță sau doniță. Li se întrebuința miezul
zdrobit în mojare, folosindu-1 în locul nucilor. Mai mult însă le păstrau
ca să le dea copiilor cînd voiau să-i îmbuneze: „le dam o mînă de alune
să tacă“. în Țara Zărandului, în satele comunelor Criș și Dupăpiatră,
coarnele și măcieșele le uscau pe o „doscă“ (scîndură) în dosul casei sau
al șurii, ferite de vînt și de ploaie și le păstrau într-o trăistuță. La nevoie,
cînd cineva din familie reclama dureri sau deranjamente de stomac, se
lua o mînă de coarne uscate, se spălau bine în 2—3 ape, se fierbeau și
se consuma ceaiul acesta neîndulcit. Tot în acest scop sînt folosite aici
și castanele bune „nucă de mare“ și ghinda de gorun, de la care se folo
sea miezul pisat, luat cu apă sau lapte. Informatoarea pretindea că leacul
acesta era folositor chiar în cazuri de ulcer. Din măcieșe uscate, păducele și felii de gutui uscate se fac „fierturi“, ceaiuri pentru „inimă și
sînge“ (stomac și tensiune).
Din pere și mere „de oțet“ (pădurețe) s-a făcut oțetul de fructe,
folosit în alimentația din tot timpul anului. în zonele cu livezi, la oțet mai
intrau și merele căzute pe jos, mici, rele. Cantitatea de oțet necesară
unei familii se obținea din 2—3 coșuri de mere pe care le zdrobeau, le
puneau într-un „ton“ (butoi), turnau apă peste ele și le lăsau la dospit
cîteva luni. Pînă la terminarea procesului de fermentație, avînd un gust
dulce-acrișor, se întrebuința curent în alimentație în zilele de post. După
aceea, cu el se înăcreau supele de cartofi, de fasole sau de bureți, iar în
familiile mai lipsite se consuma îndoit cu apă ca un fel separat, cu mălai.
Drojdia de la fund rămînea în vasul respectiv, constituind în anul urmă
tor „cuib“ (ferment) pentru oțetul nou.
De altfel din mere nu se făcea numai oțet. Multă vreme s-a consu
mat, după cum am văzut, ciudirul, must de mere și chiar vin de mere
cum menționează I Claudian care spune textual că „pînă în secolul al
XVII-lea ni se vorbește numai de vin și de vinul de fructe în special de
mere“13
14. Merele erau zdrobite în trocuțe sau pive cu ciocan de mînă
(fig. 1), din care au evoluat apoi pivele cu ciocan acționate cu piciorul,
în unele sate unde cidrul s-a consumat în mod curent, merele și perele
au fost zdrobite în pivele de ulei; cele cu roată de piatră din bazinul
Ampoiului au fost întrebuințate în mod curent în acest scop15.
Analizînd livezile țărănești constatăm că în ele se găsesc numeroase
soiuri de pomi și arbuști fructiferi, din care o bună parte sînt autohtone,
obținute de popor în decurs de secole, iar altele de dată recentă, intro
duse din diferite alte țări. Cercetînd literatura de specialitate observăm
l'1 Claudian I., Alimentația poporului român, București, 1939, p. 85 și Patr
iile T.. Industria casnică la români, București, 1910, p. 240.
13 Butură V., Pivele de ulei din Transilvania, în Revista muzeelor, București,
1965, nr. 2, anul IV, p. 127—128.
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Fig. 1. Piuă pentru zdrobit poamele pentru must și oțet, din com. Criș, jud. Hunedoara

că componența livezilor și îngrijirea lor s-a schimbat mult în ultimele
decenii, prelucrarea și conservarea fructelor s-a îmbunătățit considera
bil, iar desfacerea lor s-a modificat radical.
în zonele de care ne ocupăm predomina mărul, urmat fiind de prun,
păr apoi de nuc, cireș, vișin și alte soiuri. Bazinul mijlociu al Mureșu
lui, alături de care se găsește bazinul Crișului, este potrivit pentru cul
tura mărului, prunului, cireșului și nucului. Aici s-au format soiurile de
cireșe moacre roșii și negre, soiurile de măr: roșii de Geoagiu, paroșe,
șovare, ursănești, galbene, dulci de vară, bulzăștene, cormoșe, vărgate de
Mada, precum și nucile de Sibișel. Daniel Josef Leonhard (1785—1853)
vorbind despre nuc (juglans regia) arată că acesta „alcătuiește păduri
întregi în vestul jud. Hunedoara și se propagă spontan“16. în zona Lăpuș
dintre fructele cunoscute și cultivate prin tradiție amintim: merele tari,
dănești, patule, șovare, verdicele, mere gutui, iar parmenele și ionatanele,
foarte frecvente în toate livezile, sînt introduse în culturi de cca 40—50
de ani; perele sînt cele de iarnă, domnești, sînzienești, cu coadă lungă;
prunele bistrițene cele mai răspîndite, foarteșe, grase, oltoane și apoi
cireșe, vișine și mai nou caise, piersici.
Fructele acestea se consumă fie proaspete în sezonul coacerii lor, iar
păstrate chiar și mai tîrziu, fie prelucrate. Culesul lor se face deobieei
13 Pomologia, p. 86.
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manual; pe marginea coroanelor și pe vîrfurile mai greu accesibile se
culeg cu „mușcătoarea“. Forma cea mai simplă de mușcătoare, folosită
în mod curent, în trecut, în Munții Apuseni, era confecționată dintr-o
nuia mai groasă și lungă de alun. Capătul gros al acesteia se despică în
patru, iar în despicătură se puneau bucățele de lemn în formă de cruce
pentru a-i desface cele patru brațe obținute, la dimensiunile obișnuite
ale fructelor. O altă formă de mușcătoare este cea din Lăpuș, făcută
dintr-o bucată rotundă de scîndură cu cuie de lemn înfipte de jur îm
prejur, fixată într-o coadă lungă. Cu ajutorul ei omul care stă jos, culege
merele unul cîte unul și le depozitează în coșul pe care-1 are alături
(fig. 2-3).
Cantitățile mari de mere din livezile mai întinse erau o parte reținute spre a fi consumate în gospodărie, iar alta era valorificată. Acolo
unde gospodarii dispuneau de spații proprii păstrării, vînzarea lor se
făcea mai tîrziu, cînd aveau preț mai bun. în multe cazuri însă, desfa
cerea lor se făcea imediat după cules.
La păstrare se puneau merele care aveau o durată mai îndelungată,
consumîndu-se întîi cele care-și pierd mai repede gustul și valorile nutri
tive. Din studiile și cercetările întreprinse cunoaștem mai multe metode
•de păstrare: în beciuri, în poduri, în clăile de fîn și otavă, în „straturi“.
Astfel le întîlnim cel mai frecvent așezate în
beciuri uscate pe un strat subțire de paie. în unele
părți se făceau despărțituri în pivinți cu un fel de
gard de nuiele, numite „țarcuri“17. La unii mai gos
podari, pe valea Bîrgăului, bunăoară, am întîlnit în
beciuri chiar rafturi din scînduri pe care merele stă
teau pe soiuri: ionatane, patule, tari, șovari etc. și pe
categorii: cele mai bune, sus, sau la perete, cele mai
mici sau lovite mai la îndemînă spre a fi consumate
mai curînd.
In alte părți ele sînt păstrate pe podul casei
unde este asigurată o ventilație permanentă de aer,
deasemeni pe un strat de fîn sau paie.
în unele sate din Munții Apuseni fînul ca și
otava se transportă toamna în gospodării. De aceea
mai ales în fînul de plug, care se consumă abia în
primăvară, ca și în otava întrebuințată în mod curent
în alimentația mieilor, se puneau la păstrare mere
mai durabile.
în zona muntoasă a Țării Zărandului, în cătu
nele răsfirate ale comunelor Criș, Stănija și Dupăpiatră, am întîlnit un alt sistem de păstrare al mere
lor, vechi și foarte original. în grădina de flori și
legume de lîngă casă, după ce acestea s-au trecut, se Fig. 2. Mușcătoare pen
tru cules merele
pune un strat de paie peste care se așează merele
17

T., o.c., p. 232.
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Fig. 3. Culesul merelor la Plopiș, jud. Maramureș.
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pe soiuri ca niște straturi. Peste ele și împrejur se așterne un strat
gros de frunze uscate și paie, așezîndu-le bine ca să nu pătrundă aerul
rece; în felul acesta ele se păstrează acolo mai bine decît în încăperi
închise, menținîndu-și aroma și mustul (fig. 4).
Vechimea unora din aceste metode practicate de poporul român ne
este atestată și documentar. Astfel Paul de Alep, însoțitorul patriarhului
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Macarie al Antiohiei, descriind vizita făcută la mănăstirea Galata
(1650—1660) arată că „în Moldova pot fi admirate merele aromatice,
frumoase și gustoase numite domnești, conservate în paie și în beciuri
pînă în al doilea ani<w.
Desfacerea lor se făcea la tîrguri, la fel ca și a celorlalte produse.
Merele erau duse în desagi, fie pe spate la tîrgurile mai apropiate de la
Abrud, Brad, Roșia pentru cele din Țara Zărandului, fie în desagi și
coșuri pe caii mici de munte la cele mai îndepărtate, iar cantitățile mai
mari, cu căruțele. în felul acesta ajungeau cu ele pe Mureș pînă la Albalulia, Teiuș, Deva de unde le încărcau în tren și mergeau de le desfă
ceau spre Cîmpia Aradului. Vînzarea lor se făcea pe bani, iar mai de
mult și pe bucate — în special cucuruz. Cine nu avea căruță cădea la
învoială cu un alt consătean și pentru aceasta, jumătate din cantitate
era a căruțașului. Vestitele cireșe moacre roșii și negre, atît de apreciate
în zonă, ajung să fie valorificate în tîrgurile din Brad, Cîmpeni, Abrud
sau la tîrg la Găina, fiind fructele proaspete ale acestei perioade de an.
Astăzi însă fructele nu mai trebuiesc transportate la distanțe așa de
mari, fiind valorificate pe loc, la prețuri convenabile, prin oficiile locale
ale comerțului de stat.
Un alt mare domeniu al valorificării fructelor este prelucrarea lor,
unde s-au practicat deasemeni mai multe metode: uscarea, fierberea,
conservarea cu ajutorul altor substanțe și ingrediente și fermentația. Cele
mai frecvente fructe uscate sînt prunele, dar întîlnim alături de ele și
alte categorii: mere, pere, cireșe, gutui și coarne. Pentru uscare se aleg
fructele cele mai dulci. Fructele mici și zemoase (prunele, cireșele) se
usucă întregi, iar cele mari (merele, perele, gutuile) se taie felii.
Metodele de uscare variază în funcție de specii și de cantitatea de
poame ce urmează a se conserva. Astfel de la uscatul simplu la soare
pe scîndură, se ajunge la construcții speciale pentru uscarea unor can
tități mari de fructe.
în primul caz, practicat în bazinul Crișului Alb, se întind poamele
la soare pe scînduri de brad unde stau 1—2 săptămîni, pînă se usucă
(fig. 5). în acest timp ele se mai întorc, ca să se zbicească, pe toate fețele,
iar ca să nu se umezească scîndurile cu poame sînt duse seara, uneori,
în interior. Desigur că în acest fel se usucă o cantitate mică de fructe,
necesară consumului unei singure familii.
Cel mai frecvent se întîlnește metoda uscării poamelor în cuptoarele
de pîine, fie după ce se scoate pîinea, fie că se dădea foc special pentru
aceasta și atunci cuptorul se încingea numai pe jumătate cît necesită
pentru pîine. în ambele cazuri, se mătura vatra cuptorului de spuză și
cenușă și se aruncau acolo prune, mere și pere, direct sau în tepșiile
(formele) de pîine. Se astupa gura cuptorului și se lăsa pînă se răcea.
Apoi se scoteau, se puneau pe lese și se mai expuneau la soare cîteva
zile, ca să se zbicească bine. Deținem informații directe din satele Groși
și Plopiș, de lîngă Tg. Lăpuș, Bobîlna (Dej), Criș (Brad). Astfel se uscau
18 Pomologia R.P.R., p. 77, nota 65.
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Fig. 5. Uscatul poamelor la soare, com. Criș, jud. Hunedoara.
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Fig. 6. Bujdei pentru uscat poame din Plopiș, jud. Maramureș.

cantități mai mari de poame, care prisoseau și urmau a fi valorificate
ca atare.
Tot în Țara Zărandului am întîlnit și o altă formă de uscat: în.
„coșer“ pe lese cu foc dedesubt. Se sapă o groapă în care se face foc —
deasupra se așează lesele cu poame și se acoperă cu scînduri și țoale
vechi spre a le feri de umezeală și a le usca, oarecum, înăbușit. în cazul
acesta poamele nu sînt numai uscate, dar și afumate. Coșere asemănă
toare se folosesc și în alte zone.
în satul Plopiș, de lîngă Tg.-Lăpuș, am întîlnit construcții speciale,
cu caracter permanent „bujdeiul“ în care se uscau cantități mari de
poame. în tot satul au existat cca. 20 de bujdeie, la diferiți gospodari,
unde uscau însă prin învoială și ceilalți. Pentru aceasta nu se lua nimic,
fiecare venea cu lemnele lui și în plus cei care uscau la același bujdei
aveau obligația să dea o mînă de ajutor la reparatul și întreținerea lui:
lipit, acoperit (fig. 6).
Bujdeiul era construit, în mijlocul grădinii, din cărămizi nearse, pe
temelie de piatră cu un plan dreptunghiular de aproximativ 4/2 m și
acoperit cu draniță. Toată partea de jos o ocupă cuptorul, fiind de fapt
un tunel lung (cu două guri: una prin care se introduc lemnele și cea
laltă prin care iese fumul), boltit în formă de U, iar acoperișul lui con
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stituind padimentul încăperii propriu zise (fig. 7). în uscătoria de dea
supra cuptorului au așezat cinci nivele: fiecare nivel are o pereche de
rude longitudinale pe care se pun, în rînduri alăturate una de alta, patru
lese cu poame, în total douăzeci de lese. Podul uscătoriei era construit
din scînduri lipite cu lut, așa cum erau de altfel și pereții, atît pe
dinăuntru cît și pe dinafară. în felul acesța se realiza o încăpere bine
izolată și care, încălzită de cuptorul de jos, menținea aerul cald necesar
uscării poamelor. Acoperișul construcției are, la una din laturile înguste,
o streașină mai largă, de cca 1 m, care protejează peretele cu cele două
guri ale cuptorului. Bujdeiul odată umplut, ușa se lipea cu lut și bălegar
pentru a i se asigura etanșeitatea uscătoriei. Focul se făcea cu lemne
întregi și se întreținea ziua și noaptea, pînă se uscau fructele. în acest
timp — 2—3 zile — lesele se întorceau odată cu capătul celălalt spre
ușă și se schimbau între ele ca să se usuce uniform. în bujdei se uscau
atît prune, cît și mere și pere — „nu pornesc focul numai pentru prune“.
Cantitățile mari uscate astfel se păstrau în pod în coșuri împletite și
acoperite cu o pînză, asigurindu-li-se ventilația necesară.
Fructele uscate se vindeau la tîrguri sau erau cumpărate direct din
sat. La Plopiș veneau neguțători anume de le cumpărau, căci erau gos
podari care vindeau cîte 10 măji de poame uscate într-o toamnă; cei din
Țara Zărandului le vindeau la tîrg la Abrud, Cîmpeni, Roșia sau de acasă
după cum ne spunea informatorul: „moții de pe Arieș veneau cu vase
și luau numai poame pe ele“.
Poamele au deținut un loc important in alimentația de toamnă și
iarnă a țăranului. Ele se consumau mai ales în posturile mari de peste
an, dar și în zilele de post ale săptămînii. Pregătirea lor era simplă: se
spălau de praf în două-trei ape și se puneau la fiert, aceasta constituind
unicul fel de mîncare care se consuma cu mălai, mămăligă sau pîine.
Fructele uscate sînt dulci, căci prin deshidratare se concentrează
cantitatea de zaharuri ce o conțin, așa că la fiert nu mai necesitau zahăr
sau miere. Această fiertură poartă diferite denumiri: zeamă de poame,
chisăliță, orșav. Fiind o mîncare foarte ușoară, tot aceasta se pregătea
și pentru cei bolnavi.
Tot chisăliță îi spun, în unele părți (După Piatră) la borhotul de
prune care rămînea în cazan după fiertul vinarsului (țuicii). Mai de
mult scoteau drojdia aceasta din cazan și o puneau în bute. „Lîngă cep
puneau schin și paie ca să iasă chisăliță curată“. Astfel strecurată o păs
trau în butoi și un an de zile. Cu ea pregăteau mîncarea de cartofi, dar
o mîncau „și-șa cu mălai“. Tot chisăliță din aceasta duceau uneori, în
zilele de post, primăvara „la plug“ și o mîncau cu mălai.
Se consumau însă și poame uscate crude, peste zi sau la șezători.
Cine a mers toamna prin satele de deal, nu se poate să nu se fi
întîlnit cu un aspect specific lunii octombrie, acela al fiertului magiu
nului, lictarului sau silvoiței. 'Prunele bistrițene, mai ales, se spală, se
rup în două pentru a li se arunca sîmburele și se pun în căldare pentru
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Fig. 7. Secțiuni prin bujdeiul de uscat fructe : a. cuptorul ; b. uscătoria..
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Fig. 8. Căldare pentru fiert magiunul la Plopiș, jud. Maramureș.
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fiei't (fig. 9). Căldarea de aramă, de forma unui ceaun, este curățită și
cositorită în fiecare an în acest scop. Undeva, în curte, într-un loc mai
ferit, se sapă un șănțuleț sau o groapă mică unde se va face foc, iar
deasupra, pe o pirostrie, se așază căldarea cu prune. Magiunul se fierbe
o zi întreagă mestecîndu-se într-una cu o lopățică de lemn, operație pe
care o execută femeile ajutate de cîte un bătrîn, copil sau vecin. Cînd
este gata se prezintă ca o pastă foarte bine legată; se păstrează în vase
de lut. Lictarul se consuma, înmuiat puțin cu apă călduță, cu mămăligă
sau servea ca umplutură la plăcinte, lipchii (clătite) și tăiței fierți cu apă.
Magiunul nu se producea numai pentru consumul propriu, ci și
pentru vînzare. O dovadă grăitoare în acest sens este mențiunea lui

Fig. 9. Căzi pentru fermentarea prunelor lingă o cămară din corn. Criș, jud. Hunedoara
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Pl. I. Tineri căsătoriți din Șieuț în costume noi, de sărbătoare.
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Pl. II. Tineri din Șieuț în costume de sărbătoare.
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Fig. 10. Transportul căzilor la cazan cu sania — com. Buceș, jud. Hunedoara.

