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CUVÂNT ÎNAINTE

77 de ani de viață ai MUZEULUI ETNOGRAFIC AL
TRANSILVANIEI
70 de ani de viață ai primului Muzeu în aer liber din România, al
șaselea din Europa, cunoscut la înființare sub numele de
PARCUL NAȚIONAL ETNOGRAFIC, cunoscut pentru o lungă
perioadă SECȚIA ÎN AER LIBER HOIA, după 1990 revenind la
numele inițial căreia i se adaugă și numele întemeietorului
“ROMULUS VUIA”

Se pare că locul muzelor din vechime sunt spațiile muzeelor de
azi. Dar ce se întâmplă cu muzeele în aer liber? Ideea aerului liber este
mai ușor de înțeles acum când în văzduh, pe pământ și sub pământ, ai
șanse să te îneci datorită lipsei de aer. Societatea arhaică care comunica
cu tainele pământului și ale cerului, firește, din perspectiva
“înțelepciunii” pe care o găsești cifrată în piatră, în iarbă, în animale, ca
și în ființa umană, acea societate la care ne referim trăia în aerul liber al
lui Dumnezeu de la mijitul zorilor și până la căzutul nopții și nu arareori
și de la căzutul nopții până la mijitul zorilor.
La sfârșit de mileniu, lumea este presărată de muzee în aer liber,
de rezervații, sau spații destinate curățeniei... în muzeele în aer liber se
aduc gospodării, biserici, hanuri, prăvălii, șteampuri aurifere, mori și încă
nenumărate alte obiective făcute de mâna omenească. îmi aduc aminte
de o conferință româno-americană, organizată cu câțiva ani în urmă aici
la Cluj-Napoca, pe programul căreia era scris următorul motto: “nu
vătămați pământul și marea”.
în 1991, în Suedia la Stockholm, se sărbătorea centenarul
primului muzeu în aer liber din lume, renumitul Skansen. Iată că în 1999,
aici în inima Transilvaniei, sărbătorim șapte decenii de existență, repet, a
primului Muzeu în aer liber din România.
Același Romulus Vuia, căruia în 1922 i se încredința dificila
sarcină de a organiza și a deschide porțile unui muzeu etnografic, îi
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revine onoarea de a concepe, a proiecta și a duce la îndeplinire un muzeu
în aer liber. Iată de ce, astăzi, acest muzeu îi poartă numele.
Șapte zeci de ani într-un veac al nebuniei, al unui înspăimântător
război mondial, un veac al lagărelor de concentrare, un veac al
schimbărilor de hotare și câte alte evenimente înspăimântătoare am putea
înșira că s-au întâmplat în perioada celor șapte decenii. Dacă colecțiile
Muzeului Etnografic al Transilvaniei au putut fi transportate într-un timp
record, la Sibiu, construcțiile de la Hoia au rămas acolo, în spațiul în care
au fost ridicate. Cu riscul de a mă repeta, amintesc și de această dată
minunea săvârșită sub protecția Divinității, potrivit căreia, casa văsarului
din Vidra (Munții Apuseni) prima construcție adusă în Muzeu, este
singura care a scăpat nearsă când trupele hortiste și hitleriste făceau calea
întoarsă, “pârjolind” ce le stătea în cale. Cu alte cuvinte, a rămas în
picioare “piatra de temelie” a Muzeului. Ne vedem obligați să menționăm
aici că ceea ce se vede astăzi, cu excepția casei văsarului, s-a ridicat după
1950. Au fost și în acei ani șanse sau neșanse, oameni cu minte sau
oameni fără minte, oameni pasionați sau simpli funcționari.
Când vorbim despre acest proces de constituire și reconstituire,
credem că este bine să știe și vizitatorii de rând și nespecialiștii că această
acțiune presupune cercetare de teren, depistare, judecarea valorii
patrimoniale, negocieri cu proprietarul, cercetare asupra zonei
etnografice în contextul zonării Transilvaniei, documentare detaliată,
obținerea banilor pentru achiziții, demontarea după regulile
muzeografice, transportul după aceleași reguli, reconstrucția realizată de
oameni din zonă (acolo unde ei mai sunt) sau de oameni specializați,
toate acestea sub controlul muzeografului. Acești oameni minunați, în
afară de știința punerii temeliei și a șindrilei, au păstrat și dragostea
pentru o cheotoare, știind că pe aceasta a pus mâna și Horea. Acei
oameni aveau crezul și credință, și totodată știau că pentru a ridica o casă
sau o biserică e nevoie și de ajutorul Cerului. Acei oameni credeau din
toată inima lor că orice colaborare cu spiritele rele strică, în timp ce
reușita insului, a familiei, a vecinătății, a satului este în strânsă legătură
cu respectarea rânduielii tradiționale.
în ultima vreme, muzeologia europeană și nu numai cea
europeană este captivată de ideea muzeului viu. Ce poate fi mai fascinant
decât, fugind de pe asfalt, să vezi cu propriii ochi: torsul, țesutul, roata
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olarului, cioplitul, facerea unei icoane și multe alte creativități
tradiționale. Cred că Romulus Vuia a fost primul muzeograf din Europa
(dacă nu voi fi contrazis) care a văzut muzeul viu. Turma de oi de pe
iarba Primului Parc Național Etnografic este doar una din dovezile
afirmației noastre. Dacă ținem seama de secțiunea proiectată, din păcate
nerealizată, a spațiului de etno-botanică, recunoaștem că dimensiunea
vizionarului Vuia ar fi străbătut cu succes perioada sfârșitului de veac pe
care-1 mai trăim și începutul celui care bate la ușă.
Fiind la o aniversare atât de importantă pentru Transilvania și
România, găsesc de cuviință să comunic celor interesați că anul 2000 este
declarat ANUL RECUNOȘTINȚEI. Există un centru pentru ZIUA
RECUNOȘTINȚEI în lume, în Piața Recunoștinței din Texas - Dallas.
Un chestionar recent primit din Texas își are titlul ZIUA
RECUNOȘTINȚEI în NAȚIUNEA TA. Poate nimic nu este mai
primejdios în sufletul unui om ca lipsa de recunoștință. Pare-se că la toate
nivelele posibile și chiar în lumile superioare, lipsa de recunoștință este o
imensă sursă de întristare din partea aceluia căruia i se cuvine
recunoștința. Pentru a avea recunoștință este necesar să ai, în primul rând,
cunoștință. Uitarea este acel păcat, aceea deprindere, care șterge istoria,
viața, destinele, relațiile între oameni, familii, națiuni... între om și ceruri.
Scriu aceste lucruri întristat de uitarea care amenință vremurile și
generațiile care au probleme cu aducerea aminte. Referindu-mă strict la
MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI și firește la PARCUL
NAȚIONAL ETNOGRAFIC “ROMULUS VUIA”, cred că nu i-ar fi
îngăduit nici unui om care a trecut prin liceu să nu știe că această
instituție este una din marile realizări ale ROMÂNIEI MARI.
Uitarea istorică și culturală își face loc atunci când slujitorii nu-și
fac datoria, atunci când acei care au obligația morală de a învăța pe
prunci, pe copii și tineri rânduiala tradițională, modelul de viață moștenit
și istoria, nesocotesc această datorie. Când solicitam Consiliului
Municipal Cluj-Napoca acceptarea schimbării numelui Tăietura Turcului
în ROMULUS VUIA, explicam cu vorba și cu scrisul motivul pentru
care Romulus Vuia trebuie, se cuvine și merită să aibă un nume de stradă
în preajma instituției pe care a înființat-o. S-a acordat numele altei străzi
(nu cea solicitată), fosta stradă a Mașiniștilor care se întâlnește cu
Tăietura Turcului. E bine!
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într-o stare de schimbare și confuzie fără precedent se cuvine a
face tot ce ne stă în putință pentru a “scoate” uitarea din practica
culturală. Să ne ferească Dumnezeu ca uitarea să ne “intre în sânge” !
Vechiul Testament abundă în eforturi împotriva uitării: pietre de
aducere aminte, pietre care vor mărturisi în cazul în care omul nu își
aduce aminte, juruinți prin care se cere “lipirea limbii de cerul gurii” (cu
alte cuvinte muțenia), în cazul în care “te voi uita...”. Vedem că și epoca
creștinismului este marcată prin porunci și sfaturi pentru a face ceva în
amintirea..., spre pomenirea...
Revenind la dimensiunea culturii, la aceea a istoriei unei națiuni,
să nu uităm niciodată: întemeietorii, înaintemergătorii, vizionarii și pe
toți acei care vedeau în acele vremuri ceea ce alții nu vedeau. Romulus
Vuia a fost un vizionar și nu voi obosi să repet invitația de a găsi un
etnograf din alte țări ale Europei care în anul de grație 1922 concepea
criterii de organizare pe care, din păcate, nici azi unii nu știu să le
prețuiască. Nu aș insista asupra acestor criterii, dacă în zilele noastre nu
am asista la atâtea zbateri și dezbateri pentru etnicitate, interetnicitate,
identitate etnică, cooperare, zonare, valori naționale, destinul comun al
Europei etc.... Să înțelegem de ce Romulus Vuia este mare!
După 77 de ani de existență a Muzeului Etnografic al
Transilvaniei și 70.de ani ai “aerului liber”, înțelegem câte s-au făcut,
câte s-ar fi putut face și cât de multe se mai pot face. Datorită unei
“rezistențe” în timp a gândirii de tip tradițional și a creativității specifice
modelului arhaic, în ciuda tuturor modernizărilor, industrializărilor, a
mișcărilor de populație, găsești și azi informații de o imensă valoare
etnografică privind viața vechiului sat transilvan, construcții părăsite sau
nepărăsite, cu carii sau fără carii, mori care mai macină grâul țăranilor,
șaitroace care au spălat aur și alte zeci de minuni ale satului tradițional
din vremurile în care oamenii ascultau noaptea legende și basme la
lumina binecuvântată a stelelor.
Experiența anului 1999 la Washington, la Smithsonian Folklife
Festival putea convinge pe orice observator câtă valoare are creația
tradițională pentru milioane de oameni care trăiesc între zgârie - nori.
Peste un milion de oameni au privit extaziați două săptămâni, la roata
olarului, la țesătoare, la cioplitori, la omul care cântă din frunză, la
dansuri arhaice etc., încercând să înțeleagă enorma zestre culturală a
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spațiului carpatic. Fac aceste mențiuni îngândurat pentru vremea care
trece și vremurile care vin, în contextul posibilei uitări, împotriva căreia
trebuie să oferim cunoștință și re-cunoștință.
Revenind la ANUL RECUNOȘTINȚEI care bate la ușă redau
câteva din întrebările chestionarului: - “Ce festivități deosebite se
desfășoară ?” ... “în țara dumneavoastră se recurge la dans, muzică pentru
a se exprima mulțumirea ?“, “Există în cultura dvs. manifestări
tradiționale care exprimă mulțumirea?” Din multele întrebări mai redăm
doar una: “Ce cuvinte / gesturi sunt folosite pentru a exprima
recunoștința în națiunea dvs.?”
Aniversarea noastră este un fapt de cinstire, aducere aminte și
recunoștință pentru acei care au știut să prețuiască cultura tradițională, cu
toate vitregiile vremurilor.
Bustul lui Romulus Vuia dezvelit cu acest prilej în curtea
Muzeului este, de asemenea, o cinstire meritată pe deplin închinată
Omului care a pus piatra de temelie acestei instituții culturale. Mulțumim
cu acest prilej și Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pentru suportul
material în vederea ridicării acestui monument care credem că va ține
trează amintirea.

Tiberiu Graur
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MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI: CTITORI SAU
SUCCESORI1
Ilié MOISE

Onorată asistență,
Permiteți-mi, mai întâi, să aduc alese mulțumiri d-lui director Tiberiu
Graur și d-nei director Simona Munteanu pentru invitația de a mă afla astăzi, la
ceas aniversar, alături de dvs. - acum, la împlinirea a 75 de ani de la înființarea
"Muzeului Etnografic al Transilvaniei" - actul de naștere al prestigioasei școli
clujene de etnologie.
Obștea sibiană a cercetătorilor din domeniul culturii și civilizației
tradiționale aduce un cald omagiu întemeietorilor, felicită întreg personalul
muzeului cu prilejul acestui jubileu și se bucură pentru tot ce ați clădit frumos
și durabil aici în orașul de pe Someș, aici în "Clujul pururei și îngânduratei
Transilvanii"2, după cum scria, nu de mult, unul dintre dascălii mei iubiți.
în ce mă privește voi încerca să evoc, în acest cadru, doar un moment
din evoluția și dezvoltarea acestei instituții etalon a muzeografiei românești,
cunoscută pe toate meridianele lumii, grație prestigiului de care s-a bucurat
ctitorul ei, profesorul Romulus Vuia, dar și succesorii acestuia Gheorghe
Pavelescu, Vaier Butură etc. și, mai cu seamă, deschiderii promovate de actuala
echipa managerială prin organizarea de expoziții reprezentative în Europa
apuseană, America și Asia.
Momentul la care intenționez să mă opresc vizează perioada în care
profesorul Romulus Vuia este pensionat (o nedreaptă pensionare la numai 60 de
ani!) prin radierea postului de etnografie și folclor de la Universitate, iar la
conducerea muzeului este chemat fostul său preparator, asistent și colaborator profesorul Gh. Pavelescu.3 Succesorul profesorului Romulus Vuia se întorcea la
Cluj, în toamna lui 1947, pentru a asigura continuitate gândurilor și proiectelor
1 Lucrare prezentată la Cluj-Napoca în 17 decembrie 1997 la Sesiunea Jubiliară prilejuită de
aniversarea a 75 de ani de la înființarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei.
2 Ion Șeuleanu - La U. C. L. A., cu profesorul Mihai Pop, în "Revista de Etnografie și folclor",
tomul 42, 1-2/1997, p. 15.
3 Principala sursă de documentare o constituie pachetul de Corespondență depus de profesorul
Gh. Pavelescu în "Arhiva de folclor" a Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, cu
prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani și publicată (parțial) în "Studii și comunicări de etnologie",
tom V/1990.
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plămădite cu dascălul său vreme de aproape un deceniu, părăsind scaunul lui
Tzigara Samurcaș, acela de director al "Muzeului de Artă Populară din
București". Ceva adânc și tainic îl rechema pe ardeleanul Pavelescu în Clujul
primei sale tinereți. Revenea aici și aducea cu sine la cei 32 de ani, o bogată
experiență științifică dobândită alături de Romulus Vuia, de Ion Mușlea, de
Lucian Blaga și Dimitrie Guști, încununată cu trei doctorate strălucite4 și un
premiu al Academiei Române ("Constantin Rădulescu-Codin") al cărui raportor
principal a fost, nimeni altul, decât Dumitru Caracostea.5
Format ca om de știință în atmosfera de eferverscență culturală dintre
cele două războaie mondiale, profesorul Pavelescu a privit întotdeauna cultura
și civilizația românească de tip tradițional ca pe o componentă importantă a
culturii naționale, de fapt acea componentă cu un rol decisiv în conturarea
identității noastre culturale. O demonstrează, îndeobște, cele trei teze de
doctorat - Cercetări ale magiei la românii din Munții Apuseni (susținută în
iunie 1942 la Universitatea din București), Mana în folclorul românesc (Sibiu,
octombrie 1942), îndrumată de Lucian Blaga, Cercetări folclorice în sudul
județului Bihor (Sibiu, iunie 1945), dar mai cu seamă două articole - Etnografia
românească din Ardeal în ultimii 20 de ani publicat în "Gând românesc"6 și
Necesitatea unui institut pentru studiul poporului român apărut în
"Transilvania" din 19447, ambele aparținând - să spunem - "perioadei de
formare". Cercetătorul pledează aici pentru o abordare interdisciplinară a
culturii tradiționale (probabil consecință a contactului direct cu profesorul
Dimitrie Guști), dar și pentru înțelegerea și studierea spiritului, a "sufletului
care înveșmântează anumite forme materiale"8. Recunoaștem aici influența
clară a fdosofului Lucian Blaga, unul dintre mentorii și îndrumătorii tânărului
dascăl și cercetător Gh. Pavelescu. La apariție, acum mai bine de o jumătate de
veac, aceste lucrări au marcat "un moment de seamă atât prin extinderea
interesului științific asupra unui domeniu oarecum neglijat al culturii populare credințe, superstiții, descântece, datini etc., cât și prin metodologia cercetării și
interpretarea creațiilor din acest domeniu"9.