35 — Anuarul Muzeului etnografic
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George Barițiu în lucrarea „Știri economice“, unde arată că: „în ultimii
ani în țara noastră prețul cerealelor se menține foarte scăzut, în schimb
a început un comerț intens cu prune uscate și lictariu“19.
Cea mai mare cantitate de prune era folosită pentru fabricarea țui
cii — vinars sau horincă — cum se numește ea în Transilvania
(fig. 9—10). Cazanele pentru fiert țuică erau instalate afară sau în con
strucții sumare, improvizate, numite horincii. Țuica se păstrează în bu
toaie și damigene și se consumă în bună parte în familie. Se vindea la
tîrguri sau chiar în sat la cei care aveau nevoie, pe bani. Toamna se
consumă țuică mai multă, iar în restul anului mai ales în anumite ocazii:
sărbători, nuntă, botez, atunci cînd vin oaspeți în casă, cînd se încheie
vreun tîrg „beau de aldămaș“, sau cînd omul are vreo lucrare mai mare
de făcut (casă, împrumut de muncă) și pentru care angajează pe alții
la muncă.
în ambele zone de care ne-am ocupat am aflat că se mai face țuică
din cireșe și din coarne, desigur în mai mică cantitate decît din prune.
Țuica de cireșe de Zărand este consumată frecvent la Tîrgul de la Găina.
Prelucrarea fructelor în gospodăriile țărănești n-a rămas însă numai
la formele arhaice amintite mai sus. în foarte multe case întîlnim acum
compoturi, siropuri, marmelade mai fine preparate din toate categoriile
de fructe pe care îe au la îndemînă. Nici aluaturile nu se mai rezumă
la plăcinte și lipchii, ci se pregătesc cozonaci și prăjituri umplute cu
marmelade, care împreună cu celelalte produse întregesc, completează și
îmbogățesc tot mai mult regimul alimentar al țărănimii noastre. Se poate
spune că se părăsesc metodele tradiționale de păstrare și prelucrare, de
aceea apreciem că studierea lor se impune în toate zonele, ca un capitol
al alimentației populare, puțin cercetate la noi.
Aurelia Tița

LES FRUITS DANS L’ALIMENTATION POPULAIRE DANS LES ZONES
DE LĂPUȘ—MARAMUREȘ ET ZÄRAND—HUNEDOARA

(Résumé)
Des recherches archéologiques, de même que de la littérature de
l’époque, il résulte que les fruits ont été connus et consommés dans
notre pays dès les temps les plus anciens. On les a employés dans l’ali
mentation aussi bien en état naturel que préparés.
Les fruits spontanés ont joué un rôle plus important dans les zones
de montagne, où la pomiculture était moins développée. La mûre sau
vage, la myrtille, la cornouille, la noisette, les fraises étaient consommées
vertes ou séchées, tandis que les pommes et les poires sauvages étaient
19 Barițiu Gh., Știri econ. din Observatorul, IV, 1883, nr. 84, cf. Pomologia
R.P.R., I, p. 103.
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employées pour le vinaigre. Pendant longtemps on a consommé le ,,ciudir“, moût de pommes et même le vin extrait des pommes.
Les vergers paysans de ces zones comprennent de nombreuses espè
ces d’arbres et d’arbustes fruitiers, dont une bonne partie sont autochto
nes. Le pommier y prédomine, puis le prunier, le poirier, le noyer, le
cerisier, le griottier etc. Les fruits de ces arbres sont consommés tantôt
frais (dans la saison, du mûrissement et, conservés, même plus tard),
tantôt préparés.
La conservation des fruits se fait dans des caves sèches, sur une
couche de paille, sur des rayons en bois, dans le grenier des maisons, où
l’aération permanente est assurée, et aussi sur une couche de foin ou de
paille ou dans des „couches“ bien couvertes de feuilles sèches ou de
paille.
Les fruits étaient préparés par plusieurs méthodes: le séchage, l’ébul
lition, la conservation à l’aide d’autres substances et ingrédients et la
fermentation. Les méthodes de séchage varient selon l’espèce et la
quantité de fruits qu’on va conserver. Ainsi, du séchage simple sur une
planche, au soleil, on arrive à de grandes constructions pour les fruits.
Les fruits séchés ont joué un rôle important dans l’alimentation
d’automne et d’hiver du paysan.
Une autre forme de conservation consiste à transformer les fruits,
par ébullition, en une pâte consistante, qu’on peut conserver longtemps
dans des vases d’argile ou de verre.
La majeure partie des prunes est employée à la fabrication de la
„țuica“, boisson alcoolique, naturelle, connue et consommée dans tout
le pays.
Les fruits en état naturel, de même que les produits obtenus par
diverses méthodes étaient consommées non seulement en famille, mais ils
étaient valorifiés dans les foires et dans les villages, tantôt contre argent,
tantôt contre autres produits, déficitaires dans les zones respectives.
Puisque, de nos jours, on abandonne les méthodes traditionnelles de
préparation et de conservation des fruits, comme il arrive d’ailleurs dans
tous les secteurs de la culture matérielle et spirituelle, on apprécie la
nécessité d’un étude complexe de Kalimentation traditionnelle populaire
dans toutes les zones ethnographiques de la Transylvanie.
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ASPECTE PRIVIND EVOLUȚIA PORTULUI POPULAR
DE LA ȘIEU—ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Studierea evoluției portului popular prezintă o deosebită importanță
pentru etnogeneză, deoarece piesele componente au fost aceleași secole
de-a rîndul. Ea ridică numeroase probleme, nu numai pe plan zonal, ci
și pe plan local. Deosebit de semnificative în această privință sînt aspec
tele evoluției portului popular de la Șieu-Șieuț în ultimul secol. Men
ționăm că Șieul și Șieuțul se încadrează într-o zonă în care s-au păstrat
și îmbogățit chiar și în ultimul timp tradițiile portului popular. în con
dițiile vieții noi, costumul a devenit o necesitate pentru participarea ac
tivă la mișcarea artistică de amatori. In cele două sate există echipe
renumite de dansuri, premiate la diferite concursuri.
Satele sînt așezate în partea de nord-est a Transilvaniei, în depre
siunea Șieu—Bistrița de la poalele Munților Călimani, de unde izvorăște
valea Șieului1. Aceasta curge mai intîi spre sud-vest, spre Cîmpia Tran
silvaniei, iar de la Șieuț își schimbă direcția spre nord-vest, vărsîndu-se
în Bistrița Ardeleană. Rîul are o vale largă cu terase cu sol fertil, favo
rabil agriculturii, care constituie ocupația principală a populației. Tere
nurile în pante mai accentuate sînt acoperite cu păduri de stejar și fag.
Din punct de vedere etnografic, satele Șieu, Șieuț s-au încadrat în
întinsa zonă a „Cîmpiei“, nume sub care este cunoscută partea de la nord
de Mureș a Bazinului Transilvănean. Aceasta prezenta elemente de cul
tură tradițională comune nu numai în satele din regiunea colinară joasă,
„Cîmpia“ propriu-zisă, ci și în cele așezate pe dealurile mai înalte din
bordură și chiar din munți. Deosebit de semnificative sînt în această pri
vință tocmai piesele de bază ale portului popular tradițional. La Șieu și
Șieuț, elemente de cultură tradițională străveche se întregesc cu elemente
de cultură materială tot mai noi, confirmînd marea vechime a vieții în
Depresiunea Șieu-Bistrița din bordura Cîmpiei Transilvaniei.
Șieul și Șieuțul sînt atestate istoric pentru prima oară în documen
te din anul 1319 în care regele Carol Robert23și capitlul bisericii arhan1 Monografia geografică a R.P.R., I Geografie fizică, București, Ed. Acad.
R.P.R., 1960, p. 228—230.
3 Documente privind istoria României, veacul XIV, C. Trans., Vol. I (1301—1320).
București, 1953; Doc. 350.
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ghelului Mihail din Transilvania3 legiferează împărțirea unor sate între
familii de nobili, printre ele fiind amintite și cele de mai sus. Șieul mai
este amintit în diferite documente din anii 1332, 1334, 13354 în legătură
cu plata dijmelor papale de către preoții de aici și în alte documente și
acte oficiale din secolul al XIV-lea pînă în secolul al XIX-lea. Conscrip
ția austriacă din 1850 arată că avea 475 locuitori români. Șieuțul este și
el amintit de-a lungul secolelor cu aceleași ocazii, în 1850 avînd 755
locuitori români.
După cum se poate constata, erau sate de iobagi care au aparținut
diferiților nobili. în 1764, cînd se înființează granița militară, cele două
sate sînt trecute în rîndul celor militarizate5, beneficiind în acest fel de
unele avantaje. Această situație durează pînă în anul 1851, cînd se des
ființează instituția militară grănicerească
Locuitorii s-au ocupat întotdeauna cu agricultura, practicată în lunca
rîului, dar și pe terase, cu cultivarea pomilor fructiferi pe pantele dea
lurilor și cu păstoritul local. Cultivarea pămîntului s-a făcut în ciclu
bienal, țarina alternînd cu imașul. între culturi un loc de seamă l-au
deținut în trecut cînepa și inul, deoarece pînza țesută din fibrele lor a
constituit materialul de bază pentru confecționarea cămășilor, poalelor,
izmenelor etc., purtate la muncă. Piesele din gătelile sărbătorești tradi
ționale au fost confecționate din bumbac țesut în casă și, destul de tîrziu,
spre sfîrșitul secolului trecut și începutul secolului nostru, din pînzeturi
mai fine, procurate din comerț. Prin practicarea păstoritului s-a asigurat
procurarea fibrelor de lînă necesare confecționării pieselor mai groase și
mai călduroase de îmbrăcăminte: glugi, sumane, cioareci, zadii etc.
Portul popular tradițional din aceste sate, în special costumul feme
iesc, se încadrează în tipul de port cu cea mai largă răspîndire pe teri
toriul patriei noastre și anume costumul femeiesc cu cătrință, care se
întinde din Maramureș pînă la Dunăre. în Transilvania acest costum
prezintă mai multe variante, între care se disting una nordică, mai bine
păstrată în Maramureș, una centrală păstrată insular în bordura Cîmpiei
și una sudică, toate avînd mai multe forme locale. Șieul și Șieuțul se
încadrau în varianta centrală, a cărei arie se întindea din Munții Apuseni
pînă în cursul superior al Mureșului și din cursul mijlociu al acestuia
pînă la poalele Munților Rodnei și Țara Lăpușului6. în această vastă arie,
cătrință (zadia) cu „trup“ negru sau vînăt și cu vrîste alese, în diferite
culori, în partea inferioară, a fost purtată împreună cu cămașa cu „ciupag“ („chept“) ca o altă piesă definitorie a costumului femeiesc.
Pe baza colecțiilor Muzeului etnografic al Transilvaniei și a cerce
tărilor întreprinse pe teren în vara anului 1966 și 1967, am putut întocmi
■’ Ibidem; Doc. 381.
4 Ibidem, Vol. III (1331—1340).
5 Șotropa, Virgil, districtul Năsăudului, în Arhiva Someșană nr. I (1924), p. 6.
6 Apolzan, Lucia, Portul și industria casnică textilă în Munții Apuseni, Bucu
rești 1944, p. 94: Butură, Valeriu, Evoluția portului popular în sectorul răsăritean
al Munților Apuseni în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii
1959—1961, p. 203.
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Tig. 1. Răspîndirea cămășii cu „ciupag", a zadiei cu „trup" negru sau vînăt și a glugii
cu „țuciui".

o hartă care încearcă să arate răspîndirea celor două piese de port amin
tite (fig. 1). Pe hartă am inclus și satele unde s-a purtat gluga cu „țuciui“.
Odinioară această piesă de port trebuie să se fi purtat în tot cuprinsul
Cîmpiei Transilvaniei. Bătrînii din satele Archiud, Budurleni, Ceanu
Mare, Geaca, Ghiolț, Iacobeni, Legii, Miheșul de Cîmpie, Soporul de Cîm
pie își amintesc de portul acestei glugi, iar la Petea ea a putut fi foto
grafiată (fig. 2). Gluga este croită din pănură de lînă, avînd un lat întreg
în spate, partea superioară a lui formînd colțul sau „țucluiul“. Pe laturi
este întregită cu o jumătate de lat de aceeași lungime, prin care i se
asigură lărgimea. Cealaltă jumătate de lat, tăiată în două, este aplicată
de o parte și de alta pentru a asigura o mai bună protecție în față. Ea
are un croi mai evoluat în comparație cu piesele purtate în alte zone
din cuprinsul Transilvaniei. Faptul că această piesă de port a fost purtată
odinioară foarte probabil pe întreg cuprinsul Cîmpiei Transilvaniei de
monstrează că ea nu a fost specifică numai zonelor înalte și păstorilor,
ci că a constituit un arhetip din care a evoluat în timp, independent
de influențe străine, sumanul.
De remarcat este faptul că satele unde aceste piese mai există încă
sînt așezate pe bordura Cîmpiei Transilvaniei, pe cînd în centrul acestei
zone ele se păstrează doar în amintirea bătrînilor. în satele din partea
centrală a Cîmpiei, portul tradițional a fost părăsit mai demult datorită
influențelor accentuate ale tîrgurilor și orașelor care se înlănțuie în
jurul ei. Datorită situației economice mai bune a țăranilor din Cîmpie,
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textilele industriale au înlocuit în mare parte pe cele casnice, pentru
confecționarea îmbrăcăminții, îndeosebi a celei sărbătorești. în satele mai
sărace din bordură, textilele casnice, ca și piesele tradiționale de port,
s-au păstrat pînă în timpuri mai apropiate.
Satele Șieu, Șieuț se încadrează într-o arie marginală, dintre Bistrița
și Reghin, în care supraviețuiesc și alte elemente tradiționale, atît în
portul femeiesc cît și în cel bărbătesc.

Fig. 2. Glugă cu „țuclui" din satul Petea, județul Cluj.
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Fig. 3. Cămașă cu „chept" și poale din satul Șieuț, județul Bistrița-Năsăud.

Portul femeiesc se caracteriza prin existența cămășii cu „chept“ sau
„ciupag“ (fig. 3), cu partea din față îngust încrețită, fără a se elimina din
material prin vreo răscroire. Peste muchia crețurilor s-a realizat brode
ria în motive geometrice, în roșu la tinere și în negru la bătrîne. Mînecile largi sînt brodate peste cot, terminîndu-se cu fodori. Cămăși asemă
nătoare s-au purtat în trecut în Cîmpia Transilvaniei7, sectorul răsăritean
al Munților Apuseni8, zona Lăpușului9, Bistriței10 și Reghinului11. Poalele
sînt prinse de cămașă, a cărei deschizătură este în spate. Din cele rela7 Apahida, Archiud, Budești, Budurleni, Ceanu Mare, Geaca, Ghiolț, lacobeni,
Jucu, Lunca, Micești, Miheșu de Cîmpie, Rîciu, Silivașu de Cîmpie, Sîngeorzul
Nou, Sînmihaiu de Cîmpie, Soporu de Cîmpie, Urca, Valea Largă.
8 Butură, Valeriu, o. c., p. 233 și fig. 13, p. 230 (Călata, Călățele, Măguri, Mărișel, Ocoliș, Poșaga și Sălciua).
9 Chiuești, Lăpuș, Măgoaja.
10 Budacu de Sus, Cușma, Ragla, Șieu, Șieuț.
11 Deda, Hodac, Ibănești, Lueriu, Monor, Săcalu de Pădure, Solovăstru, Teaca
Vătava. Mulțumim călduros și pe această cale tov. Anton Badea, directorul Muzeu
lui etnografic din Reghin pentru prețioasele informații ce ni le-a furnizat.
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täte de informatori reiese că astfel de cămăși se mai purtau la Șieu-Șieuț
și în satele învecinate (Șoimuș, Ardan, Lunca, Monor) la începutul seco
lului nostru.
De la această piesă, portul femeiesc a evoluat la o cămașă cu gura
în față, mai comodă la purtat, numită și cămașă „bătrînească“ (fig. 4).
Ea era croită dintr-un lat în față, unul în spate, fiecare mînecă dintr-un
lat și jumătate, iar sub ele — cîte o jumătate de lat. într-un stadiu inițial
și această cămașă avea poalele prinse de ea. Ea este încrețită la gît, unde
are cusături executate cu ațică neagră în motive geometrice. Partea
aceasta a cămășii se numește „pogmată cu flori“. Se încheie cu un șnur
negru cu ciucuri. Cusăturile se continuă pe mîneci în jos peste cot, cu
mărgeluțe cumpărate din tîrg și cu „bumbășele“ pe la fodorii terminați
cu o dantelă albă. Mineca e strînsă cu „lînceți“. Odată cu trecerea timpu
lui, culorile cusăturilor s-au înmulțit. Din dorința ca portul să fie cît mai
frumos și împodobit, au apărut — alături de negru —• cafeniul închis și
deschis. Cusăturile din partea de sus a mînecii, de pe umăr se extind
în detrimentul celor de peste cot care dispar. O astfel de cămașă se purta
în mod curent la Șieu-Șieuț acum patru decenii de către femeile tinere12.
Policromia cusăturilor se accentuează tot mai mult cu cît ne apropiem

Fig. 4. Cămașă femeiască „bătrînească" cu gura în față, din Șieuț.

i; Inf. Dedean Floarea, 58 de ani, Șieuț.
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Fig. 5. Cămașă femeiască de influență moldovenească din Șieu.

■de zilele noastre. Negrul se mai păstrează dar apare galbenul, iar cusă
turile sînt executate de la umeri pînă la „lînceți“ (fig. 5). Compoziția
cusăturilor de pe mînecile cămășii amintește influența din nordul Moldo
vei unde acest tip de cămașă este foarte răspîndit. Maniera aceasta a
executării cusăturilor n-a ținut însă mult, revenindu-se la vechile cămăși
și continuîndu-se îmbogățirea lor cu motive ornamentale din ce în ce
.mai complexe. La cămașa pe care o poartă azi bătrînele din Șieu-Șieuț
se brodează motive florale stilizate în nuanțe de violet, albastru și verde.
Pentru ocazii deosebite bătrînele poartă vechea cămașă cu cusături negre
în motive geometrice (fig. 6). La cămășile purtate de tinerele de azi, mo
tivele florale stilizate, brodate cu ațică neagră și combinate cu ajur sînt
prezente peste tot cu excepția gulerului pe care se brodează motive geo
metrice. De remarcat este micșorarea fodorului mînecii, redus la o lățime
de trei centimetri și terminat cu o dantelă neagră confecționată în casă.
De cele mai multe ori însă fodorul dispare împreună cu dantela (fig. 7).
Poalele confecționate din cînepă sau bumbac erau croite din patru
sau șase lăți, iar încheieturile dintre aceștia erau cusute cu arnici negru,
roșu sau cafeniu. Mai de mult poalele erau prinse de cămașă și lungi
pînă aproape de pămînt (v. fig. 3). Unele aveau cusături simple în partea
de jos și dantelă. Azi se poartă poale desprinse de cămașă, împodobite cu
motive florale în aceleași culori ca și cele de pe cămăși.
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Fig. 6. Bătrînă din Șieuț cn cămașă ,.bătrînească”.
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Fig. 7. Nevastă tînără din Șieuț.
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Zadiile cu „trup“ negru sau vînăt au avut și ele mai multe variante,
determinate de extinderea „trupului“ și a cîmpului. Zadiile cu „trupul“
acoperind cea mai mare parte a piesei, la care vrîstele cu alesături se
concentrau în partea de jos, au fost prezente în Cîmpia Transilvaniei și
bordura ei13. în sectorul răsăritean al Munților Apuseni, tipul mai vechi
avea „trupul“ extins pînă pe la jumătatea zadiei14. în zona Lăpușului15,
Bistriței16, Năsăudului17 și Reghinului18 „trupul“ a fost mai extins, vrîs
tele concentrîndu-se în partea inferioară a piesei. Motivele geometrice,
realizate pe fond roșu-cărămiziu, au fost întregite adeseori cu motive
florale.
La Șieu-Șieuț există o întreagă varietate de astfel de zadii. Cele mai
vechi au patru vrîste cu motive geometrice, realizate pe fondul roșu al
cîmpului inferior al zadiei. La unele, vrîstele realizate în alb alternează
cu vrîste policrome. La zadiile mai noi, motivele geometrice ale vrîstelor
au fost înlocuite cu ornamente florale multicolore. Femeile bătrîne mai
poartă zadii de acest fel (fig. 8), însă numai în spate, deoarece în față
zadia a fost înlocuită, ca și în alte zone, cu „șurțul“ confecționat la
început din lînă, iar mai tîrziu din materiale cumpărate din tîrg (glot,
catifea). Inițial șorțul nu a avut cusături, apoi au apărut două sau mai
multe „șire cu flori“ cusute cu alb, iar printre ele „ponte de fluturi“,
un ornament realizat din fire de sîrmă strălucitoare. Tot bătrînele sînt
cele care mai poartă șorțuri; tinerele au revenit la portul zadiilor (cătrințelor) atît în față cît și în spate. Zadiile acestea noi nu mai au cele două
cîmpuri ornamentale bine distincte. Vrîstele se întind pe toată suprafața
cătrinței, între ele rămînînd spațiu suficient pentru executarea unor mo
tive ornamentale geometrice, alternate cu altele florale, într-o gamă de
culori printre care predomină albul, așa cum sînt cătrințele din Șieu.
La Șieuț în schimb, la cătrințele purtate în mod curent de către femeile
tinere, apar motive florale stilizate, executate pe un fond negru în aceeași
nuanță galbenă ca pe cămăși.
Pieptarele de piele confecționate de către cojocarii bistrițeni sau
localnici erau ornamentate în motive florale și „cănași“ (ciucuri) în toate
culorile. In scop ornamental se coseau uneori cîte șase nasturi de sticlă,
de fiecare parte. Pe margini se aplica o „primă neagră“ (fig. 9). Mai tîr
ziu pieptarele au început să fie lucrate din „barșon“ cumpărat și brodate
cu mătase în mai multe culori. Acestea erau încheiate lateral („în
fundate“).
13 Vezi nota 7, cu excepția localităților Sîngeorzul Nou și Urca, unde infor
matorii nu-și amintesc să fi existat portul acestei zadii.
14 Butură, Valeriu, o. c., p. 231 și fig. 13, p. 230 (vezi nota 8, plus satele
Buciumi, Cuzăplac și Fildu, unde s-a consemnat portul zadiei, dar nu și cel al
cămășii cu „ciupag“).
13 Butură, Valeriu, o. c., p. 231 și fig. 13, p. 230 (vezi nota 9, plus localitățile
Rohia și Suciu).
18 Budacu de Sus, Cușma, Ragla, Șieu, Șieuț.
17 Prislop, Salva, Mintiu. Se numește „zadie cu turiac“.
18 Deda, Hodac, Ibănești, Luieriu, Monor, Săcalu de Pădure, Solov astru,
Teaca, Vătava.
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Fig. 8. Bătrînă din''Șieuț cu zadie și suman.
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Fig. 9. Pieptar femeiesc din Șieuț.