4 Vezi Profesorul Gheorghe Pavelescu la 75 de ani de Boris Zderciuc, în "Revista de etnografie
și folclor", tom 35, nr. 3-4, p.269-275, București, 1990.
5Gh. Pavelescu ^Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești din anii 1934-1990, în "Studii
și comunicări de etnologie", tom V/1990.
6 "Gând românesc" nr. 10-12, 1939.
7 "Transilvania" nr. 1/1944.
8 "Gând românesc", nr. 10-12, p.14-15.
9 Boris Zderciuc, op.cit., p.274.
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Acesta era profilul intelectual al proaspătului titular al catedrei de
etnografie și folclor (neretribuită) de la Universitatea din Cluj și al noului
director al "Muzeului Etnografic al Ardealului", din toamna lui 1947. Perioada
de directorat (octombrie 1947 - mai 1950) a fost una care s-a desfășurat în
condiții speciale, de instaurare a regimului comunist, de bulversare a tuturor
valorilor consacrate. Obiectivul nr. 1 a fost salvarea patrimoniului și
reorganizarea muzeului în localul din Parcul orașului, al cărui spațiu fusese
destinat de regimul hortist unor lucruri mai lumești: baluri, petreceri, chefuri
etc. Eforturile erau destul de mari pentru că reorganizarea se făcea fără bani, în
condițiile de austeritate și ale foametei de după al doilea război mondial.
în mai 1950, destinul profesorului Pavelescu, traiectoria destinului său,
se încovoaie pentru întâia oară: este înlocuit la conducerea muzeului cu o
persoană care nici nu lucra la acea vreme în instituție - Gheorghe Dăncuș. După
numai un an - tot în mai, este anunțat de slavistul Emil Petrovici că "ministerul,
pentru a face economii, a desființat postul de etnografie și folclor"10. Va fi
"promovat", conform metodologiei specifice vremii, ca inspector cu probleme
de muzee în Ministerul Culturii, unde, după numai șase luni, din aceleași
rațiuni... financiare, se va suprima postul. Profesorul Pavelescu avea 37 de ani,
trei doctorate, susținute la cele mai cunoscute personalități ale culturii noastre Dimitrie Guști, Lucian Blaga și Romulus Vuia, luase în 1946 premiul
Academiei Române și... era șomer. Pornește spre Sibiu - orașul cu aleile
umbroase, tânjind după plimbările cu marele Blaga, după anii fericiți de
"simplu asistent". Dar aici... surpriză! Nimeni nu-l mai vroia. Tentativa de a se
angaja "muncitor necalificat" la "Uzinele Balanța" eșuează. într-un târziu,
ajutat mai mult de necunoscuți decât de-ai săi, este trimis profesor de limba
română la Sebeșul de Jos, la poalele Surului.
Vor urma două decenii de retragere la țară (de "retragere în folclor"
cum îi place profesorului să spună), ca dascăl de limba română la Sebeșul de
Jos, Săliște și Cisnădie.
Abia în 1971 îi apare, la Editura Minerva, volumul Studii și cercetări
de folclor despre care un tânăr (pe atunci) recenzent de la Cluj spunea că "ni-1
înfățișează pe același cercetător pasionat de mai demult, care și-a onorat și în
condiții mai puțin propice, certa și autentica vocație de folclorist"11. Reintra,
astfel, în circuitul de valori, revenea în actualitatea științifică. Este chemat să
conducă la "Institutul de învățământ Superior Sibiu", catedra de limbă și
literatură română, i se recunosc titlurile științifice. Din nou conferențiar, din
1(1 Fragment dintr-o convorbire înregistrată în 6.12.1997.
11 Virgil Florea, "Steaua", Cluj, 1971, nr. 6, p. 18.
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nou la catedră! Aceeași voce, aceleași gesturi, cu deosebirea că bărbatul cărunt
de acum seamănă atât de puțin cu tânărul conferențiar din anii '50. Și anii...
trec. "Asociația Folcloriștilor și Etnografilor din Județul Sibiu", constituită în
mai 1977, recunoscându-i calitățile de eminent cercetător al culturii și
civilizației românești, își alege în persoana profesorului Pavelescu primul ei
președinte. în 1990 "Revista de etnografie și folclor" publică, la rubrica "profilé
contemporane" studiul Profesorul Gheorghe Pavelescu la 75 de ani, semnat de
unul dintre foștii colaboratori, etnograful Boris Zderciuc, iar periodicul "Studii
și comunicări (de etnologie)" marchează evenimentul prin cuprinderea în
sumarul său a studiului Contribuții la cunoașterea folcloristicii românești,
semnat de Gh. Pavelescu și crochiul literar Efigii contemporane semnat de Ilie
Moise.
După reînființarea Universității din Sibiu (1990) Gheorghe Pavelescu
este rechemat la catedră unde predă (Bazele etnografiei și Antropologie socială)
din nou, cu simplitatea și nonșalanța celui care nu și-a părăsit niciodată
uneltele, gesturi cotidiene ce pledează, cu toată tăria, pentru tinerețea fără
bătrânețe a profesorului. Dascăl a zeci de generații a continuat, de-a lungul
întregii sale activități, să îmbine în chip fericit munca didactică cu cea de
cercetare (a publicat peste 190 de titluri), domenii în care, așa cum scria un fost
asistent al domniei sale "numele lui Gh. Pavelescu se înscrie cu majuscule"12.
Ne bucurăm că profesorul Gh. Pavelescu, decanul de vârstă al
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, se află alături de noi la această sărbătoare
a etnologiei românești, deși, după cum ați aflat, în urmă cu mai puțin de 24\de
ore, i s-a decernat titlul de "Doctor Honoris Causa" al Universității "Lucian
Blaga" din Sibiu. Prezența domniei sale la acest jubileu confirmă încă o dată
atașamentul față de această instituție unde și-a început activitatea acum 60 de
ani și alături de care a rămas până astăzi, un record pentru care, trebuie să
recunoaștem, merită un premiu de fidelitate.
La Mulți Ani, domnule profesor!
Mulți ani și multe împliniri Muzeului Etnografic al Transilvaniei și
slujitorilor săi!

12 Boris Zderciuc, op.cit., p.269.
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în rândul personalităților științifice și culturale ale României interbelice
care și-au adus, într-o măsură mai mare sau mai mică, contribuția la întemeierea
Muzeului Etnografic al Ardealului, rolul marelui geograf George Vâlsan (18851935) a fost unul dintre cele mai însemnate.
Născut la București, la 21 ianuarie 1885, George Vâlsan1 a absolvit, în
anul 1908, cursurile Universității din aceeași localitate. încă din anul 1907,
înainte de obținerea licenței, el a fost reținut de către ilustrul său profesor
Simion Mehedinți ca asistent pe lângă catedra de geografie pe care el însuși o
conducea. în anii 1910-1911, împreună cu lingvistul George Giuglea, Vâlsan a
cercetat, în cadrul mai multor călătorii de studii, comunitățile românești din
Craina Serbiei și din nord-vestul Bulgariei. Informațiile adunate cu această
ocazie, de o inegalabilă valoare, au fost rodul uneia dintre foarte puținele
investigații științifice de calitate asupra românilor din regiunea Timocului. în
anul universitar 1911-1912, George Vâlsan a obținut o bursă de studii la
Universitatea din Berlin, prilej cu care a audiat, pe lângă cursurile și seminariile
de geografie ale profesorului Albrecht Penck, cursul și seminarul de etnografie
al profesorului Félix von Luschan. Cu numai un an înainte (1910), același curs
fusese audiat de Romulus Vuia2, viitorul său colaborator de la Cluj. în această
perioadă berlineză, Vâlsan a susținut, în cadrul Societății Academice Române a
studenților din Berlin, prima sa conferință etnografică, publicată în anul
următor, în țară, sub titlul Datoriile noastre etnografice (în "Pentru mințile și
inimile ostașilor noștri”, editura “Revistei Infanteriei”, seria I, București, 1912)
și retipărită, mai târziu, în volumul O știință nouă: Etnografia (Cluj, 1927, p. 329). în anul 1913, George Vâlsan a obținut o bursă de doctorat la Sorbona,
folosind acest prilej pentru a participa la cursul și seminarul de geografie al lui
Emmanuel de Martonne, care avea și calitatea de conducător științific al lucrării
sale. Datorită izbucnirii primului război mondial, George Vâlsan a fost nevoit să
revină în țară înainte de a-și putea finaliza teza de doctorat. Susținerea tezei sale
(cu tema: “Câmpia Română. Considerații de geografie fizică”) va avea loc,
astfel, la București, la 19 nov./2 dec. 1915, după care, în anul 1916, Vâlsan va
1 Asupra biografiei și activității științifice a lui George Vâlsan, v. T. Morariu, 1966, T. Onișor,
1963, T. Onișor, 1971.
2 Romulus Vuia, Memoriu de titluri și lucrări, în T. Sălăgean, 1997, anexa 1.
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obține, prin concurs, postul de profesor la Universitatea din Iași. Marele război
european, care îl împiedicase să-și ia doctoratul la Sorbona, l-a urmărit și aici: la
sfârșitul anului 1916, în perioada refugiului, Vâlsan a fost aproape strivit în
accidentul feroviar din gara Ciurea (lângă Iași). Supraviețuirea sa a fost un
adevărat miracol, însă acest nefericit eveniment l-a lăsat cu sănătatea
zdruncinată pentru tot restul vieții.
După unirea Transilvaniei cu România, George Vâlsan a fost solicitat pentru a
face parte din corpul profesoral al Universității din Cluj, în calitate de profesor
titular al catedrei de geografie și de director al Institutului de Geografie al
Universității. La 5 iunie 1919 el a devenit membru corespondent al Academiei
Române, pentru ca la 2 iunie 1920, în același timp cu marele său prieten Emil
Racoviță, să obțină calitatea de membru activ al prestigioasei instituții. George
Vâlsan avea, pe atunci, doar 35 de ani.
în calitatea sa de membru al Academiei Române, profesor universitar și
director al Institutului de Geografie al Universității din Cluj, George Vâlsan a
avut o contribuție de cea mai mare importanță nu numai la înființarea Muzeului
Etnografic al Ardealului3 și la sprijinirea sa activă în cei dintâi ani ai activității
sale, ci și la constituirea prestigioasei școli clujene de etnografie. El a fost, după
propria sa mărturisire (vezi Anexa) omul care l-a “descoperit” pe Romulus Vuia
și i-a deschis drumul către o carieră universitară. Vâlsan a făcut parte din prima
Comisie însărcinată cu înființarea Muzeului Etnografic (împreună cu Emil
Panaitescu și Romulus Vuia); de asemenea, tot el a fost acela care l-a impus pe
Vuia, susținându-1 cu întreaga sa autoritate, în funcția de director al acestei
instituții. Chiar dacă președinția Comisiei lărgite a Muzeului, constituită oficial
la 1 iunie 1922, a fost atribuită, prin decizia principelui Carol, marelui lingvist
Sextil Pușcariu4, George Vâlsan a continuat să rămână, în pofida sănătății sale
șubrede, adevăratul mentor al noii școli etnografice clujene și principalul
sprijinitor al lui Romulus Vuia. în ianuarie 1924, el a devenit președintele
Societății Etnografice Române5, pe care Vuia o înființase, în toamna anului
1923, pentru a lărgi și diversifica activitatea Muzeului și pentru a face posibilă
obținerea, prin intermediul acestei instituții, a unor finanțări suplimentare pentru
cercetările etnografice.6 în pofida eforturilor depuse de Vuia în primele luni ale
existenței Societății Etnografice Române, activitatea acesteia a cunoscut o
adevărată afirmare abia după preluarea conducerii sale efective de către George
3 T. Onișor, 1964,1. Toșa, 1978, T. Sălăgean, 1997.
4 V. rezoluția principelui Carol pe scrisoarea lui Emil Panaitescu din 7 mai 1922, prin care acesta
solicita lărgirea componenței Comisiei Muzeului datorită lipsei din țară a lui Vâlsan. T. Sălăgean,
1997, anexa 2.
5 Onișor, 1964, p. 131, Onișor, 1971, p.465.
6 V. scrisoarea lui Vuia către Gh. D. Mugur din anul 1923. Sălăgean, 1923, anexa 6.
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Vâlsan. Dealtfel, Societatea Etnografică Română a funcționat, practic, doar
până la plecarea lui Vâlsan din Cluj, pentru o mai lungă perioadă de timp, în
primăvara anului 1927. Același Vâlsan a fost acela care, în urma unor demersuri
consecvente, a reușit să înființeze pentru Vuia o Conferință de Etnografie în
cadrul Institutului de Geografie al Universității, a cărei lecție inaugurală a fost
ținută la 9 noiembrie 1926.7 Este, astfel, mai mult decât simbolic faptul că
proiectul cuvântării pe care Romulus Vuia a ținut-o la 17 iulie 1928, cu ocazia
vernisării expoziției permanente a Muzeului Etnografic, a fost schițat de autorul
acesteia pe coperta recent apărutei cărți a lui Vâlsan, O știință nouă:
Etnografia.8 Din această schiță se poate desprinde, dealtfel, cu ușurință faptul relevat și de I. Vlăduțiu - că, în 1928, Vuia concepea, încă, cercetarea
etnografică în spiritul imprimat acesteia de Vâlsan. Prin întreaga sa activitate
desfășurată la Cluj, în cadrul Comisiei Muzeului Etnografic, Societății
Etnografice Române, Secțiunii geografico-etnografice a “Astrei” și Institutului
de Geografie al Universității, George Vâlsan trebuie considerat ca fiind
adevăratul întemeietor al școlii etnografice clujene.
în aceste condiții, ar fi fost greu de imaginat absența unei luări de
poziție a lui Vâlsan în sprijinul Muzeului Etnografic din Cluj, în împrejurările
dificile prin care trecea acesta la începutul anului 1929 când, nefiind trecută în
bugetul de stat, această instituție științifică majoră a Transilvaniei românești se
vedea amenințată cu dispariția. Este cunoscut faptul că, la 30 ianuarie 1929,
Romulus Vuia a înaintat Președinției Consiliului de Miniștri un memoriu prin
care solicita “îndeplinirea angajamentelor luate în mod solemn din partea acelui
Minister, în numele guvernului, față de instituția noastră”. Acestui memoriu îi
era anexat un altul, în care Emil Racoviță, pe atunci președintele Academiei
Române, scria: “Muzeul Etnografic al Ardealului nu este un “proect” sau o
“ficțiune bugetară”, ca multe alte “instituții” din România Mare. Muzeul
Etnografic al Ardealului este o realitate. Zestrea sa actuală este deja una dintre
cele mai de preț comori obștești”9.
Cu prilejul unor cercetări efectuate în cadrul Arhivelor Statului
București, autorul acestor rânduri a avut privilegiul de a descoperi manuscrisul
unui memoriu realizat, în aceleași împrejurări, de George Vâlsan și adresat
Ministerului Cultelor și Artelor. Acest memoriu se constituie într-o călduroasă
pledoarie în sprijinul Muzeului Etnografic al Ardealului și al primului director
al acestuia, Romulus Vuia. A fost, probabil, una dintre ultimele acțiuni
întreprinse de Vâlsan în sprijinul instituției căreia îi consacrase atâtea eforturi și
7 Onișor, 1971, p.468.
8 Vlăduțiu, 1973.
’Toșa, 1978.
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a unui om pe care îl aprecia și de care îl lega o strânsă afecțiune. A fost, în
același timp, un mesaj de adio pentru orașul în care își desfășurase zece ani de
fructuoasă activitate, la vârsta deplinei maturități creatoare. Din anul 1929,
George Vâlsan s-a transferat la Universitatea din București, unde și-a desfășurat
activitatea până la sfârșitul său prematur, în anul 1935.
Memoriul lui George Vâlsan din 28 ianuarie 1928 reia o parte a ideilor
promovate de autorul său în scrierile etnografice anterioare. Ele pot fi, însă,
regăsite și în corespondența purtată în acei ani de ilustrul geograf,
corespondență care ar merita, din acest punct de vedere, o atenție suplimentară.
Reproducem, pentru exemplificare, un fragment dintr-o scrisoare adresată de
George Vâlsan lui G. T. Kirileanu în anul 1928: “Un muzeu etnografic adevărat
alege numai ce-i reprezentativ (sbl. G. Vâlsan) și prin aceasta nu caută atât
lucrul frumos, ci obiectul vechi și autentic popular care ajută să căpătăm o
imagine cât mai completă a tuturor îndeletnicirilor populare, chiar a celor umile
și, poate disprețuite de însuși țăranul satelor noastre. In această privință, singur
R. Vuia, directorul Muzeului etnografic din Cluj, a priceput rostul adevăratului
muzeu etnografic... Ar fi păcat dacă nu i s-ar pune la dispoziție omului acestuia
toate mijloacele necesare să ducă la îndeplinire o muncă atât de priceput
începută și pentru care are o adevărată pasiune. Peste câțiva ani, când li se vor
deschide, în sfârșit, ochii, va fi, poate, prea târziu, căci multe lucruri prețioase
care se vor mai fi găsind, păstrate de bătrâni, vor dispare cu siguranță extrem de
repede... Un bun muzeu etnografic e răspunsul cel mai demn și mai zdrobitor
pentru cei ce disprețuiesc poporul românesc”10.
Manuscrisul’ acestui memoriu se află la Arhivele Statului București,
Fond Fundația Culturală Regală, Centrala, Dosar 118/1929, filele 5,6,7.
Sublinierile din text aparțin autorului.

10 Mureșan, Mironescu, 1966, p.481, n. 14.
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Arhivele Statului București
Fond Fundația Culturală Regală
Centrala
Dosar 118/1929
Filele 5,6,7.