încălțămintea tradițională au constituit-o opincile de piele legate de
picior cu curele trecute prin nojițe sau cișmele roșii cu potcoave, ținte
galbene și cu „flori“ la călcîi, procurate din tîrg.
Pe timp de iarnă femeile purtau — iar cele în vîrstă mai poartă și
azi — sumane de pănură de culoare maro sau gri fără alte ornamente
decît șnurul ce se cosea la încheieturile laților. Pănură era dusă la piuat
la Ragla, ca și acum.
Pe cap femeile bătrîne purtau năfrămi negre de lînă, iar cele tinere
— albe sau cafenii. Mai tîrziu au început să cumpere năfrămi de bumbac
în diferite culori, ornamentate cu ciucuri și flori.
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Principalul obiect de podoabă al femeilor era „zgarda“ de bani for
mată din unul sau mai multe rînduri. Ceapsa, împrumutată probabil de
la populația săsească, s-a purtat la Șieu-Șieuț în trecut, iar azi se mai
menține numai în satele dinspre munte: Șoimuș, Ardan etc. Portul cepsei
a fost părăsit pentru că ea nu era o piesă de îmbrăcăminte pentru fiecare
zi, ci se purta mai ales la ospețe. Astăzi femeile tinere poartă o pălărie
albă garnisită cu mătase și flori, iar la gît mărgele (pl. I).
Găteala miresei era destul de interesantă. In timpul nunții se purta
un „hobot“ alb, legat cruciș în față și în spate „pînă o făcea nevastă“,
adică pînă cînd i se împletea „conciul“, pe care-1 purta toată viața,
exceptînd perioadele de doliu, cînd își lăsa părul pe spate.
Bărbații purtau și poartă pălării („cloape“) de culoare neagră, cu
boruri largi și panglici ornamentate cu „flori“ cusute sau mărgeluțe.
Feciorii își pun la pălărie și flori naturale sau artificiale. Mai poartă și
pălării de paie confecționate în trecut la Jeica. Iarna poartă căciuli de
culoare neagră, mai rar de culoare albă.
Cămașa bărbătească veche era croită din patru sau cinci lăți. După
cele relatate de informatori, cămăși cu „barbură“ s-au purtat și s-ar
mai putea găsi în Ardan, un sat din apropiere, așezat mai spre munte.
Cămășile vechi aveau broderie de culoare neagră în general, în motive
geometrice, executate pe guler și la mîneci (fig. 10). La cămășile de săr
bătoare se executau cusături pe piept și poale, care ajungeau pînă la
genunchi. Odată cu trecerea timpului broderia este din ce în ce mai
bogată, ca și în cazul cămășilor femeiești. La broderiile vechi ale cămășii
bărbătești se adaugă cele de la umăr în jos, iar cele de pe piept și de
la poale, prezente odinioară numai la cămășile de sărbătoare, devin acum
frecvente. în timp cromatica motivelor se îmbogățește, astfel că la
cămașa ce o poartă tinerii acum, broderiile se execută în motive florale
mari de culoare neagră, cafenie sau galbenă (fig. 11). Mai mult, la mîneci
și la poale apare o bandă dantelată cu lățimea de aproximativ 1 cm,
lucrată în țesătura cămășii, numită „ciurel“i(pl. II).
Peste mijloc bărbații se încing cu o curea lată din piele sau catifea
căptușită cu piele, ornamentată în motive geometrice sau florale, o piesă
de port caracteristică pentru întreaga zonă (fig. 12). Aceste curele sau
șerpare se confecționează la Bistrița.
Vara bărbații poartă izmene largi confecționate din pînză de cînepă
sau bumbac, croite din trei lăți, cu o lărgime de circa 30 cm în partea
de jos, care ajunge pînă la fluierele picioarelor și se termină cu ciucuri;
în timpul iernii ei poartă cioareci din pănură țesută în casă.
Pieptarele bărbătești sînt asemănătoare în ce privește croiul cu cele
femeiești, dar sînt mai lungi și diferențiate prin motivele ornamentale
și culorile mai sobre (fig. 13). Ca și în cazul portului femeisc, există și
pieptare înfundate, care asigură o mai bună protecție contra frigului.
Bărbații purtau și cojoace lungi din piele de oaie de culoare albă, orna
mentate în motive florale și ciucuri colorați (fig. 14).
36 — Anuarul Muzeului etnografic
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Fig. 10. Cămașă bărbătească veche (detaliu).

Bărbații încălțau opinci sau cisme de piele neagră, mai ales în timpul
iernii. Iarna mai purtau mănuși de lină cu un singur deget, confecțio
nate în casă.
O problemă aparte în evoluția portului popular din Șieuț o constituie
existența costumului de dans sau „național“, cum îl numesc localnicii.
Acesta a apărut în condițiile vieții noi, cînd la Șieu-Șieuț a luat un tot
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Fig. 11. Bărbat tînăr din Șieuț.

mai mare avînt mișcarea artistică de amatori. în cadrul acesteia s-a impus
formația de dansuri, care a valorificat din plin bogatele tradiții ale jocu
rilor din sat, nu însă și tradițiile portului popular. Costumul de dans
(fig. 15) a fost creat de instructorul formației.
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Fig. 12. Curea lată, Șieuț.

Costumul femeiesc ele dans se caracterizează prin cămăși cu mîneci
largi, brodate cu roșu, spre deosebire de cămășile mai noi purtate în sat,
a căror broderie este mai nuanțată. Cămășile au fost întregite cu poale
și cătrințe, într-un costum purtat numai de către fetele din echipa de
dansuri. Pentru cămășile bărbătești a fost adoptată broderia albastră, pe
guler, umeri, mîneci și poale. Costume de dans au apărut și în alte sate
învecinate. în unele s-au valorificat tradițiile locale, în altele s-au creat
forme hibride, ca și cel din Șieuț. Din cele cercetate de noi nu
am constatat existența in Șieuț a unei maniere uniforme de ornamentare.
Această problemă a trecerii treptate „de la arta populară ca fenomen de
creație spontană, la arta populară ca parte integrantă a mișcării artisAnuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
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Fig. 13. Pieptar bărbătesc din Șieuț.

tice de amatori“19 trebuie analizată cu atenție. Este un lucru deja unanim
recunoscut că intervenția în acest domeniu e necesară; contează însă
felul cum se face această intervenție. Se pare că cei ce-au conceput cos
tumul de dans din Șieuț au exagerat pe linia stilizării și scenizării. Ur19 Petrescu, Paul, Secoșan, Elena, Arta populară. îndreptar metodic, București,
1966, p. 27.
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Fig. 14. Bărbat din Șieuț cu cojoc.

mărirea unor efecte scenice în cazul formațiilor sătești este contraindicată
mai ales atunci cînd costumul local oferă elemente prețioase care pot fi
valorificate. în crearea costumului de dans trebuia pornit de la portul
specific comunei (fig. 16), din care trebuiau selecționate riguros și îm-
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Fig. 15. Femeie în costum de dans.

bunătățite motivele ornamentale. în aceste acțiuni, specialiștii pot da
sugestii prețioase pentru alegerea celor mai reprezentative variante locale
sau zonale20.
20 Butură, Valeriu, Portul popular din regiunea Cluj și rolul muzeelor în păs
trarea documentelor etnografice, în Probleme de muzeologie, Cluj, J960, p. 138, 140.
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Fig. 16. Tineri în costume noi.

Numai prin respectarea acestor cerințe se asigură cultivarea și îmbo
gățirea elementelor tradiționale, care constituie bogatul tezaur al culturii
populare românești.
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SOME ASPECTS CONCERNING THE EVOLUTION OF FOLK
COSTUME IN THE VILLAGES ȘIEU AND ȘIEUȚ,
BISTRIȚA-NĂSĂUD DISTRICT

(Summary)
The two villages which we concern about in this paper are mentioned
for the first time in the historical records in the year 1319. As it
follows from later records, the two villages had been enslaved to dif
ferent landlords until 1764, the year in which the military border of the
Austro-Hungarian Empire was organized and the villages were enlisted
among the militarized ones, this event offering them some juridical
advantages. The inhabitants have been always engaged in practising agri
culture in the river meadow and on the terraces, as well as in sheep
breeding and fruit tree growing.
The folk costume of the villages Șieu and Șieuț is part of the cos
tume widespread in the past on a vast area covering the eastern part
of Western Carpathians, the Transylvanian Plain, the Someș Valley, the
Lăpuș, Bistritza, Năsăud and Reghin zones.
The existence — in the above mentioned zones — of the linen
shirts with embroidery carried out on the edge of the folds demonstrates
the unity of the Romanian folk costume, especially that of the women.
The same unity of the old folk costume is substantiated by the existence
of the apron with two distinct ornamental parts, one more extended
blue or black coloured and the other with ornamental strips disposed
in parallels on a red background. The women’s folk costume in Șieu
and Șieuț evolved from these traditional to other new elements such as
different variants of shirts having a front neck and being more and more
ornamented.
The men’s costume is characterized by a slow evolution from the
shirts with collar and cuffs embroidered in single coloured geometrical
figures, to those worn nowadays, with decoration interpreted after figures
similar to those of the women’s shirts. The men’s trousers worn in win
ter were made out of white rough homespun, with occasional appliqué
of black cord or cloth on the seam and cuffs; those worn in summer were
made of hempen linen and — more recently —■ of tissues of commer
cial source.
The sheep skin clothing, particularly the coats with or without slee
ves, was made by furriers from the surrounding towns and villages,
where the footwear proper to the seasons was made, too.
The existence of the hood in the whole area of Transylvanian Plain
in older times proves that it has been a piece of cloth specific not only
to the population in the highlands but also to that living in the plains,
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representing an archetype from which the peasant overcoat with cord
appliqué very probably developed.
There also exists in Șieuț a costume created especially for the danc
ing team which takes part in various amateur performances. This cos
tume did not fully succeed in turning to good account the traditional
elements of cut and mostly those of ornamentation.
LIST OF ILLUSTRATIONS
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Spreading of chemise with embroidery on the edge of creases, as wel
as of the black or violet-blue apron and of the rain hood.
2. Rain hood. Petea village. District Cluj.
3. Chemise with lap, embroidered on the edge of creases. Șieuț village.
District Bistrița-Năsăud.
4. Old chemise with front low neck, from Șieuț.
5. Chemise of Moldavian influence, from Șieu.
6. Old woman from Șieuț wearing the traditional chemise.
7. Young wife from Șieuț.
8. Old woman from Șieuț wearing the apron and the long coat.
9. Women's sleeveless fur coat.
10. Old man's shirt (detail).
11. Young man from Șieuț.
12. Peasant belt.
13. Men's sleeveless fur coat.
14. Man wearing the fur coat with sleeves.
15. Woman wearing the dancing dress.
16. Youngmen wearing the new dresses.

LIST OF COLOURED ILLUSTRATIONS
I. Young married couple from Șieuț, wearing new festive costumes.
II. Young people from Șieuț wearing festive costumes.
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CONTRIBUȚII LA STUDIUL OBICEIURILOR DIN
MUNȚII APUSENI. OBICEIURI LEGATE DE NAȘTERE
Nașterea, căsătoria și moartea sînt evenimentele cele mai impor
tante, evenimentele de răscruce din viața omului. în jurul lor se grupează
o categorie aparte de obiceiuri, superstiții, credințe.
Din cadrul unor cercetări mai ample asupra obiceiurilor, care vor
forma tema principală a preocupărilor în cadrul muzeului, voi prezenta
cîteva din obiceiurile, credințele și superstițiile în legătură cu nașterea
din Munții Apuseni.
în obiceiurile de la naștere sînt exprimate dorințele multiple și
temerile în legătură cu viitorul copil, în practici diferite, începînd cu
manifestările simple și încheind cu practici mai complicate de ritual sau
cultice. în condițiile vitrege de viață din trecut temerile sînt firești și
de aici izvorăsc o serie de măsuri care se iau ca noul născut să aibă apti
tudini normale, dacă nu excepționale însă nicidecum anormale.
Mamele sînt cele care au cultivat aceste practici deoarece în grija
lor este în primul rînd atît sănătatea trupească cît și cea sufletească a
noului născut.
Dorințele în legătură cu nașterea încep destul de curînd, chiar de
la căsătorie. La Rîșculița, în Țara Zărandului, miresele țineau bani în
gură la cununie ca să facă copii albi și frumoși. De asemenea în urările
de spor care se fac tinerilor căsătoriți sînt incluse, în primul rînd cele
legate de naștere, de viitorii copii. Nașterea este o consecință firească a
căsătoriei, dar dacă se întîmplă ca într-o familie să nu apară copiii în
primii ani de căsnicie, acest lucru era considerat o adevărată nenorocire.
Pentru a avea copii femeile recurgeau la tot felul de mijloace începînd
cu rugăciunile și încheind cu diferite vrăji, „boscoane“. Iată ce spune o
femeie din satul După Piatră, Țara Zărandului: femeile care nu aveau
copii făceau „boscoane“; ele „beau apă de pe rînză de iepuroaică“ intuind
prolificitatea acestei specii. Rînza de la iepuroaică, spălată bine, o puneau
în apă și o țineau trei zile, apoi beau din apa aceea. Dar după cum rela
tează informatoarea: „o femeie o beut și tot n-o făcut“1.
1 Informațiile din comuna Buceș, satul După Piatră, județul Hunedoara, au
fost culese de la Jorza Maria, 56 ani.
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Temerile, dorințele pe care le au părinții în legătură cu noul născut
sînt exprimate în primul rînd în numeroasele interdicții impuse femeii
gravide: să nu se mire sau să privească mai insistent diferitele ciudățenii
ce-i apar în cale — oameni urîți, cu trăsături aparte, diferite animale ca
iepuri, cai etc. Din relatările unei femei din satul Fînațe, zona Vașcăului
desprindem: „Femeia ’groasă’ să nu se uite, să nu se mere că face copi
lul așe. Dacă cineva zvîrle cu o cireașă în o femeie groasă, o o lovește
cu o pană, rămîne la copil o cireașă, un sămn, o pană. Muierea trebuie
să zică atunci ’Doamne nu mă lăsa să nasc cu sămnele alea’. Cînd vede
ceva urît, zice ’doi sîntem, doi videm, nici o gance să nu avem’“2. Restric
ții asemănătoare se impun și femeilor din Scărișoara (Cîmpeni): „Nu-i
bini să furi nimnica. Nici o pană din gradină nu-i bini să furi. Dac-o
puni pi ptchele, apu așa-i pană pi ptchele la copilu. Să nu să uiți cătă
bolnai, cătă oarice prostu. Și dacă să uită șî vedi oarice să zîcă: să hie
el așa, da pruncu să hie fain și mîndru. După muieri cînd îi cu greotati
(însărcinată) să n-o-ncungiuri că nu poati faci copchilu. Să nu suduie
pi ele — să tîmplă ceva din sudălmi cu copchilu“3. La fertilitatea femeii
gravide se recurge în scopuri magice invocîndu-se ploaia. Cînd nu plouă
se aruncă apă pe ea în trecere pe uliță în credința că va ploua și ploaia
va asigura belșugul ogorului. O femeie din satul După Piatră spune că:
„La secetă popa face slujbă dar mai demult se zicea că dacă vezi o
femeie povărată să țîpi apă pe ea ca să ploaie“. Tot în perioada sarcinii,
în unele sate din Munții Apuseni, de exemplu După Piatră, se crede că
se poate influența sexul noului născut, pe cînd în alte părți (Lunca Arieșului, Rîșculița) nu se face nimic. Desigur dorința părinților este să aibă
feciori, sau cel puțin primul născut să fie fecior, dorință justificată de
faptul că, în producția de bunuri necesare traiului, sarcinile de bază le
revin bărbaților. în satul După Piatră!se spune că femeia „dacă face ficior
pr’ma dată, cînd îi pică buricu să-1 bage-ntr-o hudă făcută cu sflederul“
ca și celălalt copil să fie tot fecior. Dacă însă vor să fie fată atunci buri
cul se așează într-o crăpătură de lemn. Dacă primul născut este fată și
doresc să aibă fecior „îi bagă buricu uscat al fetei într-o țeghe și face
o hudă în coarnele plugului și-o bagă acolo, că ficioru țîne de coamele
plugului“.
Referitor la cunoașterea sexului noului născut, înainte de naștere se
crede că dacă „mișcă pe su poale îi fată, dacă deasupra îi băiat“45. în
Lunca Arieșului „dacă femeia grea este pătată pe față cu urgie face
ficior“3.
în trecut femeile nășteau în condiții mizere și datorită obiceiului, ele
nășteau pe jos și numai care „aveau munci mai grele și de lungă durată
stăteau în pat (Rîșculița)6. Pe jos se puneau paie unde erau podele sau
2 Paveleseu, Gh., Cercetări folclorice în sudul județului Bihor, Sibiu, 1945, p. 59.
3 Petrovici, E., Folclor de la moții din Scărișoara, 1939, p. 128.
4 Paveleseu, Gh., o.c., p. 59.
5 Informațiile din comuna Poșaga, satul Lunca Arieșului, județul Alba, au
fost culese de la Bega Teodosie, 67 ani.
6 Informațiile din comuna Rîșculița, județul Hunedoara, au fost culese de la
Oprișa Rozalia, 79 ani.
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niște haine vechi în casele cu pămînt (cătunul Reți, comuna Criș)7. Ca să
nască rnai ușor se trecea apă prin ciur și se zicea: „atît să mă țîie dure
rile cît țîne apa în ciur“, sau altele fac „feredeie“, băi cu aburi cu flori
de fin. „Se crede că pruncii care se nasc vinerea pățesc multe, iar cei
de lunea sînt lunatici. Cei care se nasc cu ’pelița’ pe cap se fac strigoi,
de aceea cînd le rupe ’preveșteala’ îl strigă să fie norocos pe ceva, de
obicei pe animale sălbatice“8.
Mortalitatea infantilă era destul de mare datorită condițiilor grele
în care nășteau femeile în trecut, dar nu aceasta era teama cea mare, ci
ca pruncii să nu moară nebotezați și mai ales să nu fie schimbați. Copi
lul schimbat constituia o povară foarte grea pentru gospodăriile sărace
de aici. Schimbați erau considerați toți copiii anormali. E adevărat că
poporul a intuit ereditatea, spunînd că in anumite neamuri s-a moștenit
gușa sau alte maladii, chiar nervoase. Atunci cînd anormalul apare însă
pe neașteptate și, chiar acolo unde se face o legătură cu antecedentele,
se atribuie supranaturalului.
Pentru a nu fi schimbat, noul născut trebuie supravegheat îndea
proape. Restricția este firească în cadrul gospodăriilor sătești în care
femeile sînt furate de fel de fel de treburi și, prinse de lucru, ar lăsa
copilul singur. Se știe că în majoritatea satelor din Munții Apuseni băr
bații erau plecați pe drumuri cu produse meșteșugărești, la munci etc.
și în aceste condiții femeilor le reveneau nu numai grijile casnice ci și
ale întregii gospodării. Credințele în legătură cu copiii schimbați sînt nu
meroase în Munții Apuseni deși nu se poate spune că numărul anorma
lilor a fost mai mare decît în alte părți. „După nașterea copilului mama
trebuie să privegheze și să nu doarmă cu spatele spre el fiindcă smeoaicele s-ar folosi de o asemenea ocazie ca să schimbe copilul cu un altul,
caro de regulă e tont, hăbăuc, surd, mut, lunatec“9. O informatoare din
După Piatră ne spune că în satul ei și; în împrejurimi, ca să nu se schimbe
copilul, mama nu are voie să se întoarcă cu spatele la copil, să nu-1 lase
singur în casă, să țină foarfecele cu care i-a tăiat buricul și o carte de
rugăciuni lîngă copil. Toate acestea trebuie respectate pînă la botez. Tot
ea ne-a povestit că mama ei a crezut despre o soră a informatoarei că
este schimbată, deoarece plîngea foarte mult. Acest plîns putea avea un
caracter maladiv, dar a încolțit teama că fetița a fost schimbată. S-a dus
cu ea la Buninginea, un sat învecinat, unde auzise că este o femeie care
are un copil schimbat. Mama acestuia, după ce a văzut copila, i-a spus
că „fătuța nu-i schimbată, dar are oarece blestem. Așa o fi fost, că tata
suduia cam mult. S-o întors acasă, i-o făcut slujbă și i-o trecut“. Copilul
din Buninginea a fost probabil un copil anormal care a murit curînd,
dar în legătură cu care s-a brodat povestea că întorcea lucrurile prin
7 Informațiile din comuna Criș, cătunul Reți, județul Hunedoara, au fost
culese de la Rus Iosana lui Săndoaie, 65 ani.
8 Mușlea, I., Cercetări folclorice în Țara Oașului în Anuarul arhivei de fol
clor, 1932.
9 Frîncu, T. și Candrea, G., Românii din Munții Apuseni, București, 1888,
p. 148.
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casă în timp ce mama ieșea pe afară, Cînd a venit preotul să-i facă maslu
,,s-o topit“: „Ș-o chemat doi popi să-i facă maslu și pe cînd să-1 miruie
n-o mai avut ce mirui, leagănul era gol, S-p dus. N-o mai dat seama de
el“. O altă informatoare din Lunca Arieșului ne-a spus de asemenea că a
auzit că ar fi fost un copil schimbat la Poșaga de Sus, la Belioara: „Era
un copil cu păr ca marhele. O murit. Să suia și pe vîrfu căsii“.
Se mai spune că răpirea sau schimbarea copilului se poate întîmpla
numai înainte de a-i fi croit ursitoarele ursita. Credința în ursitoare este
foarte răspîndită în aceste părți. „Moțul crede că asupra omului influen
țează un fatalism de cînd se naște și pînă moare și orice fericire sau
nenorocire o privește cu nepăsare zicînd: ’Așa i-a fost ursita, așa i-a
fost scris să pățească’. Se crede că ursitoarele vin în săptămîna cînd s-a
născut copilul, în serile fără soț, a treia, a cincea și a șaptea și îi croiesc
ursita. Unii spun că ursitoarele sînt trei fete, alții douăsprezece. Ele sînt
cu furca în brîu și precum rup firul așa curmă și zilele omului“10. Astăzi,
în unele sate (După Piatră) femeile bătrîne își mai amintesc de credința
în ursitoare: „O fost de mult cu ursitoare, erau trei. Ele vin după naștere
la ușă și ursesc. Una ursește cum o să fie: că-i frumos, bogat, alta c-o
fi harnic, iar a treia patimile. De la o vreme nu le-o mai auzit femeile,
s-o strămutat și le-o auzit tații. De la o vreme nu le-o mai auzit nici
tații“. Informatoarea ne-a relatat două întîmplări care s-au petrecut
demult. Tatăl unui copil a auzit cînd i-au ursit că în ziua cînd copilul
va împlini șapte ani va cădea în fîntînă. Cu toate că el a înfundat fîntîna,
copilul „la ceasul sorocit s-o suit pe fîntînă, o bătut din pălmi de două
ori și gata o fost, o murit“. Altuia i s-a ursit că-1 trăznește cînd va fi
de 20 de ani. Fiind bogat, tatăl lui i-a făcut o pivniță de oțel, dar băiatul
nu a vrut să intre în ea, „o luat o carte de rugăciune în mînă și cînd
o venit vremea o trăsnit pivnița toată, dar băiatul n-o fost trăznit, o
scăpat“.
Imediat după naștere copilul moțului trebuie să treacă printr-o mul
țime de formalități. Foarte importantă este prima scaldă; multe credințe
sînt legate de acest prim moment din viața copilului și multe dorințe
sînt exprimate acum. în prima scaldă se pun obiecte diferite, simbolizînd
dorințe variate în legătură cu noul născut: să fie frumos, să fie harnic,,
să fie meșter bun, să fie înțelept și să-i placă învățătura. Hărnicia este
dorința principală în legătură cu copilul și pe primul plan sînt practicile
legate de aceasta. Dorințele nu se limitează la practicarea ocupațiilor
obișnuite ci și la cele specializate ca prelucrarea lemnului, minerit etc.
„In prima scaldă se pun bani de argint ca viața să-i fie nepătată ca
argintul. La cap i se pun toate instrumentele meseriilor pe care le pro
fesează moții ca semn privitor la soarta ce-1 așteaptă“11. La Scărișoara
„după ce s-a născut copilul îl pure și-l spală frumos. în scăldătoare se
pune o burană să-i hie pruncu frumos, verde ca cumu-i lumea verde.
Care-i moașa o care-i nănașa ocușă, îmblă cînu-1 scaldă cu cărț, cu Xisi—
10 Ibidem, p. 148.
11 Ibidem, p. 148.
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guri (unelte) cu care lucră la ciubară, ca să hie pruncu învățat, să hie
ocușu, să aibă-nvățătură“12. în Lunca Arieșului în prima scaldă sau
„ciupă“ se pune, dacă este băiat „sclederul“ ca să fie meșter bun, iar ca
să einte frumos îi dă să bea apă din clopot de „badic“ (metal). în satul
După Piatră se pune lapte dulce „să-i fie albă pielea și sopon că-1 spală;
se mai pune busuioc să nu-i miroasă pielea și ruji să fie roșu și frumos“.
Și aici, ca să cînte bine, îi bagă feciorului în gură apă de pe clopot. Fete
lor li se pune fuior ca să aibă păr frumos. în cătunul Reți, comuna Criș
se pune o hîrtiuță ca să fie cuminte și să învețe carte. Informatoarea
ne-a spus că „la Avram, copilul meu, care a făcut clase multe, i-am pus
o hîrtiuță scrisă în mînă“. Și aici, pînă nu suge copilul, „îi țîpă un pic de
apă în clopoțel și-1 stropește in gură ca să cînte frumos“. Fetelor li se pune
în mînă furca să le placă să toarcă și să fie harnice. La Rîșculița îi pun
copilului „gingătău“ (clopoțel) în apă tot ca să cînte frumos. Acest obicei
este răspîndit în toată Țara Moților pentru că cei care cîntă frumos
sînt oameni plăcuți și iubiți de toată lumea.
Tot legat de prima scaldă, o importanță mare are și locul unde este
aruncată apa, ea neputînd fi aruncată oriunde. Apa de la scalda întîia
„să țîpă în loc curat să nu se facă bube pe prunc“ (Cîmp)13. în Lunca
Arieșului ca să doarmă bine copilul „să țîpă scalda la cotețul porcilor, ca
să fie harnic o aruncau la furnici, iar ca să fie om aspru o aruncau în
urcizi“. O altă serie de obiceiuri în legătură cu noii născuți erau pînă la
botezul lor. Copilul nebotezat este considerat păgîn și teama ca nu cumva
pruncul să pățească ceva și să moară pe neașteptate înainte de a fi bote
zat este foarte mare. „Pentru pruncii morți nebotezați îi păcat la șapte
căsi în jos și la șapte în sus. Ei se fac vîrcolaci și plîng la praznice“14.
Despre vîrcolaci se crede că mănîncă luna și soarele în eclipse. De aceea,
de la naștere și pînă la botezul lui se iau o serie de măsuri pentru a
proteja pruncul de duhurile necurate. „Copilul trebuie cît mai repede
botezat căci altfel ’îl schimbă naima, lucru rău. Nu-1 lasă sîngur pără-1
botază, nu-i bini. Puni o cărtuță di-i zîci Visu Maicii Precistii. Cari n-ari
cărtuță d-aceea, apu puri-un hieru“15. Astfel se pun în leagăn tot felul
de obiecte care să-i protejeze: tămîie, cuțit, pîine, sare, usturoi, carte de
rugăciunei mai ales Visul Maicii Sfinte. Dacă un străin intră într-o casă
unde este copil mic și bea apă, el trebuie să șeadă puțin ca să nu fure
somnul copilului. Tot ca să nu fure somnul copilului, în satul După Piatră,
cel care vine în casă trebuie să lase ceva, „dă ceva scamă de pe haină la
fâșie“ sau în cătunul Reți, comuna Criș trebuie să lase un „bumb“ sau
un bănuț. Dacă vine cineva, în timpul cît mama alăptează, acesta trebuie
neapărat să șeadă „ca să nu ducă țîța de la femeie“ (Cîmp). Ca să nu
deoache cineva copilul, în După Piatră, se pune usturoi sau inel de argint
ori aramă la fâșie; în cătunul Reți „se pun mătăsuri — un ciucur roșu“.
12
13
14
15

Petrovici, E., o.c., p. 128.
Pavelescu, Gh., o.c., p. 60.
Ibidem, p. 60.
Petrovici, E., o.c., p. 123.
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Orice străin care intră în casa în care s-a născut de curînd un copil
trebuie să-i dea un dar oricît de mic, de cele mai multe ori bani. Dacă
nu face acest lucru înseamnă că disprețuiește familia și mai ales pe
mamă. După naștere, la femeia care a născut, vin femeile din sat, neamuri
și vecine, și-i aduc tot felul de mîncăruri: supă de găină, prăjituri, chiar
și băutură „crampăl să se întrame“ (Rîșculița). Tot aici există obiceiul ca,
la trei zile după naștere, cineva din casă „să pună pogacea pe masă“.
Aceasta este un fel de turtă care se face în casă și apoi din ea se împarte,
în cazul în care pruncul este fată, fetițelor mici din sat și dacă este băiat,
băieților.
Botezul nu se face la o dată fixă. De obicei „la șapte-opt zile după
naștere’ care-i copilu vrenic, care-i slab de tot și se tem că nu ajunge
pînă la botez se face la trei zile’. Copilul îl duce la biserică moașa și-1
aduce acasă nănașă-sa. La biserică mai merge tata sau o bunică, o rudă
etc. Nănașa îi dă ’jolj’ pentru fașă și dacă moare, îi face cămașă din el
pentru îngropare, ’veșmîntul pe cea lume’. Nănașii sînt cei de la cununie
’care ține luminile la părinți ăia țîne și copiii în brață’. în ceea ce pri
vește raporturile dintre nănași și fin se crede că ci ’sînt ca rude’“ (Cîmp)16.
La Rîșculița, la botez, „cine are copilu îi dă nănașului colac și bani;
nănașul dă bani, giolgi — doi metri și haine pentru copil“. Botezul se
făcea acasă sau la biserică, cu apă rece sau caldă. Și în timpul botezului
sînt anumite obiceiuri care simbolizează de fapt tot anumite dorințe legate
de noul născut și asemănătoare cu cele de la prima scaldă: „Pi cînd
ghini popa să-1 botezi, atunci punim flori di pi cîmp vara și din grădină,
în oala aceea cari-ncălzești apa, ca să hiii pruncu fain ca florile“17. La
Rîșculița, în timpul botezului, dacă este fată, mama „lucrează la cipcă
și scrie scrisoare să fie harnică și deșteaptă; dacă îi băiat, tatăl bate pe
afară cu securea să fie harnic“. Tot ca să fie deștept copilul, în timpul
botezului, i se pune în mînă o scrisoare sau îi pun mînuța pe cartea
popii. în După Piatră, cînd aduceau copilul de la botez, „dacă era ficior
îi puneau mîna dreaptă pe carte, secure, sfredel ca să fie deștept și har
nic, iar fetelor pe cusătură, furcă și carte.
Numele copilului se alegea de acasă de către părinți; de obicei se
dădea numele moșilor fie fete, fie băieți. Există obiceiul ca atunci cînd
copilul este foarte bolnav să fie scos pe fereastră și să i se schimbe numele.
Cînd se întorc de la botez pruncul este pus pe masă „să fie cinstit
ca masa și căpătoriu“. Cei de acasă pregătesc un mic ospăț la care par
ticipă nașii, părinții, preotul. Se gătește de obicei „supă de găină, um
plutură, găluști cu varză, plăcinte. Se fierbe țuică, crampăl“.
Nașterea constituie o bucurie nu numai pentru familie ci și pentru
întreaga colectivitate sătească. De aceea, femeile se grăbeau să ducă
mîncăruri alese și băuturi tinerelor mame. Se întîmpla însă ca fete cu
o conduită necorespunzătoare să facă copii din flori, fapt condamnat de
colectivitățile sătești, care și-au avut etica lor exprimată și în obiceiurile
16 Pavclescu, Gh., o.c., p. 60.
17 Petrovici, E., o.c., p. 128.
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legate de acest domeniu. Acestea constau în primul rînd în anumite
restricții impuse celei care a greșit. La Ocoliș, mai de mult, dacă o fată
făcea un copil din flori, trebuia „să-și strice coada“ și nu avea voie să
se împletească cu cosițe, ca nevestele, deoarece schimbatul portului, exte
riorizat în primul rînd de cosițe, constituia momentul principal al nunții.
Despletitul cozii și împletitul părului în cosițe a avut caracterul unui
ritual de trecere oficiat de nașă în cămară.
Fetele care aveau copii din flori își împleteau părul în două cosițe
pe care le ascundeau sub năframă și numai atunci cînd se măritau și-1
împleteau în cosițe obișnuite — semnul distinctiv al femeilor căsătorite.
în unele sate, după cum relatează Frîncu și Candrea, se căuta un
compromis pentru a le încadra în colectivitatea sătească. Mai de mult
fetele care făceau copii din flori erau cununate formal „la gard“ ori „la
salcie“ și astfel se considerau trecute în rîndul nevestelor.
„Două femei mai în etate o luau și o duceau la un gard sau la o
salcie. Aici după ce îi împleteau părul ca la neveste și învelind-o se
întorceau împrejurul ei zicînd de trei ori: 'Cunună-să roaba lui Dumnezeu
N.N. cu gardul sau cu salcia’“. Pe la Baia de Arieș „fetele greșite erau
cununate în toată forma de junii comunali și de aceea sătenii ziceau că
asemenea fete sînt ’măritate’ sau ’învelite de biraie’.
Fata greșită era invitată printr-un ’gornic’ comunal la primărie unde,
judele, doi jurați și mai mulți gornici o așteptau și îmbiind-o cu beutură
o întrebau cu buna: de cine este însărcinată. Dacă spunea că ibovnicul ei
e cutare fecior june, atunci hotărau ziua în care să se facă la primărie
invelirea (îmbrobodirea) și declararea ei ca nevastă. La ziua numită fata
se înfățișa însoțită de naș și nașă, aleși de ea, sau numiți de primar, și
dacă feciorul citat nu se prezenta se făcea invelirea și declarațiunea chiar
și înj lipsa lui. •
Toți erau îmbrăcați sărbătorește și invelirea se făcea cu solemnitate.
Fata era pusă pe un scaun în mijlocul casei și biraiele la masă, iar nașa
îi împletea părul ca la neveste și o îmbrobodeau tot asemenea. După
această formalitate, judele declara: 'Tot omul să știe că fata N.N. de azi
înainte e nevastă și copilul care îl va naște e al lui N.N.’.
în urma declarațiunii se ospătau cu beutură și feciorul prezent sau
absent era somat să se cunune cu ea și la biserică; iar dacă se opunea
atunci trebuia să-i plătească rușinea“18.
Asemenea cazuri, după cum relatează Frîncu și Candrea, „s-au întîmplat mai pe urmă în comuna Muncel în anii 1851 și 1854“.
Am semnalat doar momentele și practicile mai frecvente legate de
naștere în Munții Apuseni. Unele au largă răspîndire pe teritoriul patriei,
altele în schimb exprimă temeri și dorințe locale, apărute în condițiile
specifice ale modului de trai.
,18 Frîncu, T. și Candrea, G., o.c., p. 171.
37 — Anuarul Muzeului etnografic
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Maria Văcariu

CONTRIBUTIONS À L’ÉTUDE DES COUTUMES DES „MUNȚII
APUSENI“. COUTUMES RELATIVES À LA NAISSANCE ’

(Résumé)
La naissance, le mariage et la mort ce sont les événements les plus
importants dans la vie de l’homme. Autour d’eux se groupe une caté
gorie à part de coutumes, de superstitions, de croyances.
Dans les coutumes liées à la naissance sont exprimés les désirs mul
tiples et les craintes concernant l’enfant qu’on attend, dans des prati
ques diverses, en commençant avec des manifestations simples et en
arrivant à des pratiques plus compliquées de rite ou de culte. Dans les
condition difficiles de la vie de jadis, ces appréhensions n’étaient que
trop naturelles et c’est de là que naît toute une série de mesures qu’on
prend pour que le nouveau-né ait des aptitudes normales, sinon excep
tionnelles. Ce sont surtout les mères qui ont cultivé ces pratiques.
Les craintes, les désirs qu’ont les parents en ce qui concerne le
nouveau-né sont exprimés avant tout par les nombreuse interdictions
qu’on impose à la femme enceinte: elle ne s’étonnera de rien ni ne regar
dera plus attentivement les différentes bizarreries qu’elle peut rencon
trer — des hommes laids, des animaux divers, etc. Dans certains vilages
des „Munții Apuseni“ on croit que, pendant la grossesse, on peut influen
cer le sexe du nouveau-né par de divers sortilèges. Aussitôt après la
naissance, l’enfant doit passer par un grand nombre de formalités qui
ont la mission de lui épargner les maux. Il existait la crainte que l’enfant
ne fût échangé dans la période qui sépare la naissance du baptême. De
même, on accordait un grand crédit à la croyance dans les fées qui pré
sagent et dont on disait qu’elles viennent pendant la semaine où l’enfant
est né et en décident la destinée.
Le premier bain revêt une importance particulière et beaucoup de
croyances sont liées à ce moment de la vie de l’enfant: c’est le moment
où l’on exprime beaucoup de voeux. Dans le premier bain on met de
différents objets, qui symbolisent des voeux pour le nouveau-né: pour
qu’il soit beau, on y met des fleurs; pour qu’il soit adroit et bon artisan
on y met les outils des métiers que pratiquent les „moți“ ou bien, pour
qu’il aime l’étude, on met sa petite main sur un livre. De même, pour
que l’enfant puisse bien chanter, on lui donne à boire d’une cloche en
métal, une coutume très répandue dans le „Pays des Moți“. Pour ce qui
est du premier bain, on donne une importance à part à l’endroit où l’on
jette, l’eau, celle-ci ne pouvant pas être jetée n’importe où, mais seule
ment dans un lieu propre.
Une autre série de coutumes concernant les nouveau-nés trouvent
leur application dans la période qui précède le baptême. L’enfant non
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baptisé était considéré payen, et la crainte qu’il ne meure avant le bap
tême était très grande. C’est pourquoi, depuis la naissance jusqu’au
baptême on prend une série de mesures pour le protéger contre les génies
malveillants. Ainsi on met dans son berceau toutes sortes d’objets desti
nés à la protéger, comme: de l’encens, un couteau, du pain, du sel, un
catéchisme et, surtout, le „Rêve de la Sainte Vierge“.
Après la naissance, la femme qui vient d’enfanter reçoit la visite
des femmes du village, parents et voisines, qui lui apportent toutes sor
tes de mets: de la soupe de poule, des gateaux et même de la boisson,
pour que la mère se remette au plus vite.
Le baptême n’e pas lieu à une date fixe. D’habitude, au bout de sept
ou huit jours, et même plus vite, si l’enfant n’est pas trop robuste.
L’enfant est porté à l’église par la sage-femme, accompagnée par le père,
une grand-mère, une parent etc.; la marraine le porte de l’église à la
maison, où sa mère l’attend; on y prépare un petit banquet, auquel par
ticipent le parrain, la marraine, les parents de l’enfant, le curé et des
parents de la famille. Le parrain et la marraine de l’enfant sont ceux
qui ont patronné le mariage des parents. Pendant le baptême on applique
certaines coutumes qui symbolisent des voeux à l’adresse du nouveau-né
et qui ressemblent à celles du premier bain.
On n’a signalé que les moments et les pratiques les plus fréquentes
liées à la naissance dans les „Munții Apuseni“. Certaines pratiques sont
largement répandues dans notre patrie, tandis que beaucoup d’autres
expriment des craintes et des voeux spécifiques à une certaine région,
ce qui s’explique par les conditions d’existence particulières à la région
respective.
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Atanasie Popa