Nu îmi pot închipui închiderea sau chiar numai debilitarea prin inaniție
a “Muzeului Etnografic al Ardealului” din Cluj.
Ar însemna să ne coborâm mai jos decât orice alt popor european,
până la treapta triburilor inconștiente ale continentului african; chiar și mai
jos, fiindcă aceste triburi, mulțumită izolării și primitivității lor, își păstrează
înfățișarea etnică aproape intactă , pe când poporul nostru, străpuns de toate
influențele civilizației, își schimbă aspectul și obiceiurile văzând cu ochii.
Ar însemna să lăsăm fără izvorul cel mai puternic de informație și
cercetări etnice, tocmai jumătatea de Românime care are absolută nevoie de
astfel de cercetări, fiind necontenit atacată de foștii stăpâni care o cer iarăși în
robie, nu numai pe motive politice, ci mai ales pe motive culturale (v. volumul
“Justice for Hungary”, Review and Criticism of the Effect of the Treaty of
Trianon, London, 1928).
Ar. însemna ca însăși
*
Statul să sape și să dărâme puținul ce s’a
realizat pentru afirmarea drepturilor noastre, să lovească în inimă propaganda
românească în străinătate și să închidă gura învățaților străini care au ca unul
din cele mai puternice argumente pentru teza noastră, acest argument etnic.
Ar însemna să lăsăm Ungurilor și Sașilor toate împrumuturile etnice pe
care le-au făcut
*
neamului nostru timp de secole și cu care se mândresc ca de o
avere națională proprie, avere pe care știu să o păstreze în muzee bine îngrijite,
în țara lor sau chiar în mijlocul țării noastre. Ar însemna ca, atunci când
serbăm zece ani dela marea Unire, să ne asociem cu toți dușmanii noștri care
ne contestă vechimea și valoarea națională. Ar însemna deci să ne sfâșiem
singuri hrisoavele de noblețe și de autochtonie și să pierdem chiar în conștiința
noastră unul dintre cele mai puternice sprijine sufletești.
Să nu se obiecteze că “Muzeul Etnografic al Ardealului” poate fi lăsat
în umbră, fiindcă mai avem “Muzeul de Artă națională” din București și
“Muzeul de Artă populară” al Asociațiunii din Sibiu. Muzeul din București de
treizeci de ani nu există decât cu numele, căci nimeni, afară de Directorul său,
nu I-a putut cerceta colecțiunile, iar Muzeul din Sibiu e un deposit, foarte
folositor și făcut cu intenții lăudabile, dar un simplu deposit, nesistematizat în
bogăția lui, având lacune imense din punct de vedere etnografic. Ambele sunt
Muzee de Artă populară, - și arta populară e numai o ramură secundară în
viața etnică deplină a unui popor, care nu trăește numai cu artă. Singur Muzeul
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din Cluj a fost dela început creiat
*
pe temeiu larg etnografic, adică nu numai
din punct de vedere al frumosului, ci din punct de vedere al caracteristicului
etnic, frumos sau urât. Obiectele modeste și de disprețuit, "urâte” din punct de
vedere artistic, pot fi obiecte de o antichitate remarcabilă, care nu s’au mai
păstrat de nici un alt popor și care dovedesc vechimea noastră națională și
legătura intimă cu pământul și cu civilizațiile preistorice ale acestui pământ.
Nu numai că "Muzeul Etnografic al Ardealului” nu trebuie neglijat,
dar chiar trebuie susținut și protejat puternic în începuturile sale mai mult
decât orice altă instituție culturală oficială a Ardealului. Valoarea lui actuală
și viitoare e covârșitoare, iar prefacerile repezi ale vieței noastre de azi ne
poruncesc să adunăm repede și bine tot ce mai poate fi scăpat de pieire. Lipsa
momentană de bani în nici un chip nu poate fi un argument când e vorba de
dispariția unui tezaur atât de prețios. Să se smulgă de oriunde, cu orice
sacrificii, banii necesari spre a scăpa vestigiile “uneia din cele mai vechi și mai
originale civilizații populare europene” (H. Haberlandt, 1911).
Felul cum acest Muzeu s ’a prezentat până acum, laudele unanime
căpătate de la învățații români și străini, care l’au vizitat, personalitatea
Directorului, singurul specialist în Etnografie al țării noastre, sunt garanții
suficiente că oricâte sacrificii s ’ar face, ele nu ar fi pierdute și ar constitui o
glorie, - cea mai pură și cea mai simpatică întregului neam românesc, - pentru
Ministrul care își va îndeplini datoria națională.
Dacă mi-am permis să scriu aceste rânduri, care aș vrea să fie socotite
ca un adevărat strigăt de alarmă, doresc să accentuez că nu am făcut-o ca un
gest trecător, de amabilitate, ci în deplină cunoștință de cauză și cu toată
greutatea unei răspunderi. Cred că mai mult decât oricare dintre colegii mei
profesori de la Universitate, am fost legat de peripețiile prin care a trecut acest
Muzeu și conducătorul său. Directorul Muzeului, care vegeta uitat de toți
într 'un orășel al Ardealului, a fost adus de mine la Cluj și introdus în mediul
universitar, oferindu-i-se în Institutul de Geografie situația pe care mă
convinsesem că o merită atât prin cercetările sale anterioare cât și prin
speranțele pe care le dă pentru viitor. Timp de șapte ani Tam urmărit pas cu
pas, îndemnându-l să-și întregească educația geografică și etnografică, și
înlăturând - întrucât îmi sta în putință - piedicile care se ridică totdauna * în
calea unui “om nou " care nu vede înainte-i decât realizarea idealului științific
căruia și-a consacrat viața. Nu am regretat niciodată această solicitudine. D.
Romul Vuia și-a trecut doctoratul cu cea mai înaltă calificare universitară,
publicând întâia teză originală de geografie umană și etnografie din România,
iar de când a avut conducerea “Muzeului Etnografic al Ardealului” s’a dovedit
demn de acest post de grea răspundere, cercând
*
din neant, cu mijloace
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materiale surprinzător de reduse și intermitente, cel mai bun și mai complet
Muzeu etnografic din țară. Cunosc de aproape toate împrejurările, adesea
dureroase, ale nașterii și dezvoltării acestui Muzeu care, spre a rezista și a-și
continua activitatea, obliga pe Director să-și angajeze salariul pe luni de zile,
și să facă împrumuturi de zeci de mii de lei. Dar, în sfârșit, Muzeul fusese
*
creiat
și inaugurarea de anul trecut a fost o revelație pentru toți cei ce nu-i
cunoșteau istoricul. Se putea crede că valoarea incontestabilă și unanima
recunoaștere a acestui Muzeu îl pune
*
deasupra oricărei primejdii. Și acum,
când Universitatea din Cluj, această santinelă înaintată spre dușmanul secular,
se pregătește să sărbătorească printr-o mare publicație destinată străinătății,
cei zece ani de la Unire, și să arate, nu numai în vorbe, ci și cu fapte,
importanța și folosul pentru cultura generală a întregirii noastre naționale, tocmai acum să fie posibil ca acest Muzeu să rămână fără sprijinul eficace al
Statului, din motive de preocupare măruntă budgetară? Sunt sigur că aceasta
nu se poate întâmpla și că bunul Român care e d. Ministru al Cultelor - și al
Culturii naționale - va ști să dea singura rezoluție potrivită și cu interesele și
cu demnitatea noastră națională.

28 Ian. 1928

GEORGE VÂLSAN
Membru al Academiei Române,
profesor universitar și Director
al Institutului de Geografie din Cluj.

* așa în text.
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GEORGE VÂLSAN:
PLEA FOR THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM OF TRANSYLVANIA
(1929)

- Abstract -

George Vâlsan (1889-1935), an important Románián Geographer, was
one of the main organizers of the ethno-anthropological studies at the
University of Cluj and, also, one of the founders of Ethnographic Museum of
Transylvania (1922). As a principal supporter of Romulus Vuia, he named him
the first director of the mentioned institution and he created for him, also, a
conference of Ethnography at the Institute of Geography.
In 1929, in a very difficult moment in the history of the Ethnographic
Museum of Cluj, Vâlsan wrote an important memorandum for the authorities of
Bucharest which contains precious details about the first years of the existence
of this institution and shows clearly, also, the ideological background of its
foundation.
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OCUPAȚII TRADIȚIONALE, MEȘTEȘUGURI ȘI INDUSTRII
COMPLEMENTARE ÎNTR-O LOCALITATE PASTORALĂ
DIN SUBCARPAȚII OLTENIEI (SEC. XVIII - XX)
Ioana Armășescu

Localitatea Vaideeni din județul Vâlcea este situată în partea de nordvest a depresiunii Horezu, în zona dealurilor subcarpatice de la poalele munților
Capățânei. Așezarea este atestată în izvoarele scrise de la începutul secolului al
XVl-lea sub denumirea de Vai De Ei, locuitorii ei fiind la acea dată în stadiul de
pierdere a ocinelor stăpânite odinioară în calitate de țărani liberi. Evoluția
ulterioară a dus la transformarea în masă a populației de baștină în clăcași ai
mănăstirii Bistrița. Acest proces a fost însoțit de numeroase forme de protest
printre care fuga de pe moșie era des practicată. între anii 1638-1738 țăranii de
la Vai De Ei au părăsit în trei rânduri așezările, pribegind peste munți, dar
revenind de fiecare dată la vechea vatră. Acest procedeu era folosit atât pentru a
scăpa de datorii, cât și pentru a se salva de năvălitori. “... de multe nevoi, de
turci ... oamenii s-au risipit prin alte țări străine
Spre sfârșitul secolului al
XVlII-lea este consemnată o altă situație de acest fel “... din pricina datoriei ce
încăpuse la turc s-au risipit în toate părțile, pe unde i-a apucat și răzmerița cu
rușii”1
2. în această perioadă de frământări sociale apar menționați “ungurenii”,
populație românească venită din Transilvania ce se stabilește în aceste locuri ca
urmare a formelor deosebit de severe de constrângere economică și religioasă la
care a fost supusă de către stăpânirea austro-ungară. Denumirea de “ungureni”
le-a fost atribuită în Oltenia de către populația de baștină, pentru a-i diferenția
de “pământeni” și a fost preluată de către ispravnici și vătafii de plai care i-au
consemnat sub acest nume în documente. Pătrunderea lor în zona subcarpatică a
Olteniei s-a produs în valuri succesive, mai întâi familii disparate, apoi grupuri
din ce în ce mai mari. Deși pisania bisericii din localitate, cu hramul Sfântului
Ioan Botezătorul, menționează anul 1700 ca an de așezare a primilor
“ungureni”, data venirii lor în satul Vai De Ei nu se cunoaște cu exactitate,
consemnarea fiind bazată pe legendele și amintirile bătrânilor. Mărturiile scrise
despre prezența acestei populații în hotarul moșiei Vai De Ei apar abia în
secolul al XVIII-lea, atunci când imigrările cresc în intensitate.
Amplificarea mișcărilor de populație dinspre Transilvania spre Țara
Românească în acest secol se datorează unor cauze specifice: fiscalitatea
1 Arhivele Statului, București, Mănăstirea Bistrița, pachet. VIII/18.
2 Idem.
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excesivă, persecuțiile religioase și economice de tot felul la care este supusă
aceasta de către administrația austro-ungară, represiunile ce au urmat
răscoalelor țărănești, presiunea demografică și foametea care bântuia țara. Pe de
altă parte, așezarea “ungurenilor” în Țara Românească a fost înlesnită de
politica de încurajare a imigrărilor practicată de către autoritățile de aici, ce avea
în vedere atât atragerea forței de muncă, cât și sporirea avutului visteriei
domnești. Interesul manifestat de autoritatea statală pentru atragerea lor s-a
demonstrat și prin înființarea unei instituții specializate numită “isprăvnicatul de
ungureni” care se ocupa de organizarea acestora într-un sistem special de
“slobozii”. “Sloboziile” erau, de fapt, așezările în care era îngăduit să se
stabilească nou veniții și care, spre deosebire, de satele de baștină beneficiau de
o seamă de privilegii. Acest sistem încuraja fixarea “străinilor” în teritorii care
aveau nevoie de brațe de lucru, iar o parte din veniturile realizate sub formă
bănească erau vărsate direct în visteria domnească. “Ungurenii (denumiți astfel
din secolul al XVIII-lea) se bucurau de-a lungul veacurilor de privilegii mai
mari ca pământenii, ... produsele lor de lăptărie și altele aduceau un aport
însemnat bogăției satelor în care erau primiți”3.
Așezarea unei părți a ungurenilor pe moșia Vai De Ei s-a făcut chiar de
către stăpânitorii de atunci ai acesteia, conducătorii mănăstirii Bistrița. în urma
conflictelor cu populația de baștină aceasta este îndepărtată de pe pământul pe
care îl lucra, fiind înlocuită cu populația nou venită. Majoritatea stabilită în
aceste locuri provenea din satele de păstori ale Mărginimii Sibiului (Săliște,
Jina, Poiana, Rod, Tilișca), dar și din sate din Hunedoara sau Alba.
Coordonatele ce definesc evoluția așezării Vai De Ei, după stabilirea
populației de ungureni, pot fi urmărite atât în mărturiile scrise, cât și în
elementele toponimice, lingvistice și folclorice păstrate până azi. Caracterul
dinamic, activ, al acestei populații joacă un rol decisiv în dezvoltarea așezării
care va fi cunoscută în prima jumătate a secolului al XIX-lea sub denumirea de
Vaideeni (nume care semnifică vatra, acum comună, a celor două foste așezări:
Vai De Ei Pământeni și Vai De Ei Ungureni).
Așezarea “ungurenilor” pe teritoriul moșiei Vai De Ei nu a fost
întâmplătoare. Păstorii transilvăneni treceau frecvent cu turmele în
transhumanță spre câmpie prin plaiul Horezu care a fost un timp și “schelă” (loc
ales pentru numărătoarea oilor ce treceau din Transilvania în Țara Românească
la pășunat). Cunoașterea acestor zone de pe versantul sudic al Carpaților este
dovedită de faptul că, încă din vechime, ardelenii țineau “în suhat” (în arendă)
munți, aparținând mănăstirilor oltenești Bistrița, Horezu, Polovragi.
3 Andrei Veress, Păstoritul ardelenilor în Moldova și Țara Românească până în 1821, Ed.
Cultura Națională, București, 1927, p.10.
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în cadrul sistemului cultural complex creat în așezarea Vaideeni, ca
urmare a coabitării celor două grupuri de populație, pământeni și ungureni,
ocupațiile principale constituie un factor de specificitate pentru fiecare dintre
acestea. Ocupațiile practicate de locuitorii de baștină ai așezării au fost din
timpuri străvechi agricultura, creșterea animalelor și lucrul la pădure. Nou
veniții au adus cu ei ocupația specifică practicată în satele lor de origine,
creșterea oilor.
Agricultura se înscrie în caracteristicile regiunii de dealuri subcarpatice
cu terenuri de cultură puține și sărace (cu excepția zonei de luncă) și condiții
climatice care nu permit maturizarea cerealelor. Agricultura premontană se
practică în acest areal pe terenurile cultivabile obținute și mărite prin defrișări,
plantele cultivate fiind cele adaptate la condițiile climaterice locale. Dintre
cereale s-au cultivat meiul, secara, porumbul și s-a încercat și cultura grâului,
fără a da însă rezultate. Recoltele obținute nu erau suficiente pentru a asigura
hrana locuitorilor pe toată perioada anului. Completarea cantităților de cereale
obținute pe terenurile proprii se făcea prin schimburi cu zonele de câmpie, până
la împlinirea necesarului gospodăriei țărănești. Fiecare familie avea pe lângă
casă o grădină în care se cultivau legume și zarzavaturi: fasole, cartofi, ceapă,
usturoi, pătrunjel, napi, folosite în alimentație proaspete sau pregătite.
Terenurile, situate în mare parte în pantă și fărâmițate în “curele” (fâșii de
pământ lungi și înguste, așa cum rezultau din împărțirile succesive), erau
prelucrate cu unele simple, adaptate condițiilor locale.
Numeroase toponime se referă la practicarea agriculturii în aceste
locuri. “La arie”, “în vii”, “Viișoara”, “La grădini”, “Pruni”, “Meri”, “în
curătură”, “Seci”, sunt denumiri ce amintesc punctele de prelucrare, locurile
cultivate și categoriile de culturi, modalități de obținere a terenurilor.
Un aspect important al acestei ocupații îl constituie cultivarea pomilor
fructiferi. în secolele XVII și XVIII pomicultura era mai puțin dezvoltată în
Vaideeni. Pe suprafețe mici în apropierea casei se cultivau meri, pruni, peri,
corcoduși, nuci, pomi ai căror fructe îmbunătățeau hrana familiei de țărani
olteni. în secolul al XIX-lea cultivarea pomilor fructiferi se extinde, pe de o
parte datorită măririi terenurilor, pe de altă parte prin adaptarea unor soiuri noi
de pruni, meri, gutui, vișini. Extinderea livezilor se explică, atât prin existența
condițiilor prielnice de cultivare, cât și prin aportul de fructe proaspete sau
conservate la o alimentație cotidiană, mai degrabă modestă și săracă în
vitamine. Un motiv important este și descoperirea calității de produs cerut la
schimb a fructelor și derivatelor acestora.
Deși condițiile climaterice sunt puțin favorizante, în Vaideeni s-a
cultivat, într-o mai mică măsură, vița de vie. Un document din anul 1793
amintește de terenuri cu vii așezate pe coastele însorite, la poalele cărora se
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întindeau livezile cu pruni și alți pomi fructiferi. Vița de vie agățătoare cultivată
pe lângă casă s-a extins în secolul nostru. Puținătatea rodului și calitatea slabă a
vinului erau motivele pentru care locuitorii nu plăteau dijmă mănăstirii pentru
“răzoarele de vie” după cum nu plăteau visteriei nici impozitul numit
“vinărici”4. Vinul obținut era consumat în gospodărie cu prilejul unor sărbători
de familie sau calendaristice (Paște, Crăciun). Monopolul comercializării
băuturilor spirtoase a aparținut mult timp mănăstirii Bistrița, privilegiu deținut
de aceasta în calitate de stăpân al moșiei satului.
Dintre plantele textile s-a cultivat mai mult cânepa prelucrată de către
femei pentru confecționarea îmbrăcăminții de toată ziua (cămăși, pantaloni de
vară, poale) sau a textilelor de uz interior (cearceafuri, fețe de masă, ștergare).
Creșterea animalelor mari și păstoritul local al “pământenilor” s-au
dezvoltat pe baza fânețelor naturale, a poienilor de pădure și a golurilor alpine
care puteau asigura hrana turmelor. Sistemul de pendulare sezonieră,
caracterizat prin deplasarea animalelor primăvara spre pășunile alpine pentru
vărat și toamna spre izlazurile, fânețele și livezile din hotarul așezării era
specific pentru așezarea Vai De Ei. Peste iarnă, la “grădini”, se amenajau
adăposturi pentru animale, cu depozite de nutreț, astfel că în multe cazuri
acestea nu mai erau aduse în gospodărie, fiind îngrijite pe rând de către membrii
familiei “în hotar”. Căderea “în rumânie” a însemnat pentru locuitori pierderea
moșiilor, a munților și, prin urmare, a posibilității de a-și hrăni animalele,
începând din acest moment, pe timpul verii, locurile de pășunat trebuiau plătite
mănăstirii Bistrița, iar pentru iarnă, nemaiavând fânețe, nu mai aveau suficient
nutreț pentru a ține animalele. Pe lângă toate acestea s-au adăugat și obligațiile
de muncă pentru mănăstire, fapt care nu le mai lasă oamenilor suficient timp
pentru a se îngriji de gospodăria proprie. Slabele resurse le permiteau
întreținerea unui mic număr de oi și a două, trei vite mari. Din aceste motive
creșterea animalelor și păstoritul se restrânge, fiind chiar în pericol de dispariție.
Revirimentul acestei ocupații se produce în așezarea Vai De Ei la
sfârșitul secolului al XVIII-lea, odată cu stabilirea populației de origine
transilvăneană. Aceasta a adus cu sine și avutul reprezentat în special de turmele
de oi. Față de populația locală, pentru care creșterea oilor reprezenta o ocupație
secundară, la “ungureni” păstoritul era ocupația de bază, cea care le asigura nu
numai produse de consum pentru familie, ci mai cu seamă produse-marfa ce
erau valorificate pe piață. Păstoritul superior practicat de populația nou venită
implica o organizare a muncii însoțită de o tehnologie și un instrumentar
specific.

4 Adam Torna Băncescu, Vaideeni. Istoria pământului natal, București, 1986, p.164.
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Revitalizarea oieritului local s-a produs atât datorită “ungurenilor”, cât
și datorită rentabilității mai mari dovedite de practicarea acestei ocupații față de
agricultura de munte specifică zonei.
“în lumea amestecată a Sloboziei Vai De Ei (clăcași, păstori) oieri au
fost mai întâi toți bejenarii proveniți din satele economilor de vite. în același
timp o parte din agricultori s-au făcut crescători de vite. Dacă la început țineau
în suhat doar munții Balota și Ciortea, în anul 1831 păstorii din Vaideeni erau
prezenți în 16 munți; când suiau la munte pe lângă 18.233 oi, 390 vaci, 141
viței, 276 boi, 682 cai, 136 râmători”5.
Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, majoritatea locuitorilor din această
așezare se ocupa cu creșterea oilor în sistemul păstoritului transhumant, vara la
munte, iarna la câmpie sau în bălțile Dunării.
Astfel, extinderea creșterii animalelor în rândul populației din Vaideeni
(nume sub care începe să fie menționată așezarea compusă din cele două sate
Vai De Ei Pământeni și Vai De Ei Ungureni la începutul secolului al XIX-lea)
constituie sursa principală de venituri din care sunt achitate toate obligațiile și
sunt procurate bunurile necesare gospodăriei.
Ponderea reprezentată de această ocupație în economia comunei
Vaideeni și cantitățile corespunzătoare de produse obținute: lână, produse
lactate, carne, piei, au determinat o anumită evoluție a așezării.
Necesitatea prelucrării în scopul unei mai bune valorificări a produselor
pentru ca aceste să constituie la rândul lor surse de venituri care să permită
economiei pastorale să funcționeze normal a condus la apariția unor industrii,
meșteșuguri sau îndeletniciri complementare. Acest lucru a fost favorizat și de
alți factori: apropierea de mănăstirea Bistrița, așezământ religios și cultural,
puternic legat de istoria zonei, în același timp un puternic centru economic și
comercial, a contribuit la dezvoltarea unor meșteșuguri. Mănăstirea a polarizat
în jurul ei meseriași care lucrau pentru comunitatea monahală, constituindu-se
astfel, atât ca pol de iradiere a tehnicilor și modelelor, cît și ca punct de
pregătire a lucrărilor. Monopolul deținut de către mănăstire în anumite domenii
a determinat evoluția unor aspecte economice legate de comercializarea
produselor și practicarea negoțului pe arii mai largi.
Apropierea de târgul Horezu a influențat de asemenea meseriile
practicate în Vaideeni, oferindu-le meșterilor posibilitatea de instruire,
valorificare și verificare a capacităților lor profesionale. Deosebit de importante
în procesul de diversificare ocupațională, au fost adaptabilitatea și experiența
acumulată de către această populație de păstori pe care transhumanța a purtat-o
prin regiuni întinse, dându-i posibilitatea să cunoască realități diferite, să
5 Arhivele Statului, București, Vistieria, dosar 291/1831/f. 172.
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rezolve situații neobișnuite, să se angreneze în activități care nu sunt legate
direct de ocupația de bază, dar sunt favorizate de modul de practicare al
acesteia. Aceste oportunități au contribuit la dezvoltarea unor calități speciale:
rezistență, tenacitate, dinamism, spirit negustoresc plasând comunitatea de
ungureni într-o poziție superioară în raport cu populația de baștină, în special în
ceea ce privește capacitatea de valorificare a resurselor.
Industria casnică textilă s-a dezvoltat în Vaideeni pe baza cantităților
mari de lână, obținută de la turmele de oi ale locuitorilor. Torsul și țesutul erau
operațiuni executate de către femei. De regulă se torcea și se țesea în fiecare
gospodărie atât cât era necesar pentru familie, dar și pentru valorificarea unor
produse. Obiectele realizate erau diferite acoperind toate cerințele: pânză din
cânepă și dimie albă sau neagră pentru confecționarea hainelor, țoluri pentru
casă sau stână, iebanci pentru acoperit caii, material pentru desagi și trăiști,
țesături pentru ștergare și fețe de masă.
Nivelul de practicare a industriei casnice a fost depășit în Vaideeni de
cantitatea importantă de materie primă, respectiv lână. Acest lucru a determinat
introducerea unor unelte și utilaje, ceva mai perfecționate. Dărăcitul lânii,
operațiune care se făcea inițial manual, se face înainte de primul război mondial
cu mașinile de dărăcit. Se procură și mașini de tors cu care se prelucrează o
cantitate mare de lână mult mai repede decât prin torsul manual. Firele de bună
calitate obținute astfel se țeseau în războaie aflate în posesia unor fruntași ai
satului. Lucrătoarele erau fete sau femei din localitate, angajate de către
proprietarul războiului de țesut. Materialele obținute se valorificau la târgul
Horezu la Râmnicu-Vâlcea sau se desfăceau la târgurile calendaristice de la
Răureni, Polovragi, Bistrița Gangulești, Zătreni.
Dezvoltarea industriei casnice textile și a formelor manufacturiere a
condiționat apariția unor instalații pentru prelucrarea lânii și finisarea
țesăturilor. în perioada în care moșia Vaideeni s-a aflat sub stăpânirea
mănăstirii Bistrița monopolul deținut de aceasta împiedica pe locuitori să aibă
instalații proprii. Astfel, în satele Vai De Ei Pământeni și Vai De Ei Ungureni,
aservite mănăstirii până în anul 1864, locuitorii nu posedau asemenea instalații.
“Proprietarul avea monopolul asupra oricăror instalații de folos obștesc
de pe moșia sa (precum și asupra morilor, cârciumilor, prăvăliilor, scaunelor de
carne și de unt)”6.
După secularizarea averilor mănăstirești, instalațiile existente au trecut
în proprietatea obștii sătești, de acum înainte și alte persoane particulare au
primit dreptul “să țină” asemenea construcții. în anul 1864, în Ocolnica Moșiei
Vaideeni, întocmită pentru aplicarea Planului de împroprietărire, sunt însemnate
6 Adam Torna Băncescu, op.cit., p. 166.
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trei pive la ieșirea din partea de nord a satului, spre Valea Plaiului și trei darace
pe apa Luncavățului. Valorificând posibilitățile oferite de cursul Luncavățului:
debitul bogat și constant, claritatea și calitatea apei, pivele pentru îngroșarea și
îndesirea dimiei utilizează forța hidraulică pentru a pune în mișcare maiele.
Existau meșteri specializați care se ocupau de construirea, întreținerea și
repararea pivelor. Buna funcționare a instalației era asigurată de piuar de dimier,
care supraveghea procesul de prelucrare a țesăturilor groase, executând toate
lucrările necesare; aprinderea și întreținerea focului pentru a avea în permanență
apă fierbinte, udarea țesăturilor din oră în oră, cu apă la o anumită temperatură,
stropirea maielor pentru a permite glisarea, oprirea roții. Restul operațiunilor:
răcirea fusului, mișcarea maielor, întoarcerea valului de țesătură (vig) se
efectuau ca urmare a modului de construcție a componentelor instalației,
precum și prin transmiterea mișcare de la roți la maie, din plan circular în plan
vertical.
Datele existente despre potențialul instalațiilor din Vaideeni relevă,
după anul 1885, existența mai multor pive și darace pe apa Lucavățului.
Relațiile economice prospere determină extinderea acestei industrii, astfel că la
începutul sec. al XX-lea pe raza comunei se constată existența a două pive cu
câte două oale, patru pive cu trei oale și cinci darace acționate hidraulic7.
Numărul în creștere demonstrează nivelul de dezvoltare a oieritului în Vaideeni
și satele înconjurătoare. Din anul 1900 începe să funcționeze și așa numita
“fabrică de tors” înzestrată cu două darace și patruzeci de fuse de tors care
puteau prelucra o cantitate mare de lână.
Instalațiile din Vaideeni erau folosite și de locuitorii din alte sate care
plăteau acest drept fie cu produse, fie cu bani. Introducerea în anul 1945 a
curentului electric a dus la apariția primului darac acționat pe bază de
electricitate, ulterior și alte instalații au început să folosească aceeași sursă de
energie. Istoria acestor mecanisme a fost tristă, trecute de la o generație la alta
drept moștenire, vândute sau demolate de proprietari din cauza distrugerii
avansate sau a nerentabilității datorate scăderii cantitative a materiei prime, ele
au dispărut cu totul în perioada comunistă. Sistemul cotelor prin care lâna era
luată de către stat, micșorarea turmelor de oi au dus la încetarea treptată a
activității instalațiilor care au fost lăsate în părăsire. în acest mod unele s-au
distrus sau au fost distruse de incendii și inundații. Fabrica de tors a luat foc în
anul 1953 și nu a mai fost refăcută. O singură piuă a supraviețuit și a fost repusă
în funcțiune după anul 1990. Prelucrează în special țoluri cadrilate, în culori

7 Traian Țugui, Instalații țărănești pe valea Lucavățului, în “Buridava. Studii și materiale", 3.
Râmnicu Vâlcea, 1979, p.221.
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naturale și mai puțină dimie (deoarece nu mai este folosită în zilele noastre la
confecționarea hainelor groase).
Strâns legate de creșterea oilor s-au dezvoltat cele două meșteșuguri:
tăbăcăritul și cojocăritul. Prelucrarea pieilor de oaie sau de miel are o veche
tradiție în Vaideeni, fiind considerat mult mai practic să se realizeze aceste
operațiuni premergătoare confecționării cojoacelor în localitate. După tăbăcire,
pieile erau prelucrate de cojocari care le utilizau la confecționarea unor categorii
de piese de îmbrăcăminte, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Meșterii
cojocari din Vaideeni lucrau la comandă, în majoritatea cazurilor cu materialul
clientului, cojoace și pieptare simple, pentru lucru sau cojoace purtate la
sărbători. O piesă specială care nu putea lipsi din ceremonialul de nuntă era
cojocul cu mânecă lungă, decorat cu o broderie delicată, piesă purtată atât de
către mire, cât și de către mireasă. Cojocarii din Vaideeni lucrau și pentru alte
așezări de ungureni din zona: Mihăești, Recea, Urșani.
Morăritul s-a dezvoltat cu întârziere, pe de o parte datorită recoltelor
slabe de cereale, pe de altă parte datorită monopolului exercitat multă vreme de
către mănăstirea Bistrița. în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în sat nu era
nici o moară, cerealele fiind măcinate de către locuitori la moara mănăstirii
Bistrița. Documentele atestă, după anul 1820, două mori construite de către
primii arendași pe apa Lucavățului, în hotarul moșiei Vaideeni. Din inventarul
bunurilor pe care mănăstirea Bistrița le stăpânea în Vaideeni alături de alte
construcții și acareturi care menționează în anul 1832 o singură moară cu o
piatră8. Această moară a fost preluată de obște după secularizarea averilor
mănăstirești și folosită apoi de către toți locuitorii. începând cu a doua jumătate
a secolului al XIX-lea sunt menționate și alte construcții de acest fel pentru
prelucrarea cerealelor pe care, în lipsa unei recolte proprii îndestulătoare,
locuitorii și le procurau din zonele de câmpie. Tipul de moară răspândit în
localitate era cel cu ciutură sau “cu facae”, adaptat la cursul Lucavățului cu
debite variabile iama și vara. Capacitatea de măcinare a acestui tip de moară
este relativ redusă datorită vitezei mici a pietrei alergătoare. Această instalație
era foarte potrivită pentru măcinatul porumbului, cereală de bază folosită în
alimentație de către locuitorii din Vaideeni până după cel de-al doilea război
mondial.
Evoluția morilor de apă din zona satului ține pasul cu stadiul dezvoltării
economice generale a localității. Drept urmare a procurării de către săteni a unei
cantități mai mari de cereale sunt necesare mai multe instalații de prelucrare a
lor. După anul 1885 se mai construiesc cinci mori cu ciutură, proprietari fiind
locuitorii. Numărul morilor se ridică la opt, iar după 1920 se mai construiesc
8 Adam Torna Băncescu, op.cit., p. 152.
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trei mori cu roată verticală. Cu timpul, morile acționate hidraulic, au fost
înlocuite cu mecanisme acționate cu vapori, iar mai târziu cu instalații puse în
mișcare de energia electrică.
Lucrul la pădure, ocupație practicată în Vaideeni o dată cu înființarea
așezării, a dus la dezvoltarea unor mecanisme adecvate și la apariția unor
meșteșuguri adiacente. Primul joagăr acționat hidraulic este menționat în anul
1829, dată la care un locuitor al satului îl face danie mănăstirii Bistrița. Tăierea
buștenilor în vederea obținerii cherestelei se practica nu numai în folosul
comunității rurale, dar și în scopul valorificării scândurilor pe piață.
Unul dintre meșteșugurile care au făcut altădată renumele așezării a fost
șindrilăritul. Localitatea Vaideeni este menționată în Dicționarul Geografic al
județului Vâlcea în anul 1893, la capitolul meșteșuguri, pentru confecționarea
șiței, acoperișurile din lemn fiind răspândite în zonă.
Dulgheritul și tâmplăria erau de asemenea meșteșuguri exercitate de
locuitorii din Vaideeni nu numai în sat, dar și în localitățile din împrejurimi. în
anul 1831, doi lemnari din sat sunt trecuți în categoria patentări în cadrul
stărostiei Horezu, fapt care certifică recunoașterea profesională care îi introduce
în rândul breslașilor.
Un alt meșteșug derivat din lucrul la pădure și dezvoltat datorită
practicării păstoritului este dogăritul. Meșterii locali s-au specializat în
confecționarea unor recipiente din doage, cu capacitate mică și medie: putini
pentru păstrarea brânzei, steanduri pentru unt, găleți de muls, donițe, precum și
alte vase folosite pentru prelucrarea, păstrarea sau transportul laptelui și
derivatelor sale.9
în strânsă legătură cu ocupația principală a locuitorilor s-a dezvoltat
meșteșugul confecționării instrumentelor muzicale, dintre care cele mai
renumite sunt fluierele. Meșteșugul s-a transmis de la o generație la alta,
existând familii care au dat meșteri fluierari vestiți nu numai în Vaideeni, ci și
în toate satele de ungureni din Oltenia Subcarpatică. Pe lângă calitatea
muzicală, fluierele lucrate la Vaideeni au și valoare artistică prin decorarea cu
fâșii de alamă răsucită și stanțată cu diferite modele. Ele sunt căutate nu numai
în satele din nordul Olteniei, ci și de către locuitori din alte localități pastorale
din Muntenia și Transilvania.10
O categorie aparte în gama meșteșugurilor practicate în Vaideeni o
constituie prelucrarea artistică a lemnului în vederea obținerii unor obiecte de
folosință individuală. Ele au un statut special deoarece, cei care le
confecționează nu sunt meșteri, ci păstori. Obiectele respective, furci de tors,
9 Inf. Pavel Săndoi, n. 1905.
'tt Arta populară din Vâlcea, monografie album, Râmnicu-Vâlcea, 1972, p. 185.
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căuce, bâte, nu erau destinate vânzării, fiind dăruite sau utilizate în scop
personal.
Un rol deosebit în diversificarea meșteșugurilor practicate odinioară în
Vaideeni se datorează prezenței în această așezare a unui grup etnic numit
“rudari”. După anul 1856, aceștia, foști robi ai mănăstirii Bistrița, au fost așezați
la marginea dinspre apus a satului constituind un nucleu distinct. Printre
modalitățile de a obține venituri se evidențiază practicarea unor meșteșuguri:
confecționarea unor recipiente pentru păstrat cerealele sau pentru măsurat (lăzi,
hambare, banițe), confecționarea unor obiecte de uz gospodăresc (coveții, albii,
căușe, linguri), confecționarea fuselor de tors. Tot meșterii rudari lucrau și piese
simple de mobilier: mese joase cu trei picioare, scăunele, dulapuri pentru vase,
lingurare. O altă categorie de produse, realizate de către femei, erau realizate
din răchită (coșuri de diferite forme și dimensiuni pentru culesul sau transportul
fructelor, legumelor sau a altor alimente, mături și tâmuri).
Fierăritul a fost practicat în Vaideeni de către meșteri țigani. In anul
1856, meșterii fierari (foști robi ai mănăstirii) s-au așezat în Vaideeni și au
început să practice acest meșteșug în folosul Locuitorilor de aici și din satele
înconjurătoare. Fierarii se ocupau cu confecționarea unor unelte sau piese
metalice, cu recondiționarea și repararea altora, cu potcovirea cailor. Dintre
categoriile de unelte de muncă s-au lucrat hârlețe, sape, fiare de plug, seceri,
coase, greble, dar și piesele de metal necesare căruțelor.
Deși în Vaideeni s-au practicat meșteșuguri diverse, numărul exact al
meseriașilor nu a fost cunoscut, deoarece la recensămintele efectuate ei apar
trecuți la categoriile de agricultori, crescători de animale, pomicultori, ca
urmare a practicării acestor ocupații la paritate cu meșteșugurile și a
neînregistrării lor în stărostii.
Desfacerea produselor meșteșugărești realizate de către meșterii din
Vaideeni se făcea în raza comunei sau la târgurile săptămânale sau
calendaristice ce aveau loc în județul Vâlcea la: Zătreni, Horezu, Drăgășani,
Râureni, Brezoi, Bălcești, Stroiești, Pietrari, Costești, Jiblea. Un alt prilej de
absorbire a surplusului de produse erau bâlciurile anuale. în anul 1839, în
județul Vâlcea erau cunoscute 42 de bâlciuri și cinci târguri, dintre care numai
în plaiul Horezu 13 bâlciuri și două târguri.11
în conexiune cu meșteșugurile și ocupațiile de bază s-a dezvoltat
cărăușia. Carele mari ale oierilor transportau în satele de câmpie cherestea,
șindrilă, doage, fructe aducând acasă cereale. Această îndeletnicire avea o veche
tradiție în rândul populației de ungureni care o practicase pe drumurile
11 Mite Măneanu, Noi date cu privire la bâlciurile și târgurile din județul Vâlcea la începutul
secolului al XIX-lea, în “Studii Vâlcene" 1974, p. 127.
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transhumanței aducând în Țara Românească produse brașovenești și trecând în
Transilvania mărfuri din Valahia.
Comerțul individual s-a dezvoltat prin vânzarea produselor specifice:
carne, lactate, piei, în țară, cât și peste hotare. începând cu secolul al XIX-lea se
dezvoltă comerțul pe piețele orașelor apropiate sau la târguri prin desfacerea
produselor celor mai diferite: lână, brânză, piei, carne, unt, smântână, lapte
dulce sau covăsit, țuică, fructe, miere, cojoace, dimie, țesături de lână. Pornind
de la această îndeletnicire pe care ungurenii au practicat-o cu succes o parte
dintre oierii cei mai înstăriți și-au deschis propriile lor magazine nu numai în
Vaideeni, dar și în alte orașe din zonă: Râmnicu-Vâlcea, Drăgășani, Horezu,
Craiova. Cu timpul, o parte dintre aceștia au renunțat la creșterea oilor,
dedicându-se schimbului de mărfuri și înlocuind pe negustorii greci care
deținuseră o parte însemnată a comerțului în zonă.
Ocupațiile de bază practicate de către locuitorii celor două așezări
distincte până la începutul secolului al XIX-lea (Vai De Ei Pământeni și Vai De
Ei Ungureni), respectiv agricultura premontană, creșterea animalelor, lucrul la
pădure și oieritul au determinat apariția unor meșteșuguri și industrii
complementare. Necesitatea valorificării complexe a tuturor categoriilor de
produse și materiale rezultate în urma acestor așezări lucrative a impulsionat
alte tipuri de îndeletniciri și anume cărăușia și negoțul.
Analiza manifestărilor economice din cadrul așezării Vaideeni relevă
legătura internă dintre cele două structuri: ocupațională și tehnic-instrumentară,
pe principiul cauză efect. Condițiile specifice generatoare de progres și mai cu
seamă revirimentul economic datorat aportului ocupațional major al oierilor
transilvăneni în cazul localității Vaideeni, manifestat și în cadrul structurilor
sociale și culturale, oferă posibilitatea de generalizare a fenomenului prin
extensie. Constituirea unui “model” de analiză pe baza reperelor existente poate
contribui astfel la înțelegerea evoluției așezărilor cu același specific din
Subcarpații Olteniei.
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Tradițional Ocupations, Crafts and Complementary Industries
in a Pastoral Dwelling from the Sub-Carpathians of Oltenia
(XVIII-XX-th Centuries)
- Abstract -