ZUGRAVI ȘI ȘCOLI DE ZUGRAVI AI BISERICILOR DE LEMN
DIN TRANSILVANIA.
DIMITRIE ISPAS DIN GILÄU—CLUJ
Bisericile de lemn, în special cele vechi din Transilvania, sintetizează:
umilința unui neam fără drepturi și libertăți, sărăcia iobagului legat de
glia stăpînului feudal, fără avere, fără pămînt, obidit, lăsat fără cultură1.
Națiunea română pînă în secolul al XIX-lea nu făcea parte din cele
trei națiuni, statusuri, recunoscute: maghiară, secuiască și săsească, iar
legea românească legată de viața sufletească a țăranului nu făcea parte
1 Sinodul ținut la Buda în 1279 hotărăște relativ la preoții schismatici (de sacerdotibus schismaticis) : „Acestora nu le este iertat a ținea cult dumnezeiesc, a zidi
capele sau altele case sfințite, nici credincioșilor nu le este iertat a lua parte la astfel
de cult dumnezeiesc, sau a intra în astfel de capele. în caz de lipsă să se aplice
în contra acestor preoți puterea brachială.
Iar Papa Nicolae al IV-lea tot în acest an, obligă prin jurămînt pe regele
Ladislau Cumanul, ca să prindă pe eretici și să-i alunge din Ungaria și din țările
supuse lui. Același jurămînt l-a făcut și Bela al IV-lea la 1235.
în 25 iulie 1366, Ludovic cel mare poruncește nobilimii și dregătorilor din ți
nutul Carașului și Cuvinului (Banat) să prindă pe toți preoții schismatici cu fe
meile și copiii lor și să-i aducă înaintea comitelui Benedict Hoem, care conform or
dinului regesc, îi scoate din țară.
Regele Sigismund în 1428 poruncește ca: în districtul (Caran)Sebeșului, ni
meni nu poate poseda, ține și stăpîni nici o proprietate, nici un drept de nobil, nici
un drept de cnez; numai dacă va fi adevărat catolic și va urma acea credință pe
care o crede și mărturisește biserica romană...; să despoaie de avere toți nobilii
și cnezii cari țin pe moșiile lor preoți schismatici ce duc la rătăcire. Preoților ro
mâni să li se confiște proprietatea și să se expulzeze din țară ... Din dovezi sufi
ciente am înțeles că unii oameni cu sufletul stricat, care fuseseră renăscuți în cre
dința catolică prin botez... și au trecut la legea schismaticilor, pe unii ca aceștia ...
se despoaie de toată averea lor mișcătoare, iar dacă sînt găsiți nobili sau cnezi în
astfel de răutate stricăcioasă și condamnată, moșiile unora ca aceștia, castelanii să
le sechestreze pentru majestatea noastră“. (Metes, Ist. Bis. I, p. 41—43).
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nici din cele patru religiuni recepte: catolică, luterană, calvină și unita
riană2.
Acest neam n-a avut o clasă feudală puternică, fiindcă nobilii de
neam român trecuți la altă lege s-au desnaționalizat. Preoțimea nu se
deosebea de credincioși decît prin darul preoției, iar în cultură nu se
ridicau mult deasupra oamenilor din popor. Școli n-au fost decît foarte
puține și pe la mînăstiri, unde se formau diecii și dintre ei candidații
la preoție.
Drepturi politice nu aveau. Organizația politică și administrativă de
la începutul vieții românești prin: voievozi, cneji și legi de drept; cea
bisericească: prin episcopi, protopopi, au fost desființate de regii arpadieni
și angevini, iar poporului despoiat de tot i-a rămas viața grea, în jug,
de care a încercat să scape prin răscoalele țărănești din 1436, 1514, 1784
și 1848.
Românii au fost buni la lucrul cîmpului pentru stăpîn, pentru oaste,
unde s-au distins; la robote și dijme pentru toți (feud, papă etc.).
Acesta este și simbolul bisericilor de lemn, văzute pe dinafară. De
ele și-a legat țăranul ființa și viața. Prin ele și prin casă, prin căminul
familial și-a păstrat ființa, individualitatea și vigoarea. Arta — mani
festare caracteristică pentru individ și colectivitate, ca suprastructură —
prin toate aspectele ei (cîntec, port, casă, obiecte etc.) și-a putut-o exprima
și realiza cu oarecare libertate, fiind restrînsă la casă și biserică.
Prin biserica de lemn țăranul a putut arăta ce știe: jelui de zidire;
ce simte: podoaba în lemn; prin ce trăiește: podoaba interioară — lucru
dc mînă, pictură, obiect de cult etc. Pentru fiecare manifestare meșterii
au fost anonimi: omul din popor. Meșterii caselor, bisericilor, erau țăra
nii din satele de munte mai ales; pentru podoaba zugrăvitului: călugări,
dicci sau preoți fără sau cu foarte slabă școală cărturărească sau „zograficească“; iar pentru cîntec, port și alte produse sufletești era țăranca
care își împodobea casa, familia și pe lingă acestea și biserica.
Biserica, clădirea, cere un meșter lemnar și un meșter zugrav. Ea
trebuie să fie mai aleasă decît a credinciosului. Meșterii n-au lipsit. Țăra
nul român s-a dovedit meșter iscusit în cioplitul lemnului. Construcția,
fie cît de primitivă — stîna, adăpost sezonier cu cea mai mare vechime,
este construită din lemn, cioplit cu încheieturi, zise în mușcătură, solide
și măiestrite. Bisericile la rîndul lor, în special cele mai vechi, cu aripile
de la încheieturile altarului, consolele, săpăturile la uși ori fruntarii
2 Din Approbatae Constitutiones Varadini, 1653.
Titulus Ôctavus: Olăh Papokrol (Despre preoții români). Articulus I p. 14:
„Noha az olah națio az hazàban sem a Statusok kôzzé nem szămlăltatott sem vallăsok nem a receptàlt religiok kèzzül vald, mind az ăltal propter regni emolumentum miglen patialtatnak, az olăh egyhăzi rendek ehhez tartsâk magokat... Titulus
nonus: Az alăhokrol (Despre valachi) articulus I, p. 15: Noha az olăh nemzet prop
ter bonum publicum admittăltatott az hazăba mindazàltal nem vévén eszében
àllaptottyânak alatson voltât, némely nemeș atyănk fiait impediâltăk, hogy az ö
innepeken ne légyen szabad munkălkodni. Végeztetett azért azok eilen, hogy a
Magyar Nationakre prescribàllyanak, de ennek utàna senkit is a fellyeb meg-irt
okbol ne häboritsanak.
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(tîmple) sînt gingaș și măiestrit lucrate. Totul e lucrat din secure cu
cuie de lemn, balamale, broaște, totul din lemn.
Bisericile de lemn în general, cu foarte puține excepții, sînt construite
trainic. Unele au de la trei sute la cinci sute de ani, ba în Maramureș,
cea din Ieud se crede că ar avea șase sute de ani. Pereții sînt din bîrne
late unele pînă la 80 cm, groase pînă la 22—30 cm, lungi pînă la
12—16 m. Un perete este făcut din 2—3—4 bîrne puse pe talpă mai
groasă și lată, iar deasupra o cunună — „curună“ în graiul de la munte —
de aceeași lungime, dar nu atît de groasă. La Tăuți, peretele de vest
este din două bîrne late și cununa.
Lucrarea era atît de bună, încît zugrăveala se făcea direct pe lemn,
în multe cazuri fără să fie preparat peretele cu substrat de ipsos, ci
numai la încheieturi sau între scînduri s-a lipit o fîșie de pînză care ici
și colo s-a desprins în urma umezelii pătrunse prin boltă, mai ales.
Măiestria, arta cioplirii lemnului depinde de regiuni. La munte sînt
meșterii cei mai iscusiți, de aici erau aduși și la șes, sau cei de la șes își
aduceau biserica întreagă din satele de munte. Cele mai frumoase bise
rici le avem în Maramureș, Sălaj, pe Someș, în jurul Clujului, Bihor și
Hunedoara. Cele mai modeste sînt în Banat — dintre cele rămase — pe
Cîmpie și în Secuime; pe aici oamenii au fost mai înstăriți sau au trăit
în condiții economice mai bune, astfel pe cele de lemn le-au înlocuit cu
altele de zid.
Zugrăvia era un meșteșug greu și de învățat și de făcut. Mai puțin
răspîndit, puțini l-au învățat: dieci, preoți, călugări care, pe lîngă știința
cărților bisericești mai aveau și un simț artistic mai pronunțat, cu încli
nare pentru scrierea istoriilor pe pereții bisericilor, pe scînduri, pentru
icoane. Dacă țăranul a fost mai pretențios la lucrul lemnului, fiindcă se
pricepea, la zugrăvie n-a putut să fie așa; a prețuit-o, dar n-a știut cum
ar fi mai bine. Nici nu prea aveau termeni de comparație. Cela ce face
știe mai bine ce, și cum să facă. Dacă n-a admis, în unele timpuri și
locuri, ca cititul cazaniei să fie înlocuit cu predica, cazania veche fiind
socotită superioară oricărei alte tălmăciri, apoi așa a fost și cu pictura.
Unicul control a fost știința și conștiința zugravului. A mai lucrat acela
undeva, oamenii fiind mulțumiți și cu lucrul și cu prețul, zugravul a fost
chemat să lucreze și la ei. Scopul să fie atins: biserica satului să fie
împodobită, frumoasă, aceasta fiindu-i în multe împrejurări singura școală.
Din Ceaslov a învățat să citească, de pe pereții bisericilor a învățat să
priceapă ceva și din Biblie. Biserica în ansamblul ei cu tot ce are și
face a fost biblia pauperum, biblia săracilor. Prin urmare zugravul tre
buia să-și cunoască nu numai meșteșugul „zograviei“ ci și Biblia, mai
ales viața lui Isus, pildele și istoria. Deci cel mai indicat de a se ocupa
cu zugrăvia era diacul, preotul, călugărul.
Zugravii bisericilor noastre3 nu s-au putut forma în școli sistema
tice, de specialitate, de zugravi, ci prin ucenicie la alții, ucenicie care
3 Meteș, Ștefan: Zugravii bisericilor române, p. 5—14.
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și ea era grea fiindcă meșterul nu împărțea bucuros și altora din știința
lui —■ fiind vorba de cîștig — și de aceea ucenicii se plîng că învață mai
puțin, lucrează mai mult în casă și gospodărie, la îngrijirea pruncilor. Se
plătea scump meșteșugul de a învăța, dar și aducea cîștig la timpul său.
Școli cu oarecare pretenție au fost în Moldova și Muntenia și mai puțin
în Transilvania. Zugravul mai făcea școală nu numai prin lucrările lui
ci și prin ucenicii pe care-i forma și cu care lucra.
Ne-au rămas puține biserici de lemn, vechi din secolul XIV pînă
în XVII. Avem păstrate picturi vechi în bisericile de zid din Hunedoara,
Zărand, Bihor și Banat, care arată nivelul înalt al artei transilvănene din
aceste timpuri. Avem picturi din secolul al XVII-lea în cîteva dintre cele
cunoscute, din Lăpuș, Strîmba, Baica, Moisei, cu toate că bisericile în
general sînt cu mult mai vechi. Sărăcia de o parte, lipsa meșterilor de
alta, este cauza că nu avem monumente de acest fel mai vechi. Poate că
nu era nici în obicei de a se zugrăvi și bisericile de lemn.
Secolul XVIII, secolul marilor frămîntări sociale, politice și religi
oase este și secolul marilor realizări în arta bisericească.
Devastările făcute de tătari și turci de o parte, distrugerile, făcute cu
tunul și focul de Bucov, ale unui număr foarte mare de monumente vechi,
de alță parte, au provocat reacțiune; pe lîngă libertatea acordată de Iosif
al II-lea de a se zidi biserici și pentru români, a început o perioadă de
mari construcții de biserici de lemn fiind și o replică a persecuției reli
gioase făcută cu teroare de către stat și biserica catolică. Nu este locul
de a intra în amănunte și într-o expunere mai largă a împrejurărilor poli
tice, sociale, economice din veacul al XVIII-lea. în tot cazul acești fac
tori au determinat evoluția artei populare religioase din acest ținut. în
biserica din Tisa—Hunedoara este pusă pe boltă și chinuirea cu tragerea
pe roată, ca reflex al martiriului lui Horea și Cloșca, iar călăii din tablou
rile cu Tăierea capului lui loan Botezătorul, sînt soldații pe care i-a
cunoscut în calitate de călăi ai poporului obidit și oprimat. Astfel și
zugravul nostru Dimitrie Ispas este rodul acestei epoci cu frămîntările
ei. Prin munca lui destul de bogată în raport cu a altor zugravi, a făcut
școală prin ucenicii și lucrătorii lui: loan fiul său, Ursul și Ștefan pome
niți în unele din pisaniile care încă ni s-au păstrat. N-a fost om cu învă
țătură multă în meserie, a fost însă un bun colorist și un dibaci deco
rator.
Ateliere de zugravi au mai fost la Rășinari, Făgăraș, Feisa, Lupșa,
Abrud, Nicula, iar în Banat la Oravița, Lugoj, apoi la Ciulești în Mara
mureș, în afară de vechea școală de zugravi, pisari și cioplitori în lemn
de la fosta mînăstire Peri. Foarte puțini dintre zugravii bisericilor de
lemn din Transilvania sînt cunoscuți în literatura de specialitate, iar de
prezentat n-a fost niciunul. Lui Dimitrie Ispas i-a revenit să deschidă
drumul și pentru ceilalți de prin locurile amintite mai sus.
Dimitrie Ispas este amintit în pisaniile reproduse în parte și în
lucrarea lui Florea Mureșan, fără să se spună ceva despre opera lui.
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în cercetările făcute la bisericile de lemn de pe valea Someșuldi Mic
și în Munții Gilăului l-am găsit pînă acum pe Dimitrie Ispas lucrînd Ia
unsprezece biserici și anume:

1. Sînpaul, în 1788
2. Agîrbiciu, în 1801 și 1818
3. Dîngăul Mic, în 1802
4. Muntele Rece, în 1803
5. Straja, în 1806
6. Feneșel, în 1807
7. Păniceni, în 1809
8. Tăuți, 1793 și 1829
9. Petrindu, 1835
10. Tot pe la 1835 a zugrăvit biserica veche din Boju — Cluj, mu
tată la Valea Largă — Mureș.
11. Someșul Rece, fără dată, lucrînd aici numai pictura de pe pere
tele din față al strănii drepte.

Despre el nu știm nimic, decît numai din însemnarea de la Soineșul
Rece că e din Gilău. Se crede că ar fi din Bedeci, lîngă Mînăstireni.
Numele lui nu a fost găsit în Șematismul din 1900 al Blajului, nici în
conscripția din 1805 în care preoții au fost trecuți cu numele. Un lucru
este sigur, că este de prin părțile acestea și că a fost un cărturar. N-am
dat de numele lui printre copiștii de manuscrise tot de prin aceste părți.
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A lucrat intr-un interval destul de lung, din 1788 pînă în 1835 cu
o pauză lungă între anii 1809 — 1829 — 1835. Poate să fi lucrat la bise
ricile dispărute azi, din Gilău, Someșul Cald, Căpușul Mic, Aghireș, Mînăstireni sau la acele care încă n-au fost cercetate. A lucrat peste 45 ani.
A început la Sînpaul iar la Petrindu va fi și încheiat cu munca sa.
Școala lui a fost ucenicia și Erminia, cartea de îndrumare și de căpe
tenie a zugravilor, care-1 învăța cum să prepare pereții, culorile, cum să
închipuiască sfinții, cum să alcătuiască — compună — tablourile, unde și
cum să le pună, cu un cuvînt aceasta i-a fost, pe lîngă ucenicie, singu
rul îndrumător și manual. Va fi avînd caiete cu schițe, copii cu modele
de care se servea, ceea ce se poate constata cu ușurință. Poate cu timpul
vom cunoaște bisericile pe unde a lucrat ca ucenic ori ajutător și cred că
și-a luat model bisericile mai dinspre nord, mai dinspre Sălaj, unde era
și tradiție și școală de diecie ca de ex. la Strîmba, pe Valea Almașului.
Este un capitol încă deschis.
Să urmărim bisericile pe unde a lucrat /spas4 după cum au putut
fi cunoscute pînă acum.
1. Sînpaul, atestat în 1295 (Suciu, II, p. 131).
Biserica este în dreapta șoselei înainte de Mihăiești, pe o coastă de
deal, cu turnul înalt, svelt, singurul în acest fel pe această vale a Nădășelului. Pridvorul e construit ulterior. După încheieturile bîrnelor, plan
și stil este de pe la începutul secolului al XVIII-lea. Este prima biserică,
de care se știe, zugrăvită de Dimitrie Ispas în anul 1788. Lectura anului
a fost citită greșit 1722. Episcopul Bob a fost între 1784—1830.
Pictura este stricată de vreme și ploi, este mai slabă în desen, com
poziție și coloratură. Este lucrare mai de început.
Motivele decorative sînt în genul celorlalte biserici: flori, vrejuri,
lalele, culori destul de vii.
2. A doua biserică este a Agîrbiciuluî, atestat în 1448 (Suciu, I,
p. 26) numirea veche Agribigi, la 10 km depărtare de Gilău. Comuna e
ascunsă între dealuri, la 2,5 km depărtare de drumul mare. Biserica este
de pe la sfîrșitul sec. XVII, frumoasă și determină specificul bisericilor
de lemn de prin acele părți. în sat a fost alta și mai veche, întrucît în
1555 i s-a dăruit un Triptic în pur stil bizantin și destul de bine păstrat5.
D. Ispas a lucrat aici în două etape. Altarul și naosul le-a făcut în
1801, iar pronaosul și pictura exterioară din față, spre sud, în 1818. Din
cea exterioară se mai cunoaște ceva de o parte și de alta a frumoasei uși
de intrare și urme și mai slabe de-a lungul peretelui sudic, ocrotit de
strașina lărgită tot atunci, împreună cu prispa. Lucrul în etape se explică
prin lipsa de mijloace a satului. întîi se lucrează tîmpla, apoi altarul și
succesiv celelalte părți ale bisericii.
La Agîrbiciu nu ni se spune dacă a mai lucrat cu cineva. Este și o
mare unitate în execuție.
4 Mureșan, FI., Biserici și preoți din prot. rom. ort. al Clujului, Cluj, 1946, p. 10,
38, 52.
5 At. Popa. Triptice transilvane ortodoxe în Mitropolia Banatului, nr. 1—3,
1964, p. 49.
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Fig. 2. Biserica din Agîrbiciu.