The author presents the results of a field research made in Vaideeni,
Vâlcea county. In the first part of the paper are presented some information
related to the past of the inhabitants from the dwelling Vai De Ei, with all the
implications that the migration of somé Románián groups from Transylvania
had on the native people.
The author presents then, the main occupations of the inhabitants: the
pre-mountain farming, animal breeding, especially shepherding and the work in
the forest, as also the implications of these upon the development of the small
peasant industries. Information about crafts practiced by gypsies - smith’s trade,
and rudari - woodprocessing are also presented.
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ASPECTE SOCIALE ÎN PĂSTORITUL LOCAL-AGRICOL DIN
NORDUL TRANSILVANIEI (II)
Ioan Augustin Goia

în prima parte a acestui studiu1 am analizat modalitățile de asociere
pastorală (1), structura asociației pastorale (2), proveniența socială și statutul
păcurarilor (3) dintr-o zonă care include 85 de sate românești, plasate în grupuri
compacte în zonele etnografice Meseș, Sălaj, Chioar, Lăpuș și Dealurile
Clujului. A doua parte a studiului va aborda aspectele sociale legate de
organizarea muncii la staul și cele referitoare la viața cotidiană a personalului
pastoral.
4. ORGANIZAREA MUNCII ȘI A ACTIVITĂȚILOR COTIDIENE
LA STAUL
Structura personalului pastoral depindea - în cazul păstoritului localagricol - de componența, structura și mărimea turmei, determinate, la rândul
lor, de specificul spațiului pastoral (împădurit sau nu, vast sau strâmt, unitar sau
divizat) și de anumite aspecte tehnice ale procesului pastoral.
a) COMPONENȚA TURMEI. în zona Dealurilor Clujului, în Lăpuș și parțial - în Chioar, unde hotarul satului - accidentat - era presărat cu înălțimi
abrupte, cu sol sărac, împădurite sau acoperite cu spinării, turmele erau mixte
(de oi și capre) în perioada sondabilă prin informatori, și în multe sate au rămas
mixte până azi.
Turme de oi și capre sunt semnalate în perioada interbelică și în zona
Meseș, în special în satele de la poalele măgurilor premontane (Treznea, Bozna,
Buciumi, Agrij, Bodia, Bogdana, Stârciu, Pria, Cizer, Meseșenii de Sus,
Șeredeiu)2, dar și în satele cu condiții asemănătoare de pe Valea Barcăului
(Preoteasa, Fizeș, Subcetate, Iaz, Cosniciu de Sus, Marca)3, turmele compuse
doar din oi apărând în satele cu hotar întins și omogen, cu păduri situate
marginal (Topa Mică, Sâncraiu Almașului, Răstolțu Mare, Sânmihaiu
Almașului, Poarta Sălajului, Dragu, Voievodeni)4. Extinderea suprafețelor
pomicole a contribuit la reducerea treptată a numărului de capre și - în cele
din urmă - la interzicerea lor în unele sate, din pricina pericolului pe care îl
reprezentau pentru livezile din vatra satului și din hotar. în satele cu condiții
1 I.A.Goia, Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din nordul Transilvaniei I, în "Anuarul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei’’, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 1998 p.279-322.
2 Vezi lista informatorilor, publicată în lucrarea citată mai sus.
3 Idem.
4 Idem.
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naturale favorabile creșterii caprelor, turmele mixte s-au păstrat, însă, până la
colectivizare, sau chiar până astăzi (Rus, Stârciu), din rațiuni practice. Prin
pășunarea cu capre se împiedica extinderea spinăriilor și tufișurilor,
valorificându-se, totodată, aceste terenuri neproductive. Capra era considerată
de asemenea comunități un animal rentabil, deoarece pretindea pentru iernare
furaj puțin (pășuna și iarna), avea o rată de înmulțire superioară oii (fatare dublă
frecventă), dădea mai mult lapte decât oaia și “...era mai sănătoasă fiind
imună la o serie de boli specifice ovinelor.
Includerea caprelor în turma de oi era tipică satelor în care creșterea
cornutelor mari era suficient de dezvoltată pentru a asigura laptele necesar
consumului familial zilnic, laptele caprelor putând fi destinat - în amestec cu cel
de oaie - obținerii brânzei, produs conservat deosebit de important în alimentația
perioadei muncilor agricole.
în satele care avuseseră turme mixte dar renunțaseră mai târziu la capre,
informatorii invocă drept motiv al renunțării și faptul că laptele caprelor era
mult, dar mai sărac în grăsime decât laptele de oaie, repartizarea proporțională a
laptelui dezavantajând pe proprietarii de oi care nu aveau capre în turmă.
Contraargumentul proprietarilor de capre - acceptat în unele sate - era că
diferența de grăsime era compensată prin cantitate iar mulsul caprelor continua toamna - și după înțărcatul oilor, proprietarii de oi recuperându-și, astfel,
presupusa pagubă. Nu erau admiși în turmele mixte, totuși, asociați ce aveau
doar capre, informatorii vorbind de un anumit raport - nu întotdeauna același în
diferitele sate - între numărul de oi și numărul de capre. în satul Vărai, de
exemplu, se considera că “... la patru oi trebe o capră“5 pentru ca turma să
poată fi mulsă și în octombrie. în perioada interbelică, proporția de aproximativ
4 la 1 era respectată - la nivelul întregii turme - și în Fântânele, Șimișna,
Răzoare, Fălcușa, Treznea, Valea Hranei, Rus, Stoiceni6. în alte sate, în aceeași
perioadă, numărul caprelor dintr-o turmă era mai mare (Baba: cca.100 de capre
din 300 de capete; Hășmaș: 90-100 din 250-300 de capete) sau mai mică
(Bezded: 40-50 de capre din 300-350 de capete; Zalha: 6o-7o din cca. 350;
Valea Lungă: cca. 50 din 300-350; Cupșeni: 50-60 din 300-350; Costeni: cca.70
din cca.350; Ciureni: cca. 50 din cca.300)7.
Existau și sate care mai aveau în perioada interbelică doar foarte puține
capre în turmă, situație în care acestea nu mai erau păzite separat, la spinării, ci
pășteau împreună cu oile, susținându-se că au o influență benefică asupra
acestora în zilele foarte calde, antrenându-le la păscut și nelăsându-le să se
5 Inf. Chiș Simion, n. 1914, Vărai.
6 Vezi lista informatorilor.
7 Idem.
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îngrămădească la umbră (Prislop: 15-20 de capre din 200-250 de capete; Boiu
Mare: 12-20 din 200; Dobric: 10-15 din 150-200)8.
Statisticile interbelice indică faptul că județul Someș, care acoperea o
mare parte a zonei cercetate de noi, se număra printre județele transilvănene cu
un mare număr de capre, realitate explicabilă prin condițiile geografice amintite
(teren accidentat, presărat cu pâlcuri de pădure). în 1930, județul Someș deținea
10.950 de capre, un efectiv comparabil cu cel din Maramureș (12.319 capete),
dar depășind cu mult Sibiul (3145 capete), Clujul (5384 capete) și chiar
Năsăudul (7852 capete).9 Este posibil ca în trecut, în zonele bine împădurite, în
care se practica păstoritul local, turmele mixte, de oi și capre, să fi fost
obișnuite, dând acestui tip de păstorit aspecte caracteristice, deși urbariul din
1594 al cetății Șimleului menționează un număr extrem de mic de capre.10
b) STRUCTURA TURMEI. în satele cercetate, turma era compusă - în
perioada sondabilă prin informatori - din oi cu lapte, respectiv capre (”oz cu
lapte”, “mulgări”'), sterpe (“sterpări”, “slărpăcium”) și berbeci (respectiv țapi)
care pășteau împreună și înnoptau în același staul, de la măsuriș până la “alesul”
berbecilor, când aceștia erau separați timp de cca. 6 săptămâni, revenind apoi în
turmă.
Mieii (și iezii ) erau separați de oi la măsuriș și rămâneau separați cca.
șase săptămâni, până erau uitați de mamele lor, după care erau introduși și ei în
aceeași turmă.
în unele sate (Bezded, Cernuc)11 se considera că mieii nu-și mai
recunosc mamele după tunsul acestora, momentul fiind favorabil reintroducerii
lor în turmă.
în intervalul de separare, mieii erau pășunați fie în altă turmă (Topa
Mică, Sâncraiu Almașului, Hășmaș, Valea Lungă, Bezded)1213
, plătindu-se pentru
ei păcurarului respectiv (dacă nu se facea schimb de miei între cele două turme),
fie într-o turmă separată, compusă din mieii mai multor turme, caz în care
“mielarul" care îi păzea îi adăpostea noaptea într-un staul separat, pe care îl
muta, “tomnindu-și” propriul teren. în acest ultim caz, mieii puteau fi pășunați
pe terenuri deosebite de cele repartizate turmelor de oi. în Sânmihaiu Almașului
de exemplu, turma de 200-300 de miei avea voie să pască în pășunea bovinelor
și era scoasă la spinării {“mieii îs ca caprele, mânca stini”). '
8 Idem.
9 Anuarul statistic al României, Buc. 1932, p.86.
10 D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, voi. II, Ed. Academiei, Buc., 1968,
p.598.
11 Vezi lista informatorilor.
12 Idem.
13 Inf. Hăran Vasile. n. 1934, Sânmihaiu Almașului.
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în satele în care se practica în perioada interbelică pășunatul individual
al bovinelor, mieii fiecărei familii erau pășunați în cele 6 săptămâni alături de
bovine (Fântânele), iar în alte sate erau pășunați în acest interval acasă, în
propria grădină (Prislop, Ileanda, Mesteacăn-MM, Ciureni, Baba, Gostila).14
Existau și cazuri în care mieii turmei erau pășunați separat, de către un
“mielar” (de obicei un băietan, mai rar un matur), dar înnoptau împreună cu
turma, într-o a treia despărțitură a staulului (Dobric, Treznea)15. în Dobric, în
perioada interbelică, mielarul era uneori un matur care se angaja și “mulgaș”, iar
despărțitură mieilor era numită “țarc”.
Și staulul din Meseșenii de Sus avea - în aceeași perioadă - 3
despărțituri, dar al treilea spațiu era destinat stărpăciunilor, mieilor și berbecilor
care pășteau aici împreună, separat de oile cu lapte. O practică asemănătoare am
constatat și în Măgoaja, dar aici sterpele, mieii și berbecii pășteau în turmă
separată, cu staul separat, timp de două luni după măsuriș, sterpele și mieii
intrând apoi în turma de origine, berbecii fiind preluați de bărbăcar. Pășunatul
separat al berbecilor imediat după măsuriș constituia o excepție în zonă, ei
rămânând, de obicei, cum am menționat, împreună cu oile până toamna, când
erau aleși.
Credem că frecvența mare în zonă - în perioada interbelică - a turmelor
cu structura descrisă (oi cu lapte, sterpe, berbeci, în final miei, păscând și
înnoptând împreună) poate fi legată de generalizarea tomnitului sistematic, care
pretindea prezența în aceeași turmă a tuturor oilor unui proprietar, asigurânduse astfel un calcul lesnicios și o repartiție judicioasă a nopților “de staur”, dar și
avantajul unei plăți unice pentru paza oilor proprii. Pe de altă parte, terenurile
de pășunat din hotarul satului nu prezentau deosebiri calitative atât de mari încât
să necesite rezervarea pentru oile cu lapte a porțiunilor celor mai bune, cum se
întâmpla în cazul păstoritului de munte.
Această structură a turmei - caracteristică păstoritului local și
neîntâlnită în păstoritul de munte, unde sterpele și mieii se pășunează în turme
separate - va influența - alături de componența mixtă a turmei - structura
personalului pastoral.
c) STRUCTURA ȘI FUNCȚIILE PERSONALULUI PASTORAL. La
turmele ce includeau capre, prezența permanentă a cel puțin doi păcurari era
obligatorie, unul păzind caprele - pășunate separat de oi, la spinării sau Ia
pădure - altul păzind oile. Dacă cei doi păcurari erau maturi, ambii participau la
muls, ajutați, în primele două luni, când oile dădeau lapte mult, de 2-4 mulgaci
(termen preponderent în Lăpuș), mulgași (termen preponderent în zona Meseș),
14 Vezi lista informatorilor.
15 Idem.
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mulgători sau mulgari (în restul satelor), care micșorau durata mulsului.
Prezența mai multor persoane la muls în cursul primului rând de lapte era
motivată și de faptul că în acest interval oile se mulg cu dificultate, pentru că au
ugerul tare (“îs pulpoase la uger”)]6, ceea ce ar prelungi durata mulsului, în
dauna păscutului, dacă ar mulge doar cei doi păcurari. După ce “li se moaie
țâțele oile pot fi mulse mai ușor și mai repede, fapt ce conduce - împreună cu
scăderea treptată a cantității de lapte - la renunțarea treptată la mulgași.
în Lăpuș, Chioar, Dealurile Clujului se practica întrajutorarea la muls,
mulgașii nefiind persoane angajate, ci vecini sau rude ale proprietarului laptelui,
care îi prestau această muncă “cu împrumut”. Practica întrajutorării era mai
puțin răspândită în satele zonei Meseș, unde mulgașii erau angajați de asociați
dintre sătenii deosebit de pricepuți la muls, fiind plătiți cu o sumă de bani și cu
o cantitate oarecare de lapte. Una dintre condițiile puse de asociați păcurarului
și mulgașilor era, de altfel, “să știe mulge”, înțelegându-se prin aceasta
priceperea de a goli complet ugerul oii, deoarece oaia mulsă incomplet pierde,
treptat, laptele.
La turmele mixte cu doi păcurari maturi, proprietarul laptelui (numit
baci în Lăpuș și băcioi în zona Meseș) mulgea și el și aducea un băiat (al lui
sau al unui vecin) care “dădea în strungă”. Dacă turma avea comarnic sau
bășag (stână), baciul sau băcioiul prelucra singur laptele în construcția
respectivă, rămânând acolo - inclusiv noaptea - până își completa cantitatea de
caș la care avea dreptul, conform măsurișului din primăvară. Dacă turma nu
avea stână, proprietarul laptelui își transporta acasă laptele după fiecare muls, cu
ciubărul purtat manual, “cu rudițele”, fiind ajutat - în satele în care se practica
întrajutorarea - de mulgașii aduși de el la staul.
în unele sate cu turme mixte din Lăpuș (Cupșeni, Ungureni, Dobric,
Costeni)16
17 informatorii menționează - pe Ia 1920 - baciul cu simbrie, a cărui
prezență la stână este legată de aceștia de practicarea - atunci - a sistemului de
repartiție a cașului “cu cumpăna”. în Dobric, “pe vremea câmpenii”, la o stână
de 300 de oi și capre munceau 2 păcurari maturi, un strungar (un copil ), un
baci cu simbrie și un mulgaci cu simbrie. Un păcurar păzea oile, altul caprele,
cei doi păcurari, baciul și mulgaciul mulgeau oile, strungarul le dădea în
strungă, aducea apă și lemne pentru foc, baciul făcea cașul, jintița și urda,
predându-le, pe rând, asociaților, aceștia nefiind implicați în procesul pastoral.
Incorectitudinea unor baci angajați cu simbrie - presupusă sau reală - i-a
determinat pe asociați să renunțe la ei și să-și prepare singuri cașul, în comarnic,
implicându-se în procesul pastoral.
16 Inf. Filip Teodor, n. 1909, Cupșeni.
17 Vezi lista informatorilor.
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Modalitatea de organizare a turmelor în Lăpuș - de către păcurari ce
vizau obținerea tomniturii - a condus în anumite sate, cum am menționat deja, la
prezența mai multor păcurari la o stână. O asemenea formulă convenea
asociaților, pentru că mulsul se încheia repede, oilor le rămânea mai mult timp
pentru păscut, iar producția de lapte creștea, fără să antreneze cheltuieli bănești
legate de plata păcurarilor.
în Costeni, în perioada interbelică, o turmă mixtă, de 300-350 de
capete, era păzită de 4 păcurari, cei mai în vârstă păzind oile iar cei tineri caprele, situație întâlnită și în Cupșeni și Ungureni. După al doilea război
mondial, în ultimele două sate toți proprietarii de oi au devenit păcurari cu
schimbul, cele cca. 500 de oi vărate în munte, la Băiuț, într-o pășune
împădurită, fiind păzite de 7 păcurari care erau înlocuiți după o săptămână,
practică păstrată până astăzi. Pentru paza oilor este nevoie astăzi, la Băiuț, de 34 păcurari, pășunea împădurită favorizând răzlețirea animalelor. Caprele sunt
păzite de alți 2 păcurari, separat, iar la staul rămâne în fiecare zi un alt păcurar,
să strângă lemne pentru foc și să aducă apă. Un păcurar dă în strungă, ceilalți 6
mulg alături de stăpânul laptelui (baci), care își prepară singur cașul, neexistând
baci angajat cu simbrie. După întoarcerea din munte, la 15 august, turma se
împarte, în hotarul satului, în două sau trei boteie, păzite cu rândul, câte 2
proprietari la un botei.18
în satele cercetate în zona Dealurilor Clujului, turma mixtă era păzită în
perioada interbelică de un păcurar de profesie și de un ciorâng, un băiat de 1012 ani, chiar mai mic. Păcurarul păzea oile și mulgea, ciorângul păzea caprele și
“da în strungă'. El se întorcea la staur, întotdeauna, înainte de sosirea oilor,
aducând imediat apă proaspătă pentru băut și pentru spălat gălețile. Mulgarii
erau aduși de proprietarul laptelui, cu împrumut, aceștia ajutându-1 să-și care
laptele acasă cu ciuberele, în aceste sate nefiind semnalată stâna.
în Călacea și Cemuc exista în perioada interbelică o practică aparte,
păcurarul fiind obligat să-l ajute pe proprietarul laptelui, după muls, la
transportarea acasă a laptelui, în fiecare dimineață și la prânz. El era servit cu
mâncare caldă în casa proprietarului laptelui și aducea mâncare rece pentru
ciorâng, doar seara aducându-se pentru amândoi mâncare caldă, la staur. în
Călacea, unde turma era mixtă, ciorângul mare păzea oile iar ciorângul mic caprele, până la întoarcerea păcurarului. Ciorângul mare participa aici la muls
iar ciorângul mic dădea în strungă. în Cemuc, unde nu existau capre în turmă în
perioada interbelică, ciorângul unic păzea oile până la revenirea păcurarului.

18

Vezi lista informatorilor din Cupșeni și Ungureni.
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Mulgătorii suplimentari, din primăvară, erau aduși de proprietarii laptelui, cu
,
19
împrumut.
Și turmele mixte din satele zonei Meseș erau păzite înainte de al doilea
război mondial de păcurar și ciorâng, având sarcinile deja amintite, dar se
întâlnea aici și varianta celor doi păcurari ortaci, maturi care păzeau turma pe
rând, însoțiți de același ciorâng. Păcurarul aflat în ziua sa liberă trebuia să fie
prezent la cele 3 mulsuri zilnice, fiind liber în restul zilei și noaptea, iar
ciorângul, un copil, dădea în strungă (Stârciu, Pria, Bogdana, Buciumi)" . Cei
doi mulgari din perioada de primăvară erau angajați cu plată de către asociați. în
satele meseșene în care laptele era preparat la stână (bășag), băcioiul
(proprietarul laptelui) își prepara singur cașul, în satele fără stână proprietarul își
transporta laptele acasă cu ciubărul (cu rudițe) sau în candire din lemn (ciubere
plate, din doage de brad, cu capac) sau din tablă, încărcate pe măgar19
21.
20
Turmele compuse doar din oi erau păzite în perioada interbelică tot de
păcurar și ciorâng (numit boitar pe Valea Barcăului). Păcurarul păzea oile și
mulgea (alături de mulgași), ciorângul îl însoțea la pășune, dădea în strungă,
aducea apă și lemne pentru foc, păzea oile dacă păcurarul era nevoit să plece în
sat. Dacă turma avea stână, fiecare băcioi își prepara singur cașul, la bășag, dacă
turma nu avea stână proprietarul își transporta laptele acasă, cu ciubărul purtat
cu rudițe sau cu măgarul, această ultimă modalitate - mai nouă - pătrunzând în
satele depresiunii Almaș^Agrij dinspre Calata, după al doilea război mondial.
La toate turmele fără baci angajat - mixte sau nu - păcurarului îi revenea
și sarcina măsurării laptelui fiecărui proprietar, în prezența acestuia, conform
carâmbului (răvașului), sau - mai târziu - a listei scrise. Obligația mutării
staulului revenea uneori păcurarului de profesie, alteori proprietarilor, în funcție
de înțelegerea încheiată la angajare.
Școlarizarea obligatorie după anul 1950 a făcut dificilă angajarea de
ciorângi-copii și a obligat asociațiile să angajeze 2 păcurari maturi, sporind,
astfel, cheltuielile de angajare. începând cu perioada 1970-1975, au fost
introduși în zona cercetată, dinspre nord-vest, mai întâi în satele din depresiunea
Șimleului, apoi și în zona Meseș, cățăii de întors, câini mici, negri, rasa Puii,
care - dresați cu ușurință - au permis înlocuirea celui de-al doilea păcurar la
turmele compuse doar din oi, deoarece câinele “ dă în strungă” ca un ciorâng și
îl înlocuiește perfect pe acesta la manevrarea turmei în timpul păscutului. De
aceea, în prezent se întâlnesc deseori la o turmă de oi 2 păcurari ce păzesc turma
alternativ, ajutați de un asemenea câine. Păstrarea până astăzi în Lăpuș a
19 Vezi lista informatorilor din Călacea și Cernuc.
20 Vezi lista informatorilor din satele respective.
21 Vezi lista informatorilor din Meseș.
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turmelor cu mare procent de capre - care pretind, oricum, doi păcurari - a frânat
pătrunderea cățălului de întors în această zonă.
Existau, sporadic, și cazuri în care turma, compusă exclusiv din oi, era
păzită de un singur păcurar, care și mulgea, proprietarul laptelui aducând cu sine
atât restul de mulgași, cât și un băiat care dădea în strungă (Osoi).
Excepții constituiau și turmele cu un singur păcurar (capre foarte
puține, păzite alături de oi) din Drăghia, Dealul Mare și Coroieni, sate în care
fiecare asociat își mulgea - în perioada interbelică - animalele proprii din turmă,
în aceste sate, păcurarul nu îi ajuta pe asociați la muls, ci își mulgea - la strungă
- propriile oi, folosind - în lipsa unui ajutor din familie - datul la strungă cu
sumanul'. “Era nește sumane negre, cernite, de pănuri, făcute mai demult.
Punem sumanu ’ ala acolo, în botă (în strungă), și vineu oile tăte la strungă și
mulgem săngur de multe ori, pă la amiază. Le era frică de suman și trágé la
.
-„22
strunga
Este ușor de observat că - spre deosebire de stâna de munte - munca
specifică desfășurată la stânele satelor cu păstorit local nu revenea în totalitate
personalului pastoral propriu-zis, ci și proprietarului laptelui și unor săteni
angajați temporar (mulgașii). Doar pășunarea și paza animalelor reveneau
exclusiv păcurarilor, mulsul executându-se alături de mulgași și - de la caz la
caz - alături de proprietarul laptelui, iar prelucrarea laptelui revenea, de regulă,
acestuia din urmă. într-o asemenea situație, relațiile de autoritate erau foarte
simple: păcurarul era considerat de către ciorâng șeful său direct, de care era
legat prin contract, iar de către cei din afara stânei era respectat în calitatea sa de
responsabil unic pentru bunul mers al întregului proces pastoral. Faptul că
păcurarul era angajatul proprietarului laptelui nu-i crea celui din urmă - în
condiții normale, când păcurarul era un bun profesionist - o poziție dominantă la
stână, atitudinea sa fiind, dimpotrivă, extrem de prevenitoare față de păcurar.
Când erau angajați la o turmă doi sau mai mulți păcurari maturi, cu
responsabilități egale, se impunea celorlalți cel mai priceput, care, în cele mai
multe cazuri, era și cel mai în vârstă. între cei 4 păcurari angajați la o turmă în
Costeni în perioada interbelică “...era câte doi păcurari mai bătrâni, de aceia
asculta cei mai tineri și (chiar) de era mai stăpâni (mai în putere) ca acela, da’
asculta de cel bătrân”2223
.
în cele câteva sate în care este menționat pentru perioada interbelică
baciul angajat (Ungureni, Cupșeni, Dobric), poziția acestuia în stână nu era
identică.

22 Inf. Cosma Victor, n. 1916, Drăghia.
23 Inf. Buda Vasile, n. 1915, Ungureni.
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în stânele din munte ale sătenilor din Cupșeni și Ungureni, baciul întotdeauna un sătean mai în vârstă - avea o poziție dominantă, creată, probabil,
atât de necesitatea de a fi coordonată munca celor 7-8 păcurari, majoritatea
tineri, în vederea obținerii de către baci a rândurilor de brânză pretinse de
proprietari, cât și de faptul că baciul era cel care gătea - din alimentele furnizate
de asociați - pentru întregul personal, deoarece proprietarii veneau după caș
doar o dată pe săptămână și nu puteau asigura zilnic hrană gătită în sat. Baciul
avea dreptul să refuze mâncarea păcurarului care nu-și făcuse într-un fel
oarecare datoria și să-l trimită în sat, renunțând la el, în cazul unor abateri
repetate. La stânele cupșenarilor, păcurarul pedepsit își găsea lingura personală
rezemată cu coada de șuștarul din care mâncau toți păcurarii, în semn că i se
refuză mâncarea, în timp ce păcurarii care își făcuseră datoria aveau lingurile
rezemate cu cupa de același șuștar comun, semn că pot să mănânce.24 Procedeul
evita discuțiile neplăcute, care ar fi putut să degenereze, susțin păcurarii bătrâni.
Nu se cunosc cazuri în care un baci să fi bătut un păcurar - fie el chiar mult mai
tânăr - conflictele fiind rezolvate prin dojeneală, punctată - în cel mai rău caz cu înjurături.
în Dobric, în schimb, unde stânele erau organizate în hotarul satului,
baciul angajat nu avea acest statut dominant, atribuțiile sale fiind limitate la
prelucrarea laptelui și la repartizarea cașului cu cumpăna, după greutate.
Contactele sociale ale păcurarilor aveau - în funcție de situația locală intensitate diferită. Păcurarii din Lăpuș, angajați pentru tomnitură, aveau
posibilitatea să participe la nunți sau la înmormântări, în sat, fiind înlocuiți la
staul - în intervalul respectiv - de membri ai familiei. Provenind frecvent din
familii înstărite, ei aveau anumite obligații sociale de care trebuiau să se achite
în asemenea împrejurări, contactul lor cu comunitatea fiind întrerupt doar
temporar, pentru un sezon. înlocuitorul la staul trebuia, însă, să fie priceput,
“ ...să știe rându' oilor, nu să-și bată joc, pă când te-ai dus de acoalea, de ele,
de galița lu ’ badea Iuon, o ’ badea Petre, o ’ badea Pavăl”25.
Biserica era frecventată de către păcurarii din această categorie doar la
sărbătorile foarte importante, munca la staul, duminica și în zilele de sărbătoare,
nefiind considerată un păcat. Cei mai vârstnici rosteau câte o rugăciune la staul:
“Dumineca te mai rogi care... care nu, nu să roagă. De ieștia tineri atuncea
(când te rogi) chiotește mai tare și zice din fluier o ’ trâmbiță și gârlăiește”26.

24 Inf. Filip Teodor, n. 1909, Cupșeni.
25 Inf. Iuga Grigore, n. 1929, Dobric.
26 Idem.
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Existau și stâne - în perioada interbelică - în care toți păcurarii se rugau de două
ori pe zi, în fiecare dimineață și seară.27
Deoarece în Lăpuș erau cel puțin doi păcurari la staul, câte un păcurarflăcău putea părăsi noaptea stâna, plecând în sat, “la fete”, dar pentru a pleca în
sat ziua, “la horă”, avea nevoie de înlocuitor.
Un contact consistent cu comunitatea sătească păstrau și păcurarii de
profesie din satele în care turma era păzită de doi ortaci și de ciorâng, deoarece
cei doi rămâneau la staul pe rând, câte o săptămână fiecare. în satele în care
păcurarul de profesie era însoțit doar de ciorâng, iar turma era mixtă, acest
contact era mai redus, atât pentru că prezența unui înlocuitor era obligatorie, cât
și pentru că solicitarea socială a păcurarului de profesie era redusă atunci când
acesta provenea din rândul sărăcimii (caz frecvent).
Indiferent de situație, în cazul păstoritului local contactul păcurarilor cu
comunitatea sătească și cu reprezentanții ei era mai frecvent și mai intens decât
cel al păcurarilor angajați în practicarea păstoritului de munte sau a celui
transhumant. Comunicarea lesnicioasă și contactul permanent cu comunitatea
sătească, numărul mic de persoane angajate în procesul pastoral și caracterul
mixt al personalului pastoral (păcurari și agricultori) au împiedicat - în cazul
păcurarilor angajați în păstoritul local - generalizarea unei mentalități de
breaslă, mentalitate axată pe stocarea și blocarea cunoștințelor tehnice speciale
și pe conștientizarea și cultivarea diferențelor față de grupul social de bază. O
asemenea mentalitate poate fi identificată într-o oarecare măsură doar în cazul
păcurarilor de profesie, neavând însă caracterul pregnant întâlnit la păcurarii de
profesie din zonele păstoritului de munte sau transhumant.
d). ELEMENTE DE VIAȚĂ COTIDIANĂ LA STAUL. Deoarece
orarul unei zile de muncă a fost deja analizat iar tehnicile de pășunare vor fi
descrise în cadrul coordonatei funcționale, vom prezenta aici informații
referitoare la alte aspecte ale vieții la staur.
d.l). DORMITUL. în câteva sate din zonă (Racâș, Dragu, Voievodeni),
păcurarii mai dormeau încă, în perioada interbelică, în staul, între oi, sub un
acoperiș mobil, constând dintr-o leasă plasată oblic, dublată cu jupi de paie,
rezemată în față pe 2 furci iar în spate - pe leasa cu strunga de muls. Acest
adăpost {colibă de muls, arneu) nu avea pereți laterali, constituind un scut
precar în nopțile cu ploaie și vânt. Cei doi păcurari dormeau unul lângă altul, pe
un așternut din paie aruncat peste o leasă așezată pe pământ, leasă care era
înălțată pe scăunelele de muls în nopțile ploioase, pentru a trece apa pe sub ea.
Coliba mobilă veche din restul satelor, indiferent de formă {cu crac sau
cu cordalauă), adăpostea în întreaga zonă ambii paznici (păcurar și ciorâng sau
27

Inf. Cosma Victor, n. 1916, Drăghia.
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doi păcurari maturi). Fiind lipsită de podea, păcurarii dormeau în ea pe paiele
așezate fie direct pe pământ, fie pe o leasă, când exista riscul ca - în ciuda
șanțului săpat în jur - apa de ploaie să pătrundă în interior. Colibele mobile mai
noi, mai spațioase, cu podea înaltă și pereți de scândură, apărute pe la jumătatea
secolului nostru, sunt socotite de păcurarii bătrâni - prin comparație - model de
confort, întrucât puteau fi închise cu lacăt și dotate - în consecință - cu saltele,
pături și perne.
în satele din Lăpuș în care înnoptau la stână 4-7 păcurari (Costeni,
Dobric, Ungureni, Cupșeni) se utiliza și se utilizează pentru dormit o colibă
construită pe furci bătute în pământ (colibă cu povărneală), în care păcurarii
dormeau întinși alături, nu în lungul ei, ci de-a curmezișul, cu picioarele la foc,
așternutul fiind amenajat și aici în același mod (paie pe pământ, eventual peste
leasă).
în întreaga zonă, păcurarii dormeau îmbrăcați și se acopereau în nopțile
reci cu țoale de lână vechi, înlocuite în vestul zonei, după al doilea război
mondial, cu bonde din blană de oaie, lungi până la pământ, fără mâneci, purtate
de păcurari pe umeri în timpul zilei, în perioadele reci și ploioase.
Veghea de noapte sistematică, cu rândul, se practica rareori, păcurarii
din zonă preferând dormitul “cm grijă", bazându-se pe vigilența câinilor de pază
și pe zgomotul produs de clopotele oilor, agitate în momentul unei agresiuni,
întreținerea focului peste noapte, ca mijloc de pază, se practica mai ales în
perioadele reci sau ploioase, când focul servea și pentru încălzire sau pentru
uscarea hainelor. Aruncarea tăciunilor după lupii care atacau staulul este
menționată uneori ca mijloc de îndepărtare a acestora.
Ploaia este considerată de informatori drept principalul dușman al
păcurarului, atât ziua cât și noaptea: “Aeploua acolo așe, capă câne! Cura apa
pă spate-n jos! Ce să șie ca acuma, să șie acoperiș deasupra pă strungă, și
pelerină! Cu-n căpuțel, frate dragă, și c-o pereche de cioareci umblai acolo și
cu aceia erai și ziua și noaptea. Noaptea-i punéi pă su ’ tine de erau uzi, și viné
apapân colibă, depotolé focu’ ”28. O alarmă de noapte, pe ploaie, este descrisă
sugestiv de unul dintre păcurari: "Tătă ziua mă ploua și viném de la oi (la colibă
n.n.) și țâpam halubele de pă mine și le storcém de apă și iară le luam pă mine
și durmém puțin și viné lupii, sáré acolo, în staur, ș-api ... pân mol, că să făce
mol de la oi, ș-api sărei acolo de picai, tăt-tăt-tuc venei tină”29. După o
asemenea noapte, păcurarul moțăia în timpul zilei în picioare, rezemat în botă,