Biserica fiind mai mare, este bogată în subiecte. Totalitatea și im
presia o dau motivele decorative care sînt aici foarte bogate și cu mare
efect. Motivele sînt vegetale, flori, vrejuri, mlădițe, frunze de pălămidă,
stejar, mai mult sau mai puțin stilizate. Benzile late, brîul, sînt puse
fără zgîrcenie. Toată biserica, pereții din naos și pronaos au fost zugră
viți pînă aproape de podea.
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3. A treia biserică este cea din Dîngăul Mic, atestat în 1805 (Suciu,
1, p. 202), sat pe un platou de munte spre Vlădeasa. Urcînd binișor din
Agîrbiciu ajungem la Dîngăul Mare și trecînd peste o vălișoară ne întîmpină biserica din Dîngăul Mic. Biserica este mai veche și este aproape de
ani cu cea din Agîrbiciu. Cea din Dîngăul Mare este mai modestă ca înfă
țișare și a rămas fără pictură.
Și aici s-a păstrat destul de bine pictura făcută la un an după; Agîr
biciu, în 1802. în pisanii este trecut și ajutorul său Ștefan. Aici lucrează
toată biserica și destul de repede, într-un an de zile. Lucrarea este mai
bună decît cea de la Agîrbiciu, intră în cumpănă și experiența. Este mai
multă siguranță și gust în aranjare și proporțional mai mare bogăție de
motive decorative.
4. Trece muntele spre valea Someșului Rece și urcă tocmai la Mun
tele Rece, un sat foarte împrăștiat cu cătune la cîte 5—10—15 km depăr
tare. Biserica este pe un picior de munte și are în jurul ei, azi, încă trei
case, din care două sînt mai recente. Casa parochială cu școala, casa nouă
a învățătorului, care-i îmbrăcată toată în șindrilă și a treia casă a crîsnicului. Oamenii vin la biserică plecînd dis de dimineață cu merindea-n
traistă și ajung acasă seara. Este locul de întîlnire săptămînal al oameni
lor din sat. Biserica este mai mică, mai sărăcăcioasă. A fost îmbrăcată
și ea în vremurile mai noi cu șindrilă. Ispas a lucrat aici în 1803. Pic-

Fig. 3. Pictura din biserica de la Agîrbiciu.
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Fig. 4. Biserica din Dîngăul Mic.

tura este frumoasă, decorativă, dar pare că este mai puțin pretențioasă
decît la Agîrbiciu și Dîngău. Pictează întreaga biserică și este destul de
bine păstrată.
5. Coboară și trece peste drumul mare de la Căpuș și urcă la
Straja-Gestrade, atestată în 1219 (Suciu II, p. 146) cum i s-a zis în ve
chime și cum i se zice și astăzi de către cei din jur. Aici este zugrăvit al
tarul și o parte a naosului, bisericuța fiind din secolul XVIII dacă nu și
mai veche. A fost mărit naosul și cred că i s-a adaos și tinda (pronaos).
Face impresia că a fost bisericuță de schit, un mic paraclis pentru un
sihastru sau călugări. Spațiul mic, subiectele puține și mai slab păstrate;
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Fig. 5. Pictură din biserica de la Dîngăul Mic.

bolta a suferit în urma ploilor. Lucrarea de alt fel este în nota celor
lalte. Aici lucrează în 1806. Are ajutor pe Ștefan.
6. Părăsește muntele și coboară, pătrunde în valea Feneșelului, la
poalele munților Gilău. La Feneșel, atestat în 1456 (Suciu I, p. 240), la
2 km de Vlaha, lucrează în 1807.
Aici are cu totul alte posibilități. Biserica este mai mare, de tip
mai vechi, fără turn cu o singură boltă pentru naos și pronaos. Clopotnița
în stil baroc, frumoasă, străjuiește alături. Biserica este pe o coastă de
deal și domină satul.
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Fig. 6. Pictură din biserica de la Feneșel.

A fost zugrăvită toată și este cea mai bogată în teme și motive; pă
cat că ceea ce s-a mai păstrat este degradat de ploi. Biserica a suferit
mult din această pricină. Acum s-a acoperit din nou și iarăși este asi
gurată pe o perioadă de 30—50 ani.
în ceea ce a făcut Ispas aici, se vede o evoluție în execuție, compozi
ție și motive decorative. Aici lucrează cu Ștefan și cu Ursu.
7. în 1809 lucrează în Păniceni, atestat în 1219 (Suciu II, p. 30) —
Panic, numele cel vechi — nu departe de Căpuș. Biserica e mică, în sti
lul celei din Agîrbiciu, tot cu patru turnulețe la baza coifului turnului.
Este pe un vîrf de deal, în mijlocul satului. Spațiul fiind mai mic și pre
tențiile sînt mai modeste. Și aici umezeala a lucrat alături cu timpul; bi
serica este din secolul al XVII-lea. Din ceea ce se mai păstrează, se vede
și o mare siguranță în execuție și stăpînire a meșteșugului. Aici interpre
tarea este pe primul plan față de elementul decorativ propriu-zis.
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8. Coboară pînă aproape de Cluj, la 5 km. de șoseaua Cluj—Huedin,
într-o vale la Tăuți, atestat în 1488 (Suciu II, p. 185), sat ascuns și ei
ca și Agîrbiciul. Biserica este una din cele mai vechi din aceste părți.
Construcția, felul cum este lucrat lemnul, modestia, bîrnele late de cîte
80 cm. toate ne duc la o datare din secolul XVI-lea cel puțin. Pictura
este din 1793 în altar și 1829 în naos și tindă. Aici fumul, funinginea de
la luminări, ploile au stricat extrem de mult. Și pictura tinde la slăbirea
pretențiilor artistice și cred că partea leului în executare a avut-o fiul
său loan. în 1962 a fost restaurată de către Direcția Monumentelor Is
torice.
9. Petrindul — Petrindul Mare, atestat în 1370 (Suciu II, p. 40). Bi
serica veche de pe la jumătatea secolului al XVII-lea, din bîrne groase,
late (60 cm), cu aripi la altar, mai modeste, lucrate cu cuie de lemn. Prispa
cu arcade decorative. Planul dreptunghiular, altarul cu cinci fețe, a fost
zugrăvită toată în 1835. Pisaniile din naos și pronaos sînt stricate de ume
zeală; nu știm dacă a avut ajutor pe fiul său Ioan. A avut și pictură ex
terioară, urme se văd pe peretele de sud și altar. A fost mutată de trei
ori și adusă la Cluj în 1965, restaurată științific. Tumul are la bază pa
tru turnulețe, construite la mutările anterioare.
10. Ultima biserică unde se mai păstrează ceva din lucrările lui Dimitrie Ispas este biserica veche din Someșul Rece, atestat în 1448 (Suciu
II, p. 140). Mică, frumoasă și bogat decorată, dar nu de Ispas. El a făcut
un tablou pe peretele din față al strănii drepte, care reprezintă Deisis —
Rugăciunea. Isus între Maica Domnului și Botezătorul loan. Aici își scrie
numele, roagă pe preoții care vor sluji să pomenească pe Dimitrie Ispas
din Gilău. Singurul loc unde este și ceva în legătură cu persoana lui. Se
prea poate că la bătrînețe s-a retras la Gilău, centru important economic,
mai ales în vechime. Și azi este un centru comercial — economic, alături
de specificul nou, cultural și social.
După acestea să pătrundem în bisericile lucrate de Dimitrie Ispas și
să cunoaștem mai bine ceea ce a făcut el cu mijloacele de care a dispus
pe la sfîrșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX.
Cercetînd repartizarea temelor și a subiectelor în altar cît și în pro
naos și naos, putem constata următoarele:
1. Lipsesc aproape cu desăvîrșire subiectele din Testamentul vechi.
Numai la Agîrbiciu este Jertfa lui Avram pe spatele tetrapodului, iar în
naos, Adam și Eva în rai.
2. Pe tîmplă, iconițele cu sărbătorile — prăznicarele — nu sînt de
tașabile, numărul sărbătorilor este mai mic decît cel cerut de iconografie
(Erminie). Sînt puse: Crăciunul (25 decembrie), Stretenia (Întîmpinarea
Domnului, 2 februarie), Floriile (Intrarea în Ierusalim), Paștile (învierea
lui Cristos), Rusaliile (Pogorîrea sf. duh), Obrăjenia (Schimbarea la față,
6 august), iar din ale Maicii Domnului Blagoveștenia (Bunavestire, 25 mar
tie) și Adormirea (15 august).
3. Lipsesc parabolele.
4. Din ale sfinților, se găsesc: Tăierea capului sf. loan Botezătorul
(29 august) și ierarhul Nicolae (6 decembrie).
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Fig. 7. Biserica din Petrindu.

5. Nu lipsesc nicăieri cei Trei ierarhi, autorii liturghiilor: ss loan
gură de aur, Vasile cel Mare și Grigore dialogul (30 ianuarie) apoi ss
Atanasie, Chirii și Iacob, fratele Domnului.
6. Prorocii sînt zugrăviți pe tîmplă sau în altar pe boltă, fără să se
specifice dacă sînt dintre cei mari (Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniil) sau
dintre cei 12 proroci mici.
7. Muncile iadului, temă atît de favorită în bisericile noastre în se
colele XVII—XVIII, este foarte rară. Ceva la Agîrbici, Feneșel și Tăuți.
La Someșul Rece tema este mai bogată, dar nu este lucrarea lui Ispas.
8. Cei 40 de mucenici pe pereții laterali ai naosului.
38 — Anuarul Muzeului etnografic
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Fig. 8. Pictură din biserica de la Someșul Rece.