2S Inf. Hereș Ion. n. 1936. Costeni.
29 Inf. Filip Teodor, n. 1909, Cupșeni.
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existând pericolul să-l fure somnul dacă s-ar fi așezat (“...ai ațâptit acolo, numa
în botă"10).
în nopțile senine, trecerea timpului era estimată de păcurarii bătrâni
după poziția pe cer a Găinușei, a Carului Mare, a Fușteilor : “Când îi Caru’ntors cătră Baia Mare, cu ruda în sus, îi cătră zâuă. Găinușa să vede toamna,
fușteii să văd din iunie, suie și spre iarnă sfințăsc ” 30
3132
.
Și luceafărul de dimineață și cel de seară constituiau repere temporale
pentru păcurarii zonei. Informatorii născuți în perioada interbelică nu mai pot
da, din păcate, informații precise cu privire la modalitatea de estimare a
timpului în funcție de poziția fiecărei constelații.
în zilele senine, trecerea timpului era estimată după poziția și lungimea
umbrei unui copac, a unui băț înfipt în pământ, a corpului păcurarului. Când
umbra era perpendiculară pe reper (păcurarul călcându-și umbra pe cap) era ora
12, importantă pentru executarea mulsului de la amiază. Ora era apreciată și în
funcție de momentul în care razele soarelui atingeau un anumit reper geografic
din teren: un deal, o râpă, un copac. Apariția zorilor și căderea întunericului repere naturale - marcau limitele temporale ale zilei de lucru.
Păcurarii de la stânele meseșene nu dormeau niciodată în construcția în
care era prelucrat cașul (bășag), aici dormind doar băcioiul (proprietarul
laptelui) și ajutoarele aduse de el. Situația era puțin diferită în comarnicele din
Lăpuș, unde 1-2 păcurari dormeau alături de baci, din cauza numărului mare de
păcurari de la stână.
d.2). MÎNCAREA. în perioada interbelică, păcurarii mâncau (ca în
prezent, de altfel) de trei ori (dimineața, la amiază, seara) sau de patru ori pe zi
(când mâncau și “la ujină", adică între orele 17 și 18), mai rar de 5 ori pe zi
(când “gustau" ceva pe la ora 10).
în satele în care laptele nu se prelucra la stână, ci în gospodărie, iar
păcurarii erau profesioniști, proprietarii laptelui aduceau păcurarilor mâncare de
acasă, gătită ori rece. în perioada interbelică, în funcție de starea economică a
comunității sătești, mâncarea putea fi mai mult sau mai puțin bună, dar
păcurarului i se aducea, de regulă, mâncare mai bună decât cea gătită, de obicei,
în casa proprietarului laptelui: “Ne aducé mâncare ... vai, maica soarelui! Putei
mânca... eram tri (cu mulgarul n.n.) și putém mânca cinci din ea! Că fiecare
viné c-on candir de patru litere de cioarbă de păsulă, cu carne, laște cu brânză,
fel de fel de mâncări, piroște cu carne. Mai bine nici la nuntă nu să dúcé, cum
viné la păcurar"1,2.
30 Idem.
31 Inf. Sima Căprian, n. 1928, Valea Lungă.
32 Inf. Borbei Vasile, n. 1922, Sâncraiu Almașului.
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în satele mai sărace, proprietarii laptelui duceau ca “păzâtură”
(mâncare gătită) ciorbă de salată {“șelate”) sau de fasole verde (“păstăi”) ori
uscată, ciorbă de cartofi sau de varză iar ca hrană rece - mălai ori pâine,
plăcintă, ouă fierte, brânză, ceapă, slănină {“clisă”). O parte din hrana rece era
luată de păcurar “în straițăi” și era consumată “la ujină”.
în funcție de obiceiul locului, asociații și păcurarii respectau sau nu
zilele de post din săptămână și posturile de peste an. Iată meniul unei zile de
vară la o stână din Hășmaș, în perioada interbelică: proprietarii laptelui aduceau
dimineața, la staur, mămăligă cu brânză, la prânz - zamă de fasole sau de
cartofi, pentru ujină “puneau în straiță “ păcurarului slănină cu mălai, seara se
mânca zama rămasă de la amiază, ouă fierte, pâine. Postul Sfintei Marii și
postul Sfântului Petru erau respectate în Hășmaș cu strictețe. Proprietarul
laptelui aducea pentru câini tărâțe, care se puneau în “spălăturile” (resturile de
mâncare) din troaca acestora. în asemenea cazuri nici nu exista ceaun la staul, în
care păcurarii să gătească, ci doar o “tigaie” de fontă, cu mâner lung și 3
picioare, în care se încălzea mâncarea, direct pe jar.
în satele în care laptele era prelucrat la stână se observă o diferență între
alimentația păcurarilor din vestul zonei (Meseș, Sălaj, Dealurile Clujului) și a
celor din estul zonei (Lăpuș, Chioar). Primii - păcurari profesioniști - primeau
de la proprietarul laptelui mâncare gătită și doar “de gust” produse lactate, pe
când ultimii (în majoritate păcurari angajați pentru tomnitură) consumau zilnic
în special produse lactate de la stână, la discreție, pe care doar le completau fie
cu mâncare gătită din produse agricole proprii, fie cu mâncare gătită adusă de
proprietarul laptelui.
în satul Poiana Blenchii, de exemplu, urda de seara era cedată
păcurarilor pentru a o consuma a doua zi dimineața, deoarece baciul (asociatul
aflat la rând, la lapte) era nevoit să vină la staul dimineața devreme și nu
rămânea timp pentru gătit. Baciul aducea la staul dimineața doar mălaiul copt
sau pâinea necesare, pentru amiază aducea “păzâtură” și seara - din nou mălai
copt, laptele și jintița consumându-se la discreție. Lunea, miercurea și vinerea se
ținea post la stână, baciul aducând plăcintă cu verdețuri, zamă de fasole (uscată
sau păstăi), cartofi, varză. în Gostila, sat învecinat, se proceda identic, cu
excepția faptului că pâinea sau mălaiul rămâneau în sarcina păcurarului. în
Chiuiești însă, sat situat în apropiere, mălaiul și mâncarea gătită erau aduse de
către soțiile păcurarilor, asociații punându-le la dispoziție acestora, iară
opreliști, produse lactate prelucrate la stână. Și în satul Baba păcurarul mânca pe
cont propriu, fiindu-i limitat, însă, accesul la produsele stânei: asociatul care era
la rând lăsa păcurarilor doar o doniță plină cu jintiță, pentru consum.
în Dobric, păcurarii mâncau dimineața fie lapte dulce, fiert, fie jintiță și
urdă {“cât ai vrut ți-ai luat“). La amiază “omu ’ de la brânză” aducea, la cerere,
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mâncare gătită (“...adă-ne o oală cu păstăi“} sau prepara, la staul, "tocană cu
urdă” (mămăligă). în zilele de vară foarte calde se consuma la amiază “tocană
cu lapte încheiet (acru)”, laptele acru fiind preparat de păcurari într-un fedeleș
de lemn îngropat în pământ, la răcoare. La porneală (ora 18,30 ), “omu de la
brânză" făcea balmoș în ceaon, la stână, din jintuit în care se fierbea faina de
porumb. Seara se consuma jintiță sau urdă, cu mălai adus de “omu’ de la
brânză”. Uneori se făcea mămăligă și dimineața, consumându-se fierbinte, cu
lapte rece, fiert în seara precedentă și pus la rece. Laptele acru se bea, pe
căldură, în cursul întregii zile: “Știi cum te revenei (răcoreai)?”.
Câinii erau hrăniți aici fie cu zărul rămas după scoaterea urdei, în care
se înmuiau tărâțe aduse de “omu’ de la brânză”, fie cu bostan, fiert într-un
ceaun anume. Prezența ceaunului pentru gătit la stână și consumarea pe scară
largă a produselor pastorale preparate aici apropie asemenea stâne de cele
montane, în ciuda faptului că păstorii din aceste sate erau agricultori-păcurari.
în satele Cupșeni și Ungureni - singurele din zonă care își vărau și își
vărează oile pe pășune montană - alimentația păcurarilor avea și are structura
tipică stânelor montane carpatine, depărtate de satele de proveniență.
în perioada interbelică, păcurarii cupșenari de la Băiuț (în munte)
mâncau dimineața fie “Jintiță goală”, rămasă de seara în șuștarul comun,
destinat doar acestei folosințe, fie tocană cu lapte (acru sau dulce), făcută de
baci (care putea fi angajat sau putea fi asociatul ce era la rând, la lapte, 2-3 zile
în șir, putând găti și dimineața, pentru că dormea la stână). Pentru amiază,
ba'ciul gătea din nou tocană, frecată cu tocănieru, în ceaon. Când tocana era
fiartă se răsturna din ceaon pe fundu ’ putinii (partea interioară a capacului
putinii în care se închega laptele servea drept fund pentru mămăligă), se făcea
în mijlocul ei, cu tocănieru’, o adâncitură în care se punea urda sărată și
frământată, consumându-se în comun. Se mânca foarte rar mămăligă cu caș
proaspăt, evitat pentru că “încuie" (constipă). Unii baci clădeau tocana și urda
în straturi succesive, pe fundul putinii.
La porneală, după muls, se mânca tocană cu jintiță sau jintiță goală iar
seara târziu - tocană cu urdă sau cu lapte (acru sau dulce).
Făina de porumb era furnizată în perioada interbelică de către asociați,
în contul simbriei (tomnitura nu intra în calcul, pășunându-se la munte),
socotindu-se un necesar de o mierță pe săptămână pentru fiecare păcurar, iar
produsele lactate erau consumate din drepturile asociatului care era la rând, “la
brânză’.
Și la aceste stâne se întâlnea tigaia de fontă cu trei picioare, în care
baciul făcea uneori, pentru variație, “caș fript” sau “urdă friptă”', peste slănina
și ceapa prăjite în tigaie se punea cașul sau urda, prăjindu-se simplu sau în
combinație cu ou.
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La stânele cupșenarilor și ungurenarilor, ca la toate stânele din Lăpuș,
jintița era consumată, în perioada interbelică, din șuștarul comun, fiecare
păcurar folosind lingura de lemn personală, de o formă aparte, cu cupă
transversală (lingură cu două capete, gâfuță, lingură păcurărească), cioplită
astfel pentru a ușura luarea jintiței de pe fundul șuștarului. Mai mulți
informatori ne-au descris, făcând haz, trucul unui păcurar șiret, intrat în
anonimat, care și-ar fi găurit lingura pentru “a avea spor” când mânca jintiță din
șuștarul comun, zărul scurgându-se prin orificiu. Pentru a nu fi dezavantajat
când se mânca tocană cu lapte dulce, el ar fi plombat cu mămăligă rece orificiul
respectiv, rămânând în avantaj.
Miercurea și Vinerea se postea la stânele celor din Cupșeni și Ungureni,
gătindu-se, în principal, coc, un boț de mămăligă tăvălit prin făină de porumb,
modelat în mână și învelit în spuza focului, unde se cocea, făcând crustă.
Cenușa se sufla ușor de pe această crustă (“cenușea nu stă pă e/“), cocul
rumenit fiind uns cu ulei sau doar cu mujdei înainte de consumare. în zilele de
post se gătea și fasole, inclusă sau nu în simbria păcurarilor.
După al doilea război mondial, de când în Cupșeni și Ungureni oile se
păzesc cu rândul, asociații-păcurari își aduc de acasă pâine, slănină și făină de
porumb, folosind, după necesități, produsele lactate preparate la stână.
Fructele de pădure și ciupercile au completat întotdeauna meniul
păcurarilor, îmbogățit uneori - în mod cinstit sau nu - cu carne de oaie.
Primăvara și toamna, când oile nu se mulgeau, păcurarii primeau
“merinde în straiță” (Meseș) sau “în tașcă ” (Lăpuș), constând - întotdeauna - în
mălai sau pâine, slănină, brânză, ouă, ceapă, plăcinte. Merindea - dată de fiecare
asociat proporțional cu numărul oilor proprii - nu era cuantificată strict, “o
merinde” reprezentând atâtea alimente “cât să fie de-ajuns“ (păcurarul
nemulțumit devenea periculos în sezon), diferența, acceptată de păcurari, între
bogați și săraci, evidențiindu-se la capitolul calitate.
Merinde în straiță se lua de către păcurar și în perioada în care oile nu
se mulgeau la amiază, turma întorcându-se la staul doar seara. în perioada de
primăvară, când oile ieșeau la păscut foarte devreme, păcurarii își luau merinde
și pentru “gustarea” de la ora 10.
d.3). IGIENA LA STAUL. în mod obișnuit, păcurarul se spăla în
fiecare dimineață pe față și pe mâini, cu apă turnată în pumni de ortac (sau
ciorâng) sau luată direct din sursa (pârâu, izvor) situată în apropierea stânei.
Săpunul era necunoscut la stână în perioada interbelică, chiar astăzi nefiind
generalizat.
Spălarea cu apă a mâinilor înaintea fiecărui muls era respectată cu
strictețe de către toți păcurarii din zonă, crezându-se că intrarea laptelui în
contact cu mâna “necurată” are ca urmare “spurcarea“ lui. Păcurarii se spălau
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pe mâini și după muls, din același motiv, laptele rămas pe mâini și atins apoi de
ceva “necurat” atrăgând, în viziunea lor, spurcarea laptelui întregii turme. în
timpul verii, păcurarii se scăldau, de mai multe ori pe săptămână, în pâraiele din
zonă, pe care le îndiguiau sumar, cu pietre și glii, tocmai în acest scop.
Satisfacerea necesităților fiziologice în staul sau în apropierea lui era
interzisă, pentru ca oile să nu “dea în spurc \ locurile folosite în acest scop fiind
dosnice, astfel alese încât să rămână inaccesibile turmei.
Din pricina câinilor - susțin păcurarii - la colibă aveau uneori purici, de
care încercau să scape scuturând și lăsând la soare țoalele cu care se acopereau
noaptea. îmbrăcămintea de pânză impregnată cu usuc și grăsime - datorită
frecării zilnice de blana oilor și stropirii cu lapte în cursul mulsului - alunga
puricii, motiv pentru care în unele sate din Lăpuș cămașa și izmenele se
schimbau doar la 2-3 săptămâni, în ultima parte a intervalului devenind aproape
impermeabile.33 în Ungureni, Cosțeni, Stoiceni, Cupșeni, hainele de corp din
pânză erau unse în mod intenționat cu grăsimea strânsă în timpul nopții
deasupra zerului, pentru a fi “podite”, adică acoperite cu un strat lucios,
impermeabil.34 în satele zonei Meseș și în cele ale Dealurilor Clujului nu era
cunoscută această practică, hainele de pânză fiind schimbate săptămânal.
Unii păcurari păstrau la staul, în special în perioadele mai reci, haine de
schimb, îmbrăcate în timp ce se uscau cele udate de ploaie.
Până în deceniul șapte al secolului nostru - când au pătruns la stâne
farfuriile individuale, din tablă emailată - în satele în care proprietarii laptelui
transportau mâncarea la staul, în oale, păcurarii mâncau direct din ele,
concomitent, cu linguri de lemn personale, așa cum făceau și păcurarii din
Lăpuș, folosind șuștarul comun.
După utilizare, oalele, ceaunul, șuștarul și lingurile de lemn erau spălate
cu apă sau zer fierbinte (dat ulterior la câini) și agățate în pripilic (sărceri, în
Lăpuș), la uscat, sau închise în colibă ori în stână, să fie inaccesibile câinilor,
înainte de zilele de post, vasele și lingurile erau spălate cu cenușă la stânele la
care acesta era “ținut” cu strictețe.
Gălețile de muls din lemn erau spălate după fiecare muls, fie cu apă (în
satele în care laptele era transportat în gospodărie) fie cu zer fierbinte (la
turmele cu stână), avantajos pentru că restul de grăsime pe care îl conținea
întârzia uscarea lemnului și depărtarea doagelor. Alături de zerul fierbinte se
utilizau pentru spălat - în unele sate - și urzicile. Gălețile erau așezate la scurs
fie pe pripilic - pe răcoare - fie în colibă sau stână, când era foarte cald și exista
pericolul să se usuce brusc.
33 Inf. Bot Gavrilă, n. 1907, Baba.
34 Vezi lista informatorilor din cele 4 sate.
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Inventarul necesar prelucrării laptelui era păstrat în stână. Deși această
construcție era plasată la distanță de staul (20-30 m), era doar parțial ferită de
muște, în ciuda fumului de la vatră. Plasarea poliței de uscat cașul în interiorul
stânei (bășag sau comarnic), în spatele perdelei de fum, valorifica acest minim
avantaj și era justificată, totodată, prin faptul că brânza preparată din cașul
uscat la fum ar fi “mai țiitoare“ (mai rezistentă la alterare).
Privită prin prisma prezentului, igiena mulsului la staul a lăsat
întotdeauna mult de dorit, în principal din cauza momentelor în care produse de
excreție ajungeau, accidental, în găleată, în cantitate mică (mulgarul împingea
imediat oaia în față, pentru a limita urmările), în cursul mulsului. In asemenea
cazuri, mulgarul lua “boboroazele” din găleată, cu mâna, și le arunca, fără a-și
face probleme, baliga oii fiind considerată “curată”.
d.4).
ACTIVITĂȚI
COTIDIENE ADIACENTE
CELOR
PASTORALE, ATMOSFERA LA STÂNĂ.
La turmele mixte cu doi paznici (maturi sau păcurar cu ciorâng), aceștia
nu se întâlneau - pentru a comunica - decât la cele trei mulsuri și seara târziu, iar
la turmele compuse doar din oi păcurarul și ciorângul își vorbeau puțin, atât
pentru că unul pășea în fața turmei iar celălalt în spatele ei, cât și pentru că
diferența mare de vârstă dintre ei limita numărul temelor de discuție. în
asemenea cazuri, păcurarul își petrecea momentele de răgaz fie cântând din
fluier - cu efect benefic și asupra oilor, care se calmau - fie - în funcție de
aptitudini - împletind din paie de grâu “șpargă de clop făcând linguri de băut
apă (căuce), linguri păcurărești sau linguri de lemn obișnuite, confecționând
fluiere, spărgătoare de alune, sălărițe din coajă de mesteacăn sau “împistrind”
(ornamentând) furci de tors sau bâte. întâlnirea a două turme pe imașul comun
era un prilej binevenit de a alunga plictiseala (“de-abia așteptam”), cei doi
păcurari schimbând informații în timp ce ciorângii țineau la distanță cele două
turme. Păcurarii primeau zilnic vești proaspete din sat discutând, în cursul
mulsului, cu mulgarii și proprietarii laptelui. Seara târziu, după ultimul muls, în
satele cu stână păcurarul putea petrece câtva timp - dacă oboseala de peste zi
nu-l dobora - la un pahar de băutură, în tovărășia băcioiului care înnopta în
bășag.
în satele din Lăpuș în care turma mixtă era păzită de mai mulți păcurari
și în special în cele două sate cu păstorit de munte (Cupșeni, Ungureni), în care
cei 4-7 păcurari (plus baciul) intrau în contact cu proprietarii laptelui doar la
sfârșitul fiecărei săptămâni, când aceștia veneau “la cumpenit” cașul, atmosfera
de seară la stână (comarnic) era mult mai animată. Păcurarii povesteau
întâmplări reale sau basme, glumeau, cântau din fluier, doineau, puneau la cale
mici farse. Una dintre acestea, înscenată de obicei păcurarilor tineri, începători,
era bazată pe forma aparte a lingurii păcurărești lăpușene, care avea cupa
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alungită bilateral (“cu două capete “), putând fi introdusă în gură doar cu “wn
capăt
Păcurarii mai în vârstă își exprimau, supralicitând gradat și perfid,
neîncrederea în capacitatea tânărului de a introduce în gură complet,
“bărbătește”, cupa unei asemenea linguri. Ambiționat, acesta reușea, cu efort, să
introducă complet în gură, prin lateral, cupa lingurii, moment în care un păcurar
mai în vârstă înhăța, brusc, coada lingurii, trăgând de ea orizontal, spre înainte,
și târându-1 prin comarnic, în hazul general, pe neofit. Iscusința “călăului”
consta tocmai în a evita fuga în lateral a păcălitului, cu atât mai mult cu cât unii
tineri erau preveniți de rude asupra pericolului și acceptau provocarea în
speranța că vor reuși să dejoace la timp, printr-o mișcare laterală iute, intenția
acestuia, făcându-1 de râs. Faptul că spectacolul - deseori dureros - se încheia cu
comentarii de genul “Să știi de-amu ’ cum să mâncă cu lingură păcurărească “35
trimite la o posibilă semnificație inițiatică a practicii.
Asemenea glume degenerau rareori în certuri, existând un consens tacit
asupra faptului că fiecare era singur răspunzător pentru ceea ce i se întâmplă din
neatenție sau din lipsă de istețime. Era apreciată în mod deosebit în grup
compania celor “săritori”, comunicativi și cu umor, considerați camarazi ideali,
care fac să treacă ușor și plăcut perioada statului la stână, departe de familie și
sat.