O altă caracteristică privind compoziția subiectelor este tratarea lor.
Simplifică cit mai mult posibil, poate și datorită spațiului mic și dimen
siunilor mari ale tablourilor, incit nu respectă integral indicațiile Erminiei. Dintre teme preferă Patimile, fiind mai cu efect în special în eviden
țierea dramatismului, în schingiuiri, bătăi și răstignire. Din viața și acti
vitatea lui Isus mai puțin. Desenul este după model, înțeleg mai ales cel
decorativ, mai mult decît cel figurat și este destul de bun. Persoanele, în
special profilul sau semiprofilul lor, sînt tratate mai stîngaci și dispro
porționate în ansamblul lor. Perspectiva este neglijată, redusă sau omisă.
Este însă dibaci în tratarea modelelor de caractere, care se repetă, pe care
le face după schițe și eventual după tipare. Tratează, în special cu grije,
cu efect: frunzele, florile, vrejurile. Nimic nu este îngrămădit, înghesuit.
Motive decorative cu elemente geometrice nu prea are. Subiectele în ge
neral sînt la fel tratate în aproape toate locurile, în diferitele biserici în
același loc, în aceeași ordine și în aceeași compoziție. Este bun colorist,
coloratura mai variază și ici colo și dimensiunile. Fondul în general este
cenușiu și uni-color. în tabloul sinoptic din Anexă putem urmări repar
tizarea subiectelor.
Altarul. în altar, de obicei tavanul pe cele trei laturi ale poligonului
spre est este plan, iar pe cele două laturi de nord și sud este boltit cilin
dric (berceau-leagăn). In centrul bolții este sf. Treime sau Tatăl, înconju-
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rat de îngeri-serafimi. Tabloul este încadrat fie într-un medalion, fie
într-un cadru patrulater cu partea dinspre vest arcuită. La Tăuți, Troița
este înfățișată ca o persoană cu patru ochi, trei nări, trei guri și trei bărbi,
subiect care în această înfățișare se găsește și la Feneșel pe bolta pro
naosului. Porțiunea laterală a bolții este împodobită cu subiecte luate din
evangheliile duminecilor de după Paști a: Tomii, Mironosițelor, Slăbăno
gului, Samarinencii, a Orbului, ori proroci și cuvioși dintre marii pustnici
ai monahismului sau Maica Domnului și Soborul îngerilor. Lateral, pe
pereții verticali în dreptul proscomedierului este discosul cu potirul, pe
discos agnețul, părticica pentru Maica domnului, cele nouă cete, părtice
lele pentru vii și morți, pentru archiereu, ctitori și stăpînire, în felul
cum sînt aranjate miridele scoase din prescuri. Lîngă tîmplă de obicei
primul subiect este Punerea în mormînt, după indicațiile cuprinse în
Troparul pe care-1 rostește preotul înainte de a începe proscomidia. Acest
subiect a fost pus acolo unde a fost loc mai mult disponibil, iar discosul
este aproape peste tot. în pahar este bustul lui Isus. Punerea este în
felul de compoziție a epitafelor, care la rîndul lor sînt după iconografia
antimiselor. Este aproape o copie fidelă a antimisului vechi pe care l-a
avut biserica sau zugravul, iar icoana cu discosul este luat din liturghiere, bineînțeles cu încadrări decorative, benzi, iar prin colțuri îngeri,
heruvimi și serafimi. Liturghierul lui Antim din 1713 are gravura cu
discosul, cum îl găsim în biserici. Este influență reciprocă.
în continuare, pe peretele înclinat, de obicei mai îngust, continuîndu-se pe toți ceilalți pereți pînă la cel de pe sud, sînt zugrăviți marii
ierarhi, autorii liturghiilor amintiți mai sus, adăugîndu-se Sava și încheindu-se de obicei cu arhidiaconul Stefan protodiacon și primul martir. Aici
în mod excepțional, neobișnuit în alte părți, Ispas a pus în trei locuri
unde s-a putut descifra, alături de autorii liturghiilor și pe Iacob, primul
episcop al Ierusalimului și autorul primei liturghii, zisă apostolică. Toți
sînt înfățișați în odăjdii archierești bogate, mitra bătută cu pietre scumpe,
în mînă cu o filacteră sau carte cu text luat din liturghia respectivă. Sînt
aproape în mărime naturală, înălțimea corpului la nivelul preotului, ca
atunci cînd preotul cădește altarul să fie și ei cădiți potrivit. Privirea este
în față. La Ispas expresiunea este aproape identică la aceeași biserică și
cu foarte mari asemănări la celelalte. Cu toate stîngăciile desenului, mai
ales la urechi, bucle și în partea inferioară, totul este viu, colorat și plă
cut. în partea dedesubt e desenată o draperie cu falduri sau o friză ve
getală.
Pe peretele de vest, unde între uși se pun doi dintre primii diaconi
sau Laurentie, nu este nimic decît decor cu motive de marmoră. în par
tea de sus a tîmplei, pe dosul ei, sînt subiecte tratate mai larg și de
dimensiuni mai mari. ■»
La Agir bici, spre sud, învierea lui Lazăr, iar în centru și spre nord
este Intrarea în Ierusalim. Fondul — clădiri cu turnuri — dintre care
unul are și ceasornic mare cu ora în jurul lui 12. La Dîngăul Mic este
Maica Domnului înconjurată de îngeri.
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Pe peretele vertical, deasupra pristolului de obicei sînt zugrăvite su
biecte cu Maica Domnului ori sf. Treime. înnegrite de fum, nu se mai
distinge aproape nimic. Fumul, funinginea nu se pot curăți ușor fiindcă
la o ușoară atingere cade vopseaua. Unii crîsnici, în zelul lor, au spălat
pictura și rezultatul a fost o mîzgălitură respingătoare. Și această curățire
este o problemă care ar trebui să fie rezolvată.
Tîmpla. Bisericile fiind mici, joase, tîmpla e mică. La bază, deasupra
ușilor sînt sărbătorile, unde sînt puse: în registrul al doilea Apostolii, în
mijloc cu Isus archiereu. între apostoli sînt puși și evangheliștii Luca și
Marcu care n-au făcut parte dintre cei doisprezece apostoli. în registrul
al treilea sînt proroci în medalioane, de obicei cîte trei sau patru, avînd
în mijloc pe Maica Domnului întrucît prin ea s-au împlinit prorociile.
Aici nu este nici o rînduială în alegerea lor, proroci mari sau mici, ba fi
gurează și Moise și David alături de alți împărați biblici. în partea de
sus de obicei este Răstignirea, tablou bogat în amănunte — dacă este loc
— dacă nu, este numai cruce cu Isus răstignit, de o parte și de alta, pe
scînduri înguste, zugrăviți Maica Domnului și Ev. loan.
Nu în toate cazurile tîmpla este zugrăvită de același pictor care a
făcut altarul, naosul și pronaosul. întotdeauna, la orice biserică întîi se
zugrăvește tîmpla (fruntariul) ori numai icoanele împărătești necesare
serviciului liturgic. în bisericile mici la care altarul are numai două uși,
ușa din dreapta este socotită ușă împărătească, de unde se citește Evan
ghelia și pe unde se face intrarea, aici sînt numai trei icoane împărătești
(Isus, Maica Domnului și hramul) (Straja).
Icoane împărătești sînt patru: Isus, Maica Domnului, la sud Hramul
iar la nord de obicei sf. Nicolae. Foarte puține icoane sînt datate și sem
nate de zugravi. De obicei se scrie numele donatorului, ceea ce a fost
lucrul cel mai important cînd s-a zidit biserica și s-a comandat icoana.
Cele mai multe sînt moșteniri de la bisericile mai vechi din sat.
în partea de jos, de obicei este un decor vegetal, motiv mare cît
lățimea peretului pe care este icoana. în multe cazuri icoanele de la bise
rica veche sînt mai bine păstrate, nefiind la îndemîna credincioșilor. în
Transilvania nu se mai fac închinăciuni la icoanele de pe tîmplă fiindcă
icoanele necesare și pentru acest scop sînt pe tetrapod atît la bărbați în
naos, cît și la femei în pronaos.
Naosul. De obicei este împodobit cu tablouri mai mari, încadrate de
chenare mai mult sau mai puțin decorative, după loc, după gustul și
după priceperea zugravului. Sînt înfățișate momente din viața lui Isus,
în special tema Patimilor și a Parabolelor, apoi sărbătorile Maicii Dom
nului și a unor sfinți populari (Nicolae, Ioan Botezătorul, apostolul Petru).
Ispas are o mare unitate și uniformitate. în general bolta, care în axă
are în medalioane personale Treimi completate cu Maica Domnului sau
arhanghelul Gavril, este împărțită pe fiecare parte în cele trei registre,
dintre care cel deasupra cuprinde proroci, sfinți ori unele din sărbătorile
mari ca: Pastile, Ispasul, Rusaliile și Schimbarea la față. La Dingău și
Păniceni ultima este înlocuită cu Soborul s. apostoli Petru și Pavel.
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în registrul al doilea și al treilea sînt momente din tema patimilor:
Cina, Getsimaniî, Vînzarea, Prinderea, Desbrăcarea, Biciuirea, Încununa
rea, Judecata, Răstignirea și înmormântarea. Acestea sînt de obicei la
baza bolții, ca să fie văzute mai cu ușurință și mai clar.
Pe pereții laterali, spre nord și sud, este șirul sfinților, de obicei cei
patruzeci de mucenici din Sevastia, care se prăznuiesc la 9 martie. Nu
în toate cazurile sfinții zugrăviți la baza bolții fac parte din cei patruzeci
de mucenici.
Bolta are un îndoit scop: educativ-instructiv și decorativ. Compoziția,
executarea servește primul scop. Coloritul, bandele decorative, grinzile,
cununile frumos încrestate și colorate, chenarele, draperiile și în unele
locuri ștergarele servesc scopului decorativ, al frumosului, al esteticului.
Ansamblul acesta cu puternicul efect decorativ crează atmosfera de recu
legere în timpul slujbelor. Se armonizează și cu textul cîntărilor de la
strană, dintre care unele de la utrenie se repetă în fiecare duminecă și
pe care oamenii le cunosc, la cele de la liturghie textele și ecteniile, sînt
aceleași în tot timpul anului, numai textele, pericopele din evanghelie și
apostol se schimbă după semnificația și simbolul zilei de duminică ori de
sărbătoare.
în unele locuri mai ales la Patimi, Ispas a pus drept text lămuritor
citate din Psalmi, mai ales din Psalmul 21.
Peretele de vest, locul rezervat subiectelor din vechiul Testament,
mai ales din Geneză (Facere) este: Raiul, Ispitirea cu șarpele și Izgonirea
din Rai sau se continuă tema Patimilor și se înfățișează Judecata înaintea
lui Pilat.
Unde s-a construit ulterior picturii cafasul (corul), acolo nu se mai
distinge nimic, pictura fiind ștearsă de copiii cari stau aici — locul lor —
în timpul slujbei. La Straja, unde naosul a fost mărit după ce s-a zugră
vit biserica, bolta răminînd goală, interiorul face o impresie neplăcută,
de lucru nepotrivit și neisprăvit.
Pronaosul — tinda. Fiind prea mic și subiectele sînt mai reduse. Ta
vanul plan este împodobit cu ornamente vegetale și numai unde se poate
s-a zugrăvit cu proroci, Maica Domnului și Heruvimi. Dintre aceste zece
biserici, tavanul este zugrăvit la Agîrbici și Tăuți. La Feneșel — o excep
ție destul de rară — pronaosul este boltit, bolta naosului fiind în pre
lungire. Biserica fiind fără turn, clopotnița este alături. în general din
pronaos se trag clopotele, este locul cel mai neglijat — locul femeilor —
locul de trecere și cel mai hărțuit; subiectele cari se zugrăvesc aici de
asemenea sînt de importanță mai mică. Primul loc îl au femeile miro
nosițe, cari au cercetat mormîntul lui Isus la înviere sau l-au uns cu
miresme la îngropare. în Punerea în mormînt ele au această grije. Aces
tea sînt: Maria Magdalena, Maria, sora lui Lazăr, Salomia, Anastasia și
altele. Femeile cuvioase în unele locuri sînt mai multe, pînă la zece-douăsprezece. Ele ocupă peretele de sud pînă la ușa de intrare, peretele de
vest, în continuare fiind cele cinci fecioare înțelepte, în colț Isus, iar spre
nord celelalte cinci fecioare (nebune), urmate de alte femei cuvioase, ca
Palaghia, Paraschiva, Maria Egipteanca etc. La est în multe locuri sînt
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apostoli sau sfinți zugrăviți înainte de scoaterea bîrnelor, pentru a lăsa
loc și femeilor să urmărească slujba. Dincolo de ușa spre naos sînt stîlpnicii, schimnicii sau ceva din Muncile iadului. Muncile de obicei sînt
puse după ușă, spre sud, ca să nu fie în ochii femeilor nudurile, chinunurile, care toate provoacă scîrbă și groază.
Dintre cele nouă biserici numai la Feneșel sînt subiecte diferite de
celelalte locuri, fiind spațiu mai mult. Pe boltă, lateral, în partea de jos
sînt sfinții ostași și martiri. In registrul superior marii schimnici, înte
meietorii monachismului: Antonie cel Mare, Sava cel sfințit, Eutimie,
Pahomie și alții.
Tot la Feneșel, în centru, ocupînd întreg spațiul din axa bolții, este
Sf. Treime, cu înfățișarea bizară, de care am mai amintit, o persoană cu
trei fețe, temă foarte rară și pe care Dimitrie Ispas a mai pus-o pe tava
nul plan al altarului din Tăuți. Execuția ei este stîngace, dar după tipicul
care va fi fost în circulație.
Tema este veche, a fost prin bisericile din Germania6, Italia, Boemia — de unde prin icoanele pe sticlă a ajuns și la noi. în biserica apu
seană prin Papa Urban, în 1628 această înfățișare a fost interzisă, socotită
eretică. La noi a fost găsită într-o biserică de prin Făgăraș, apoi la Cuștelnic de pe Tîrnava Mică și pe o icoană pe sticlă găsită în Poiana Sibiu
lui, azi în Muzeul etnografic din Cluj și într-un manuscris din Biblioteca
Academiei din Cluj. Icoana este făcută ca acoperind două fețe, a treia
se vede distinct, cu înfățișare normală. Este o reprezentare plastică ex
trem de naivă pentru a demonstra unitatea Treimii.
Această temă a fost prezentată Academiei R.S.R. de la Cluj într-o
comunicare făcută în 1957.
Pentru a cunoaște mai de aproape pe zugravul Dimitrie Ispas din
Gilău vom face analiza unor subiecte dintre cele socotite mai interesante.
Punerea în mormînt pe care o găsim la Agîrbici, Muntele Rece, Fe
neșel și Tăuți, este pusă la Agîrbici în altar în dreptul proscomidierului,
loc în afară de prevederile Erminiei, totuși este locul cel mai indicat
după simbolul actului liturgic al pregătirii jertfei care va fi dusă la „Heruvic“ și pusă pe pristol deasupra antimisului, care iarăși este tot Pune
rea în mormînt.
Compoziția este după Erminie, de fapt este Plingerea lui Isus, fiindcă
punerea în mormînt propriu zisă are altă structură. Dau și prevederile
Erminiei la acest subiect: „Piatră mare cu patru colțuri și o pînză întinsă
pe dînsa și Christos zăcînd cu fața în sus în pielea goală. Prea s. Fecioară
deasupra-i îngenunchiată, pre a lui față sărutînd-o și Iosif le sărută pre
a lui picioare și bogoslovul (Evang. loan) pe dreapta. Și din daraptul lui
Iosif Nicodim răzămindu-se de scară și privind către Christos și aproape
6 Karl Künztle, Ikonografie der kristlichen Kunst, Band I, Freiburg, 1928,
p. 222.
Pavelescu, Gheorghe, Pictura pe sticlă la românii din Transilvania, Alba Iulia,
1942, p. 12, nota 34; Didron, Iconografie chrétienne, p. 575.
Unele date istorice — atestările — au fost scoase din lucrarea lui C. Suciu,
Dicționar istoric al localităților din Transilvania, I—II. București, 1967, 1968.
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pe lîngă prea sf. Fecioară Maria Magdalena avîndu-și mîinile întinse în
sus la o parte și la alta parte plîngînd. Și celelalte purtătoare de mir și
le smulg cosițele sale și dinapoia lor crucea împreună cu titulușul: și din
josul lui Christos o coșniță cu piroanele și cleștele și ciocanul și aproape
lîngă aceasta un alt vas cu o vadră mică“. Zugravul nostru se vede clar
că a lucrat după modelele timpului său întrucît la Agîrbici, pe același pe
rete de nord este și epitaful făcut din pînză pe care este imprimată Pu
nerea în mormînt. Gravură intr-o singură culoare, cum se fac antimisele,
dar cu ceva mai mare. Tabloul zugrăvit este o copie aproape fidelă a
acestui epitaf, tipărit pe la începutul secolului XIX probabil la Sibiu.
în tabloul lui Ispas, Maica Domnului în față, cu brațele desfăcute
plînge pe Isus conform textelor de la prohodul cel mare. în fund pe
dreapta este Ierusalismul, biserici cu cupole bizantine, în stînga Golgota,
în medalioane întregi, Evangheliștii cu simbolurile lor. Christos întins,
trupul gol înfășurat cu mahramă pe coapse, urmează să fie înfășurat în
giulgiu după cum spune Troparul.
Pentru lămuriri, Ispas n-a fost zgîrcit în texte. Reproducem pe cele
puse aici în jurul tabloului, pe margini, peste tot unde a fost loc liber.
„Ochii mei dulci și buzele mele cum le voi închide și cum te voi îngropa
ca pe un mort, mă înfricoșez cuvinte — strigat-a Iosif — oh că s-a îm
plinit prorocirea lui Simion că sabia ta au pătruns inima mea........ ? . . . .
o, măguri și dealuri și mulțimea oamenilor plîngeți și vă jiguriți (?) toate
împreună cu mine Maica Dumnezăului Vostru“. Textul este luat din plîngerile care se cîntă la prohod. Scrisul este greoi, necaligrafic, mărunt
și inegal.
Subiectul este luat la începuturile lui, din Evanghelia apocrifă, zisă
a lui Nicodim, iar reprezentarea lui a fost găsită pe un email din seco
lul X, mult simplificat. De aici începînd s-a dezvoltat și a devenit și un
obiect liturgic pe care în procesiunea ducerii darurilor la Cheruvic era
dus și așezat pe pristol pentru a se pune pe dînsul discul cu potirul (jert
fele, darurile). Azi epitaful are funcțiune de ritual, nu liturgic, este luat
în Vinerea mare și dus în procesiune cu ceremonial special, se ocolește
altarul, se înconjoară biserica și se pune pe o masă în mijlocul bisericii
de unde sîmbătă seara, în vechime, înaintea slujbei învierii, se duce din
nou pe pristol și lăsat acolo pină în săptămînă luminată. Azi, epitaful
este un obiect de artă de dimensiuni mai mari pictat sau brodat.
Epitafele își au istoricul lor. Nouă ne-a venit model bizantin prin
Serbia, un exemplar este din secolul al XV-lea păstrat la-Putna. Avem
o bogată și valoroasă colecție încă de pe timpul lui Alexandru cel Bun
și Ștefan cel Mare, studiate cu competență de E. Turdeanu. Fondul struc
tural este cam același, sînt variate, cu îngeri mai mulți, ori femei mai
multe și alte amănunte cu obiecte de la răstignire și chinuire. în cultul
catolic nu este ritual prescris și nici nu este obiect liturgic. Antimis au
și ei, dar nu este identic cu al cultului ortodox.
Sursă de inspirație pentru; Ispas a fost un epitaf sau în lipsa lui un
antimis, luîndu-și libertatea de a face modificările după gustul timpului.
Tabloul în sine este decorativ, face o impresie plăcută și este în con
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cordanță cu rugăciunile pe care preotul le rostește la proscomidier. In
liturghierele mai noi se cere ca acest subiect să fie în fața proscomidierului.
Alături este discosul avînd în mijloc potirul cu bustul lui Isus cu
brațele desfăcute pentru binecuvîntare. în colțuri Heruvimi. Discosdl —
discul -— este medalionul din tablă din tabloul încadrat cu o bandă deco
rativă care imită șirul textelor. Aici text este numai pe bordura discu
lui. „Cu trupul lui Christos vă cuminecați și din izvorul vieții cel fără
de moarte gustați“ priceasna de la Paști și cîntarea de la împărtășania
credincioșilor. Pe disc este indicat locul agnețului, a părticelei pentru
Maica Domnului, părticele pentru cele nouă cete, pentru ierarchi, stăpînire, ctitori, pentru cei care se pomenesc cu rugăciuni speciale, pentru
vii, pentru morți și ultima pentru liturgisitor. Modelul aranjamentelor
se cuprinde în liturghier. într-un liturghiei' din 1604 tipărit la Striatyn
sînt două variante cu explicații amănunțite. In cele mai noi s-a fixat
felul de aranjare în una din variantele vechi.
Și tabloul lui Ispas este în nota celui de pe peretele de alături: deco
rativ și sugestiv. Este partea cea mai importantă — după pristol —
din altar.
La Dîngăul Mic, discosul tot în medalion, este flancat de doi Heru
vimi. Se disting și părticele celor nouă cete în dreapta potirului. Aici nu
mai este pusă Punerea în mormînt, de aceea întreg peretele, fața de
nord, este ocupată de discos cu Isus in potir. Aici execuția figurată
este mai îngrijită și mai proporționată.
Zugravul nostru, cu puțina școală pe care va fi avut-o, nu și-a putut
însuși o tehnică și o compoziție în stilul bisericii orientale, cel bizantin,
ci după cum a văzut în jurul său, unde influența apuseană, în Transilva
nia, este mai accentuată și în bisericile ortodoxe, fără a mai vorbi de
celelalte biserici luterane, săsești, fost și ele catolice. A respectat cît a
putut canonul, rînduiala prescrisă de Erminie, și a fost de ajuns atît.
Satele sărace nu puteau aduce meșteri vestiți de prin alte părți — Italia
mai ales — se mulțumeau și cu cei localnici. Bisericile stăteau nezu
grăvite multă vreme, zeci și poate sute de ani și numai cu mari eforturi
și numai în etape oamenii își împodobeau biserica lor.
Continuînd cercetarea picturii de pe pereții laterali din altar, vom
găsi pe ierarchii autori liturgici, pe sf. părinți, autori ai simbolului cre
dinței niceo-constantinopolitane și alți mari ierarchi Aceștia toți sînt
zugrăviți în picioare, unde s-a putut în mărime naturală, în bogate
ornate archierești, cu înfățișarea gravă, privirea în față, cu gesturi de
binecuvîntare, cu ori fără filactere cu textele prescrise de Erminie pen
tru fiecare. Șirul lor este foarte decorativ și crează atmosferă și gravi
tate. în multe locuri pe peretele din răsărit este Maica Domnului dea
supra ferestruței, în atitudine de orantă (rugătoare), alături de Isus tot
ca archiereu, așa că participarea simbolică și mistică este accentuată. Va
fi completată cu ceea ce se zugrăvește pe boltă, sus, Treimea, lateral
Cetele îngerești, Soborul îngerilor, sau scene din. cele întîmplate după
înviere, mironosițele sau chiar învierea . .
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în toate bisericile acestea, ierarhii sînt la locul lor cite doi sau trei
pe cite un perete, după cum permite locul. Toți au expresie vie, mitra
bogat împodobită cu pietre prețioase și broderii cu Heruvimi și Serafimi.
La Agîrbiciu ierarchii sînt încadrați în arcaturi cioplite, răzimate pe
colonete sculptate și acestea în motive în spirală. Fondul cenușiu des
chis, presărat cu puncte, între arcade Heruvimi, iar mai jos motive geo
metrice ca-n partea dedesubt, draperie cu volane. Odăjdiile sînt din
brocart bogat împodobite; sacosul, omoforul, epigonatiul la fel. Fiecare
ține în mînă cartea, evanghelia ori liturghierul în ferecături bogate. Toți
au părul mare, buclat, barba mai scurtă sau mai lungă după cum indică
Erminia. Execuția cea mai îngrijită este la Agîrbiciu și Dîngăul Mic. De
corul de deasupra sub tavan ori baza bolții este bogat: imitație de mar
moră, împletituri, motive geometrice de țesături — în spic — ori alte
motive de flori cu petale în cruce puse în diagonală, ori motive vegetale
puternic reliefate. Toate sînt variate și nu sînt făcute cu tipar, ci cu mîna,
fiecare amănunt ori de cite ori s-ar repeta, fiindcă același motiv, cu toate
că ar apărea identic, se deosebește unul de celălalt. Imitația de marmoră
cu linie ondulatorie este un motiv mai frecvent și mai ușor de executat.
Un subiect frecvent în altar este Sf. Treime, pe boltă. Fumul de la
luminări a acoperit pictura cu funingine și cu greu se mai distinge. De
obicei ar fi într-un medalion toate cele trei persoane ori numai Dumne
zeu Tatăl. La Muntele Rece se distinge destul de clar. Sînt două meda
lioane, cadru de cercuri concentrice în interior, Tatăl cu triunghiu cu
aureolă, în jurul lui Heruvimi. Fața este în felul cum este înfățișarea
Treimii la Feneșel, nu cea cu trei fețe. Execuția este stîngace, ceea ce se
poate datora și locului strimt și incomod. Cadrele sînt policrome cu
motive variate. în general tablourile de pe suprafețele mai ușor accesibile
sînt mai bine excutate. Poate să fie și opera ajutoarelor.
Un subiect care nu se încadrează între cele obișnuite în altar și care
diferă în comparație cu celelalte de acest fel este Intrarea în Ierusalim
care la Agîrbici este pe dosul tîmplei în altar, iar la Feneșel pe peretele
de vest din pronaos.
La Agîrbici, pe peretele de vest în altar pe partea de nord este
învierea lui Lazăr, tablou de dimensiuni mai reduse și destul de stîngaci
și se continuă cu Floriile, fără despărțire. Fondul este din clădiri moderne,
în dreapta o clădire cu două etaje, în fund un turn cu ceasornic de
dimensiuni mari, disproporționat. Isus, călare pe mînzul asinei, în haină
lungă, este urmat de ceata apostolilor îmbrăcați la fel și bine proporționați. Se respectă și puțină perspectivă. In fund, la dreapta, o persoană se
agită cu mîinile, de asemenea disproporționat de mare. Păcat că tabloul
este stricat de fum ca să se poată distinge mai multe amănunte. Lipsesc
sălciile și copiii care taie ramuri, nu este nici poporul care să-l întîmpine
pe Isus, este piața dintr-un oraș mai degrabă antic decît modern.
Față de acesta, cel din Feneșel este compus după rînduială, execuția
lasă însă mult de dorit. Fondul îl formează bisericile din Ierusalim cu
cupolele mari, bizantine. în planul întîi sînt copiii cu stîlpări, pe un
drum brăzdat și cu verdeață. Isus călare, pe jos un covoi- mare, agitat, asi
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nul cu picioarele dinainte ridicate puțin, în trap, în urmă cîțiva apostoli.
Perspectiva este aproape uitată. Valoarea lui stă în efect și narațiune,
care este destul de clară. Tabloul nu este după ilustrațiile din Triod, care
la mulți zugravi au servit drept model.
Tema iconografică este veche. Evenimentul este prăznuit la Dumi
neca Florilor (ori Floriilor), sărbătoarea împărătească. Este pusă pe tîmplă
între icoanele prăznicare de unde nu lipsește nicăieri; tablou de dimen
siuni mai mari bogat în amănunte, este decorativ. Compoziția pentru
Agîrbici este străină atît de tradiție, cît și de istoricul evenimentului.
Poate că a vrut să impună cu noutatea lui, să iasă din comun față de
alte biserici. în parte scopul și l-a ajuns.
Pentru naos, dintre subiectele temei Patimilor, care ocupă un spațiu
mai mare de pe boltă vom stărui într-o mai mică măsură asupra Cinei.
Subiectul pus în opt biserici, La Straja, probabil bolta fiind original
foarte mică, un registru în care a fost și Cina, a fost omis. în celelalte
biserici se găsește pe latura de nord, în registrul de jos. Dintre toate aces
tea, la Agîrbici subiectul este mai complet și mai bine tratat. Isus în mij
loc pe un fond de draperie în evantai, care aduce și cu o scoică mare; în
picioare, evanghelistul loan rezemat pe umărul stîng al lui Isus, apostolii
de o parte și de alta tot în picioare, iar în dosul mesei, în față în colțul
stîng doi apostoli, iar în colțul drept Iuda care întinde mîna în blid. Toți
sînt consternați la spusa lui Isus că: „unul din voi mă va vinde“. Fondul
sălii este tapiserie cu motive mari rombice în diferite culori. Pe masă cîteva farfurii, paharul, două blide, într-unul întinde mîna loan, în celălalt
Iuda. Sînt și ridichi pe masă, după rînduiala evreilor. La Muntele Rece,
Isus în mijloc, tabloul are același fond, restul, tot tapiserie neregulată, pe
fond închis, pete mari neregulate mai deschise. loan culcat pe piept iar
în față în colțul din stingă un apostol, în cel din dreapta Iuda cu mîna
întinsă. Pe masă farfurii așezate mai simetric. Isus și apostolii stau în
picioare, fața lor exprimă îngrijorare dar nu sînt agitați.
La Dîngăul Mic, aranjamentul ca la Agîrbici. Pe masă sînt mai multe
vase iar în față, jos, o amforă mare model bizantin, care se distinge bine
și la Agîrbici, la Muntele Rece mai puțin, la Sinpaul la fel.
Redarea Cinei la Dimitrie Ispas nu este după tradiția bizantină
veche, cu masa în potcoavă și Isus în colțul drept, ci după compozițiile
din veacul XV și cu nuanță apuseană, în felul cum le găsim și în biseri
cile noastre de zid încă din secolul XV încoace. Aici masa este dreptunghiulară, Isus în centru, în picioare după modelul lui Da Vinci, rămas
clasic.
în general tabloul este frumos ca aspect, mare, cu gravitate și su
gestiv. Este primul tablou deasupra strănii stingi, avînd deasupra Învie
rea iar alături Spălarea picioarelor. Acțiunea din amîndouă tablourile ală
turate se petrece în același loc și timp. Execuția, linia, este mai ușoară și
mai sigură, pozițiile mai naturale, afară de a apostolului din față care își
întoarce capul spre public, la care și draperia este mai bogată și mai
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agitată. Atitudinea corpului cu haina de felon, este hieratică, exprimînd
evlavie și atașament.
Ciclul Patimilor are unitate în succesiune și înfățișare. Este mai mult
realism, întîmplările sînt apropiate de oameni, de omenesc. Isus are
aceeași înfățișare, apostolii la fel. Iuda în tabloul cu Sărutarea cea vi
cleană, în profil, este aproape caricaturizat. De altfel poporul face pe
Iuda sinonim cu diavolul. Elementul nou, contemporan este soldatul care
în unele locuri doar cu tunica este roman, cu cișmele și boneta este con
temporan. Tratarea lor este mai puțin îngrijită, socotiți fiind și ei ca duș
mani ai lui Isus și prieteni cu Iuda, Pilat și Caiafa. La aceștia linia este
mai nesigură, desenul mai slab, neveridic, mișcările nefirești; se prea poate
să fie lucru de mîna a doua al ucenicilor, al ajutoarelor, fiindcă tablourile
cu Învierea, înălțarea, Pogorîrea sînt lucrate cu mai multă grijă. Totuși
cu aceste imperfecțiuni impresia este vioaie, expresivă și plăcută. Țăra
nul nu face analize structurale ori de tehnică, ci de cunoștințe biblice.
Acestea pentru el sînt satisfăcătoare. I-ar fi plăcut dacă și unele persoane
ar fi mai bine făcute, dar nu aceasta este important aci. Scopul este prin
cipal, nu mijlocul. La Straja, în unele tablouri sau frize de sfinți, desenul
este ireproșabil, încît ai bănui că este o mînă străină care a retușat ceva.
Retușarea aceasta nu poate modifica proporțiile care sînt respectate.
Axa bolții naosului, adevărate cerime, cuprinde înfățișarea divinită
ții. Cele trei persoane numite Domnul Savaot, To on, Cel ce este, Emanoil,
numiri cari nu sînt consecvente pentru aceleași persoane, sînt pentru Ta
tăl și Fiul, iar pentru Duhul sf. totdeauna este porumbelul. Al patrulea
medalion cuprinde pe Maica Domnului ori pe arhanghelul Gavriil, căpe
tenia cetelor cerești. Spațiul dintre medalioane este presărat cu stele,
vrejuri, iar în colțuri cu Heruvimi. Cadrul este variat, format din mo
tive geometrice, vegetale, combinații, solzi sau cercuri concentrice de di
ferite culori. Execuția în general este mai îngrijită. De-a lungul, de o
parte și de alta, sînt benzi decorative, apoi în alt registru medalioane cu
sfinți, proroci ori martiri, încadrați unii în arcade bogat împodobite. Acest
aranjament este comun aproape în toate bisericile din Transilvania care
nu au boltă centrală sau cupolă.
Ispas a neglijat aproape cu desăvîrșire subiectele din vechiul Testa
ment, iar pe peretele de vest a continuat tema Patimilor, punînd Jude
cata de către Pilat și înfățișarea la Ana și Caiafa Costumul lui Pilat este
al unui general contemporan, ba la Tăuți — mi se pare — Pilat are pălă
rie napoleoniană, ca noutate a timpului. Intr-o încununare cu spini la
scenă asistă și o femeie din popor cu șorț (zadie), rochie în crețuri, cu co
joc sau vesta mai lungă, năframa legată la spate, iar într-alt loc, printre
soldați, un țăran cu cămașă mai lungă, cu cioareci, opinci și căciulă, por
tul vechi al localnicilor. Aceeași libertate în înfățișare o are Ispas și la
femeile mironosițe — tot din popor — îmbrăcate, în special la Agîrbici,
în costumul local cel vechi, păstrat și azi în satele dimprejur.
Studiul iconografic al operei lui Ispas va fi mai complet după cerce
tările care se vor mai face, fiindcă pînă în prezent nu avem cunoștințe
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ce a făcut aproape douăzeci de ani. Mai sînt biserici necercetate carë pot
să ne aducă și alte amănunte și lămuriri privind viața și opera lui.
Muncile iadului sînt slab reprezentate în bisericile lucrate de Ispas.
La Tăuți este Moartea, la Agîrbici femeia care lapădă, la Feneșel ceva;
alte subiecte nu am remarcat.
Un lucru nou și obișnuit pe valea Almașului și spre Meseș este și
zugrăvirea pereților exteriori. Urme se cunosc la Agîrbici și la Petrindu,
la ușa de intrare de-a lungul peretelui sudic. Pictură frumoasă, bogată este
la Păușa, Chendrea, Bălan, spre Jibou, Brîglez și în alte părți, la Colțirea
spre Satu Mare, dar numai în aceste părți din nord-estul Transilvaniei.
Elementul decorativ propriu-zis este cel mai bogat și variat. Motivele
de bază sînt vrejurile cu ramuri mari, curbate simetric, flori și frunze,
apoi imitație de marmoră, puține motive geometrice, iar în partea de jos
imitație de draperie cu cutele de la ștergare. Frunza de păpădie, acantul
vechi — stilizată în diferite feluri — frunza de stejar, pălămidă cu bo
bocii mai mari și mai mici, flori cu patru petale, iar de pe scoarțele și
lucrurile de mînă motivul geometric spicul, bordură foarte frecventă în
Maramureș, pe Tîrnave, pe care o avem și la Argeș în biserica domnească.
Motivele nu se prea repetă de la o biserică la alta decît în stil; în compo
ziție se manifestă mai multă libertate. Culorile sînt molcome, nu prea vii,
nu sînt de mare contrast; mai frecvente sînt: albastru, verde cu nuanțe,
roșcat gălbui, violet, gri cu nuanțele lor.
Draparea veștmintelor nu urmărește relieful anatomic ci numai un.
scop decorativ. Mai bogate sînt la Agîrbici în scena Sărutării lui Iuda.
Draparea obișnuită este în lungime, în linii mai subțiri ori mai groase,
aproape paralele. Femeile au un fel de mantii, pelerine, sfinții martiri
în costume militare cu fireturi și șnururi, pantalonii strîmți „husărești“
și cizme mici, cu o mantie care, dată pe spate, coboară pînă la genunchi.
înainte de a încheia reproduc și impresia pe care i-au făcut-o lucră
rile lui Ispas, prof. Victor Constantinescu din Cluj : „cînd privești lucrările
acestui pictor îți face impresie foarte bună de artă decorativă. Elementele
florale pe care le utilizează sînt extrem de variate și de numeroase. La
arcade în așa fel sînt utilizate încît scoate în evidență și în relief întreg
cadrul cu sfîntul respectiv, dînd eleganța arhitectonică acestui element
decorativ. A avut un bogat simț decorativ. Desenurile, cadrele, chenarele
le-a făcut mai mult cu mîna liberă, nu cu șablonul. A știut să orneze su
prafețele libere cu mare abilitate și cu simț ornamental. Ce privește fi
guratul, proporțiile, nu sînt prea corecte: raportul între diferitele părți
ale corpului nu este respectat. Nu știe desena animalele“.
închei această prezentare sumară a operei cunoscută pînă azi. a lui
Dimitrie Ispas din Gilău.
Opera sa își are valoarea și meritul ei. După frămîntările mari sociale,
politice și religioase din ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, cu repercursiunile lor care au dus la anul 1848, la începutul secolului al XiX-lea
se produce un reviriment în viața satelor. între manifestări sînt realiză
rile în arta populară și în primul rînd în arta religioasă, care are o mare
stabilitate și expresivitate.
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Zugravii s-au format cu greu, o cit de mică îndemînare a și fost uti
lizată. Satele s-au îndemnat unele de la altele. Dim. Ispas a făcut ce a
putut, ce a știut, și cum a înțeles. Este un merit că ne-a lăsat un aspect
al artei populare din acest timp care va fi îndemnat pe alții să facă mai
mult decît el. (Vor încerca, dar nu vor merge cu mult mai departe, înainte
de 1848).

Inscripții
A gir bici
în naos deasupra ușii spre vest:
„Troiță s-a numit hramul ca să păzească tot neamul și s-a zugrăvit
această s. biserică la anul de la Hs. 1801 (!) în zilele preaînălțatului îm
părat Franciscus al doilea și fiind archiereu pravoslavnic țării (Ardealu
lui) și fiind preotul satului popa loan Stanovici și s-a zugrăvit pe chel
tuiala a tot satul prin mîna mea zmeritul zugrav Dimitrie Ispas și eu
nimărui pentru nimică nu ponosluiesc ori ce mi-au greșit ce pre toți îi
iert de la cel mare pînă la cel mic și la toți le poftesc sănătate și viață
îndelungată în cealaltă lume le poftesc viață de veci. Amin“.
La femei deasupra ușii:
„Slavă cinste și închinăciune unuia Dumnezeu. Prea slăvită să fie sf.
Troiță carele ne-au ajutat după început și sfîrșitul. Și s-au zugrăvit
această sfîntă tindă în anul de la Cristos 1818. în zilele pre luminatului și
pururea podomnicului împărat Franciscus al doilea și fiind archiereu pra
voslavnic țării neunit Vasile Moga și fiind protopop popa Ilie Fuleu și
fiind, diac Jon Stanovici ca s-au zugrăvit prin cheltuiala a tot satul prin
mîna mea zmeritul zugrav Dimitrie Ispas și fiind curator și ficurator
Sopon Ioan, Pop Gligor, Iancu Teodor, Truțe Gligoraș, Truțe Gligor, sfătui
Ian cp Ioan“.

Dingăul Mic

Biserica este adusă de la Petrindul Mic de lîngă Huedin. Rezidită în
1802. „întemeiindu-se în anul 1802 în zilele prea înălțatului împărat
Franciscus I, protopop Popa Ioan de la Mînășturul românesc și sfințiitus-au. preotul satului Popa Ștefan Teotelecan de la Bedeci, diac Abrudan
Teodor, sfăt Abrudan Grigore, fiind epitrop Stan Teodor și Vădan Simion.
Și s-a zugrăvit prin mîna mea zmeritul zugrav Ispas Dumitru și Ștefan
și s-a spoit cu cheltuiala a tot satul“.
Muntele
Rece
t■
în altar:
... ea să fie dator a pomeni. . . Costan, loan, Dumitru, Simion în tindă:
.. (este șters mult)... hramul... în zilele prealuminatului și pururea podobitului. .. Franciscus al doilea . . . (pravo) slavnic țării ne-unit mitropo-
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lit Ștefan și fiind preotul satului Constantin Popovici și fiind ... și aces
tuia atuncia Măria sa Grof Baănfi Gubernator pre cheltuiala a tot satul. . .
zmeritul zugrav Dimitrie Ispas și io nimănui pentru . . . ponosluiesc ce la
toți le poftesc... și viață îndelungată în cealaltă lume le poftesc. . .
anul...
Pe peretele din noas:
Prigoană Costan, Prigoană Simion, Prigoană Teodor 183 (1803?) Au fost
ficurator Prigoană Urs cine le va. ... să zică ...

Straja
în altar:
„Cine să vor întîmpla a sluji în această sfîntă biserică ca să fie dator a
pomeni. . . Teodor Iov, loan, Dimitrie, Marie și toți. . . Varvara. . . nea
mul lor ca și pre dînșii să-i ierte milostivul Dumnezău. Zugrăvitu-sau
acest sfînt altar al doilea... meșterul zugrav Dimitrie Ispas și Ste
fan 1806.
Și fiind preot popa Teodor de la Agîrbici cu . . . Petre. Ficurator a fost
Tătar Onisie, birăul satului Costea Teodor, sfătui au fost Costea Gheorghe,
august în 15“.

Feneșel
Pe ușă afară:
1758, meșter Mihai
în naos pe vest :
„Zugrăvitu-sa aceasta s. beserică în anul 1807 în zilele prealuminatului
și pururea podomnicului împărat Franciscus al doilea. Arhiereu neunit
mitropolit Ștefan de la Carlovitz și fiind preuții Popa Simion și Popa
Marc zugrav. . . Dimitrie Ispas și Ursul și s-au zugrăvit prin cheltuiala
a tot satul la 1807 Ignatie Carabet protopop“.
în tindă:
„Curatori, ficuratori Sucală Costan, Runcan Teodor, Bodea Antoniu, Marc
Antonie, Negomir Gavrilă, Pleș Luca, sfătui besericii a fost Pop Cosțan“.
Tăuți:

în tinda femeilor, deasupra ușii:
„Slavă cinste și închinăciune unuia Dumnezău cel slăvit în sf. Troiță
care ne-au ajutat după început de am ajuns și sfîrșitul. Zugrăvitu-s-a
această s. b. în anul 1829 în zilele preaînălțatului împărat Franciscuș al
doilea și fiind archiereu pravoslavnic țării Ioan Bob și fiind protopop
Teodor Baldi și fiind preot satului Pop Ioan Prod (n), diacul Irimieș Gligor, sfătui Irimieș Tirilă, ficurator Duma Ștefan și s-au zugrăvit prin
cheltuiala a tot satul prin mîna mia Dimitrie Ispas împreună cu fiul
meu Ioan“.
Pe peretele de nord tot la femei:
„Eu smeritul zugrav Dimitrie împreună cu fiul meu Joan ne rugăm de
iertăciune. . .“.
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în altar:
„Cine s-ar întîmpla să fie preot la această s. b. să fie dator a pomeni pe
acești oameni: Popa loan . . . Marie, Costan, Andrei, Dimitrie, Barbara,
Teodor, Barbara, loan și tot neamul1*.

Someșul Rece:
Pe strana dreaptă:
„Această strană s-au plătit Duma Toader ca să fie pomană la toată . . .
cine se vor întîmpla să fie preoți la aceasta s. b. să fie datori a cere cu
rugăciuni la . . . Dimitrie Ispas — Gilău“.
Păniceni
în altar pe vest:
„Slavă, cinste și închinăciune lui Dumnezău celui blagoslovit și sf.
Troiță ... și s-au zugrăvit această s. beserică în anul 1809 în zilele preaînălțatului Franciscuș al doilea și fiind protopop Pop Ioan de la Mînășturul de Sus și fiind preotul satului Popa Luca Teotelecan și fiul său loan,
curatori, ficuratori Birtic Mihai. . . fiind Badiu Vilă, Păcală Mihai, Dinea
Joan, Dan Blaga, Dina Urs, sfătui Badiu Mihai și s-au zugrăvit pe chel
tuiala a tot satul prin mîna mea zmeritul zugrav Dimitrie Ispas și Ște
fan și loan și noi ne rugăm de iertăciune la preot și a sătenilor la toți
că de va fi greșit ceva să facă bine să ierte ca și pe dînșii să-i ierte Mi
lostivul Dumnezău. Amin. Diacul am fost Pop Dumitru“.
Sînpaul
în naos pe vest:
„Troiță s-au numit hramul ca să păzească tot neamul. Și s-au zugrăvit
această sfîntă beserică în anul 1788 în zilele preaînălțatului și pururea
podomnicului împărat Franțiscuș și fiind archiereu pravoslavnic țării loan
Bob și fiind preot satului Veselie Popovici și s-au zugrăvit prin cheltuiala
a tot satul.
Și s-au zugrăvit prin mine smeritul zugrav Dimitrie Ispas și nimărui pen
tru nimic nu ponosluesc ce la toți le poftesc sănătate și viață îndelungată
și ertare de păcate în cealaltă lume le poftesc viață de veci Amin“.
—Nepotriviri cu împăratul Francise întrucît în 1788 a fost Iosif al II-lea
Arhiereul Bob a păstorit între 1780—1830.

Petrindu
Deasupra ușii de intrare la femei, în interior:
„Eu zugravul Dimitrie Ispas mă rog de iertăciune la toată clejia, de am
greșit ceva să facă bine să ierte, ca milostivul Dumnezău să ierte și pă
catele dumilor voastre. 1835 iulie 10“.
în pronaos, deasupra ușii:
„Această s. beserică s-au început a se zugrăvi. . .
în naos, deasupra ușii spre tindă:
„Decean Toader și Mărie Boian, Timi (f) te .. . Iosip popa Gligor Boșca
Gheorghie, Mulduvan loan, Jurj Onuț și s-au zugrăvit prin . . .“.
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Alanasie Popa
LE PEINTRE DIMITRIE ISPAS DE GILĂU

(Résumé)
Les églises en bois, à côté de l’élément architectonique comme ex
pression de l’art populaire, sont ornées à l’intérieur de peintures, le plus
souvent directement sur bois, lissé à la hache, qui sont également une
manifestation des artistes du peuple, ayant peu d’instruction, même en
ce qui concerne l’iconographie.
Dimitrie Ispas de Gilău, non loin de Cluj, est lui-aussi un peintre
populaire, dont on connaît, jusqu’à présent, 11 églises des environs, le
long du Someș, du Nadăș, ou dans les montagnes de Gilău. Presque toutes
les églises ont le même style architectonique, pour ce qui est du plan et
de l'aspect, une tour haute et quatre petites tours de base.
Les recherches de l’auteur attestent que Dimitrie Ispas a travaillé
entre 1788 et 1835. Voilà aussi les églises conservées qu’il a peintes:
1. L’église de Sînpaul, construite vers le début du XVIIIe siècle, peinte
en 1788; 2. L’église d’Agîrbiciu, de la seconde moitié du XVIIIe siècle,
peinte en 1801 (l’autel et la nef) et en 1818 (le pronaos); la peinture, bien
conservée, est riche en thèmes iconographiques; 3. L’église de Dîngăul
Mic, du début du XVIIIe siècle. La peinture en est de 1802, bien con
servée. Ispas l’a exécutée avec son apprenti Ștefan; 4. L’église de Muntele
Rece, du XVIIIe siècle, aujourd’hui toute vêtue de lattes; la peinture en
est de 1803 et se conserve dans de bonnes conditions; 5. L’église de Straja,
du début du XVIIIe siècle; elle a été agrandie; au commencement, c’était,
probablement, un couvent. La peinture en est de 1806; 6. L’église de Fe
neșel, du XVIIe siècle; après 1650 elle n’a pas de tour, la seule dans ce
style dans cette région. Le clocher en est séparé. Sa peinture, de 1807,
est riche. La Sainte Trinité y est représentée comme ayant quatre yeux,
trois narines, trois bouches, trois mentons. Ispas y a travaillé avec Ște
fan et Ursul; 7. L’église de Pàniceni, du XVIIe siècle. La peinture en est
de 1809. L’église, d’un beau style, a été restaurée récement; 8. L’église de
Tăuți, du XVIe siècle, aux murs de 2—3 poutres larges. La peinture en
est de 1793 (l’autel) et de 1829 (le reste). Il l’a faite avec son fils loan.
L’église est l’une des plus anciennes de la région; 9. L’église de Petrind,
de la fin du XVIIe siècle. C’est la peinture la plus neuve, probablement
la dernière d’Ispas, de 1835. L’église a été transférée et restaurée dans la
section en plein air du Musée Ethnographique de la Transylvanie;
10. C’est toujours en 1835 qu’il a peint la Vieille Eglise de Boju-Cluj,
transférée à Valea Largă-Mureș; 11. L’église de Someșul Rece, construite
vers 1700. Ispas en a peint seulement une partie de la stalle droite; le
reste est fait par un autre peintre, une peinture un peu plus ancienne.
L’inscription de ce tableau — Deisis — nous apprend qu’il s’agit de Gilău.
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Nous tenons à remarquer que, dans tous ces villages, avant les églises
existantes, il y en a eu d’autres, encore plus vieilles. En analysant les
thèmes et les éléments décoratifs, on constate qu’Ispas a connu „Erminia“, ancien manuel de peinture byzantine, et l’Ecriture sainte, qu’il a
été un lettré et probablement prêtre, ayant un sens particulier de la
couleur et du décor, avec préférence pour le végétal-floral. Malgré la
gaucherie du dessin, sa peinture est réconfortante, agréable, vive; c’est
un témoignage du niveau artistique de la peinture d’entre les années
1750—1850.
En Transylvanie il y a eu plusieurs écoles de peintres, à Feisa, Fă
găraș, Strîmba, Rășinari, Lupșa, Abrud, Nicula, Giulești-Maramureș et,
la plus ancienne, à Peri. Toutes ces écoles ont réalisé de beaux ouvrages
entre 1650—1850, ce qui témoigne du degré de culture artistique des
peintres issus du peuple.
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