35

Inf. Filip Teodor, n. 1909, Cupșeni.
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ZUSAMMENFASSUNG
SOZIALE ASPEKTE IN DER AGRAR-LOKALEN SCHAFZUCHT IM
NORDEN SIEBENBÜRGENS II
Im ersten Teii dieses Beitrages, der im vorigen Jahrbuch erschienen ist,
untersuchte der Verfasser die Formen und die Struktur der
Schafzuchtgenossenschaften und den sozialen Status der Hirten aus einer Zone'
die 85 rumanische Dörfer aus den ethnographischen Zonen Meseș, Sălaj,
Chioar, Lăpuș und Dealurile Clujului einschliesst.
Dieser zweite Teii des Beitrages analysiert die Arbeitsorganisation im
Rahmen der Schafzuchtgenossenschaft und die tăgliche Tătigkeit der
Schafhirten.Es wurde vom Verfasser festgestellt, dass die Struktur und die
Grösse der Schafherde (die seinerseits vom Weideraum - bewaldet oder nicht,
umfassend oder knapp, einheitlich oder geteilt
- abhangt) die
Arbeitsorganisation beeinflusste.
Als Inhalt, konnte die Schafherde aus der Zone entweder nur Schafe
oder Schafe und Ziegen enthalten. Als Struktur, gehörten zur Schafherde aus
der Zone, in Zwischenkriegszeit und spater , die Melkschafe (mulgări genannt),
die Schafe ohne Milch (sterpări), die Lămmer (mieii) und die Hammel
(berbecii), die zusammen ( mit einer Ausnahme von 6 Wochen) weideten und
übemachteten, weil es so leichter war, den Brachfeld mit dem verstellbarem
Pferch zu düngen..
Gewönlicherweise, wurde eine Schafherde von einem Schafhirt
(păcurar) und einem Kind (ciorâng, strungar) bewacht, aber man brauchte fiir
das Melken , im Friihling, noch 1-2 Mănner, als Melker, die gedungene
Landwirte waren. Die Milch wurde von jedem Schafbesitzer in der Sennerei
(stână, bășag, comarnic), im Feldmark des Dorfes oder zu Hause verarbeitet.
Die gemischte Herde (Schafe und Ziegen) brauchte wenigstens zwei Hiiter
(Ziegen weideten separat, im Wald) , aber die anderen Arbeitskrăfte waren
dieselben.
In den Dörfer aus Lăpuș, wo mehrere Landwirte die Schafherde fiir die
Diingnăchte bewachten, war die Anzahl den Schăfers grösser, etwa 4-7
Personen pro Herde. Man benötigte hier keinen gedungenen Melker mehr und
jeder Schafbesitzer verarbeitete selbst die Milch die ihm gehörte.
Die gemischten Herden aus der Meseșzone und Dealurile Clujului
waren oft von zwei Schăfer (păcurari ortaci , das heisst Genossen) und von
einem Kind (ciorâng, strungar), als Gehilfe, bewacht. Jeder Schăfer blieb nur
eine Woche bei stână (die Gesamtheit der Schafherdeerrichtungen in der
Gemarkung des Dorfes), wăhrend der andere frei war, obwohl dieser, dreimal
pro Tag, beim Melken anwesend war.Der Gehilfe blieb standig bei stână, wo er
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beim Melken die Schafe nach Melkstelle (strunga) trieb und kleine Arbeiten
ausrichtete. Die Milch wurde gewöhnlicherweise von jedem Schafbesitzer
(baci, băcioi ) bei stâna oder zu Hause - wo sie transportiert wurde verarbeitet. Auch hier waren im Friihling 1-2 Landwirte als Melker gedungen.
Der gedungene Hauptschăfer (baci), dér standig die Milch verarbeitete,
war ziemlich selten in der Zone zu finden.
Es wird bemerkt dass in der lokal-agraren Schafzucht, sowohl
Schafhirten als auch Landwirte arbeiteten und Schafhirten selbst manchmal
Landwirte, nicht Berufshirten waren, wahrend in der Gebirgsschafzucht alle
Arbeiten von den Schafhirten gemacht wurden, die zahlreicher bei stâna als in
der lokal-agrare Schafzucht waren (7-8 Personen). Dórt erschien standig der
Hauptschăfer (baci), der die Milch verarbeitete, die ganze Arbeit fiihrte und der
Vermittler zwischen Schafhirten und Schafbesitzer war.
Die Kontakté der Hirten mit ihren Familien und dem Dorf waren und
sind zahlreicher und konsistenter in den lokal-agraren Schafzucht als in der
Gebirgsschafzucht, wo das Hirtenleben ziemlich selbststăndig war und ist. Man
bemerkt denselben Unterschied auch wenn der Verfasser das tăgliche Leben der
Schafer analysiert (das Essen, der Schlaf, die Hygiene).
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PLUGUL ȘI PLUGUȘORUL
- unealtă și obicei FLAVIA OȘIAN
Motto:
“Și plugul
diavolul l-a făcut, numai nu știa
cum să puie boii; îi punea cu
dosul la proțap și nu-i putea
porni într-un feli. Dumnezeu a
pus boii cum se cade și a tras o
brazdă, ca să facă și oamenii
așa’’. (Elena Niculiță-Voronca,
Datinele și credințele poporului
român)

I. Considerații preliminare
Lucrarea de față nu-și propune să fie exhaustivă, ci doar să semnaleze,
pentru o posibilă analiză viitoare, semnificațiile plugului ca unealtă și ale
plugușorului ca obicei. Vom urmări pe parcursul acestei lucrări, atât evoluția
semantică a cuvântului plug, cât și simbolistica obiceiului popular ce are loc la
cumpăna dintre ani. Demersul nostru analitic rămâne deschis oricărei sugestii,
fiind, așa cum am semnalat, un simplu eseu pe marginea acestei teme.
II. Plugul - scurt istoric și definiție
încă din timpurile străvechi, oamenii vânau pentru a-și procura hrana.
Totodată, ei și-au confecționat diferite unelte pentru a lucra pământul. Primele
unelte de arat au un trecut milenar în țara noastră, fiind cunoscute două tipuri:
aratrul și plugul.1
Aratrul este o construcție veche, mai simplă, care săpa pământul și îl
împingea în lături. Aratrul provine dintr-un lemn “cu cârlig întărit la cap cu un
corn”2 și o bară sau un vârf de fier. De aici, avem două tipuri de brăzdare în
antichitate: unul dacic (cu brățară) și altul roman (cu manșon). Din cel dacic a
rezultat aratrul, iar din cel roman, plugul.
1 Vaier Butură, Străvechi mărturii de civilizație românească, Ed. Științifică și Enciclopedică,
București, 1989.
2 Idem, p.192.
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Dovada că termenul aratru sau aratu a fost folosit la noi, azi găsindu-se
doar la aromâni, este păstrarea în limbă a verbului a ara. Se observă formarea,
în limba română, a verbelor pentru diferite munci după denumirea uneltei cu
care se lucrează.
Plugul este, conform dicționarului lui Șăineanu, o “unealtă agricolă cu
tracțiune animală sau mecanică folosită pentru arat”3,
A ara înseamnă “a răsturna cu plugul brazde de pământ în vederea
pregătirii solului pentru cultivare”4 (provine din latinescul arare).
Originea cuvântului este încă ambiguă. Rădăcinile lingvistice ale
cuvântului plug le putem regăsi, după opinia unor specialiști ca E. Boguslawski
sau M. Friedberg, în slavul plugu. Alți specialiști susțin originea germanică și
romanică a cuvântului plug (P. Leser, R. Braumgart).
O altă definiție a plugului este cea a lui Ghinoiu, care atinge mai mult
latura spirituală a plugului, cea legată de tradiție: “o unealtă preistorică, simbol
al agriculturii, cu care se trage o brazdă în curtea gospodarului colindat la Anul
Nou de ceata masculină”5. Fiind "principal instrument de recuzită purtat de
ceată, a devenit nume generic pentru întregul obicei”6.
O definire mai concretă a plugului ca unealtă ar fi cea dată de N.
Edroiu, “plugul este un instrument de arat avansat, o unealtă agricolă prin
excelență medievală” și care “ocupă un loc distinct în evoluția generală a
•uneltelor de arat”7.

III. Componentele plugului. Tipuri și variante
La geto-daci, plugul avea o construcție simplă, triunghiulară, care a
evoluat înspre o formă patrulateră în perioada Daciei romane. Pornind de la
această perioadă istorică, în timp, plugul s-a impus ca unealtă de bază în
practicarea agriculturii.
Plugul este format din: cuțit, corman, brăzdar, talpă, bârsă, grindei,
coame, potâng, rotile. Inițial, după I. Ghinoiu, plugul era tras de 10-12 boi și
aparținea obștei. Pe lângă această semnificație a socialului, putem vorbi, de

3 Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbii române, voc. gen. (N-R), Mydo Center, 1996,
p.215.
3 Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Ed. Univers Enciclopedic, București, 1996, p.54.
5 Ion Ghinoiu, Dicționar de obiceiuri populare de peste an, Ed. Fundației Culturale Române,
București, 1997, p.151.
6 Ibidem, p. 151.
7 Nicolae Edroiu, Despre apariția plugului în țările române, în “Terra nostra", Redacția
revistelor agricole, voi. II, București, 1971, p.l 16.
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asemenea, și de o funcție magică, de protecție împotriva forțelor malefice:
ciuma, holera.
Principalele tipuri etnografice de plug în Transilvania sunt cu brăzdar
simetric și cu brăzdar asimetric. Cele cu brăzdar simetric au cormanul mobil,
iar cele cu brăzdar asimetric, cormanul fix. Brăzdarul asimetric este atestat în
epoca romană târzie și se presupune că a fost adus în Transilvania de coloniile
germane.
Plugurile cu corman mobil se foloseau în zonele înalte, pe dealuri cu
pante mai pronunțate și munți, deoarece ușurau aratul în pantă. In zonele joase,
dealuri cu forme mai domoale și câmpii se utiliza plugul cu corman fix.
Pe lângă tipurile de plug deja menționate, mai existau și unele variante
mai puțin frecvente: plugul satului și plugul dublu. Plugul dublu se folosea pe
terenurile în pantă pronunțată. “Pe grindeiul plugului sunt fixate două garnituri
de piese specifice plugului cu brăzdar asimetric”8. Plugul satului era răspândit
într-o zonă îngustă sub munți, în zona Călatei și în Secuime. Este “o variantă
mai primitivă a plugului cu schelet patraf’9, cu patru părți, de origine apuseană.
Acest plug era proprietatea obștii. Cu el se trăgea prima brazdă de hotar, se
delimitau loturile de pământ ale sătenilor și se drenau apele din luncile
mlăștinoase. De asemenea, alături de funcția strict utilitară, plugul satului avea
și o semnificație rituală: cu el se înconjura satul contra ciumei.
IV. Obiceiuri legate de folosirea plugului

începutul muncilor agrare era legat de anumite obiceijiri specifice
acestei perioade. Unul dintre ele era pornirea plugului care consta în “scoaterea
rituală a plugului în țarină și începerea simbolică a aratului în ziua de Măcinici,
străvechi început de an agrar”10. în localitatea Câmpuri din județul Arad, “în
ziua de Sfinți se pornea plugul. Pornitul Plugului era un eveniment deosebit
pentru întreaga comunitate deoarece se credea că numai cei cu noroc pot ieși
primii la plug pentru ca după norocul lor să rodească și țarina, că de va ieși
unulfără noroc țarina nu va rodi ” 11.

8 Vaier Butură, Străvechi mărturii de civilizație românească, Ed. Științifică și Enciclopedică,
București, 1989, p. 198.
9 Kós Károly, Plugul satului din colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei în "Anuarul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1957 și 1958", Cluj, 1958, p.297.
10 Ion Ghinoiu, op.cit., p. 154.
11 Ioan Toșa, O. Muraru, Sfintele Sărbători ale Paștilor în lumea satului românesc de la sfârșitul
sec. al XIX-lea, în curs de apariție în "Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvanie”, 1999, p.9 în
ms.
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Obiceiul avea câteva momente organizatorice și ritual-magice: ascuțirea
cuțitului plugului, repararea unor părți componente ale plugului, îngrijirea
animalelor de tracțiune (boi, cai), încheierea unor acorduri între gospodari
privind ajutorul la arat cu plugul de lemn tras de 4-6 boi, așteptarea pornirii
plugului, fapt ce presupunea o curățenie fizică și spirituală desăvârșită.12
înainte de pornirea plugului, gospodarii se asociau la arat, eveniment
cunoscut sub numele de sâmbra plugului. “Pentru aratul pământului înțelenit cu
plugul construit, cu excepția «fierului» sau cuțitului, numai din lemn,
gospodarii cu vite puține de muncă se întovărășeau pe criterii de rudenie,
vecinătate și simpatie reciprocă pe perioada muncilor agricole de primăvară
(aratul și semănatul). Cu acest prilej se stabilește numărul vitelor de muncă și al
oamenilor cu care participa fiecare familie, drepturile și îndatoririle sâmbrașilor,
ordinea sau rândul la arat astfel încât muncile agricole să se desfășoare la timp
și în bune condiții. înțelegerea se încheia cu o petrecere a sâmbrașilor
(Moldova, Bucovina)”13.
Un alt obicei legat de plug și de folosirea lui era tânjaua, un “scenariu al
morții și renașterii anuale a zeului agrar în ziua de Sângiorz, substituit de
gospodarul care a ieșit primul la arat”14.
Și acest obicei avea câteva etape: mai întâi, în luna martie, se alegea
gospodarul care ieșea primul la arat (numit și “primul arător”); tinerii se grupau,
apoi, câte doi, în vederea împodobirii jugului cu crengi verzi, panglici colorate,
flori, această activitate desfașurându-se în dimineața zilei de Sângiorz; urma
purtarea jugului pe umeri de către feciori spre gospodăria primului arător unde
se încingea jocul; jugurile împodobite erau legate pentru a forma un șir de 6-8
perechi; teleguța se prindea cu ramuri verzi, fiind învelită într-o cergă; se
înjugau feciorii Ia juguri și se urca primul arător în teleguță; cortegiul se pornea
spre locul unde s-a făcut prima arătură, loc care era înconjurat de trei ori; apoi
alaiul se îndrepta spre râu, timp în care primul arător încerca să sară din
teleguță, să fugă de “moarte”; pe malul râului, el era aruncat în apă, spălat sau
stropit pe față, după care alaiul se întoarce la gospodăria primului arător;
scenariul se încheie cu o petrecere; restul anului, primul arător e respectat, lui
datorându-i-se roadele bune sau rele.15
în județul Bihor, prima gazdă care ieșea întâi la arat era sărbătorită a
doua zi după Paști: “cel care ieșea primul cu plugul la arat a doua zi după Paște,
după serviciul religios, este luat de feciori pe umeri și dus în sat, unde este pus

12 Ion Ghinoiu, op.cit., p. 154.
13 Ibidem, p. 171.
14 Ibidem, p.200.
15 Ibidem, p.200.
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pe un car. Oamenii trag carul, ținându-se de funii, câte 24 perechi, până în altă
comună”,16
V. Un obicei agrar: Plugușorul
Dacă plugul pentru țăran înseamnă elementul de cea mai mare
însemnătate practică, utilitară și socială, cântecul Plugușorului desemnează
dimensiunea spirituală care s-a născut din necesitatea semnificării, și în plan
spiritual, a tradițiilor strămoșești.
Plugușorul este “un obicei agrar de Anul Nou structurat după modelul
colindelor”17. Acest obicei se practică în Ajunul Anului Nou, în seara și noaptea
de Revelion sau în ziua de An Nou. “Seara înainte de Sf. Vasile umblă flăcăii cu
Plugușorul înjugați 4 boi frumoși grași împodobiți cu cununi de cetenă de brad,
cu flori colorate artificiale pe grumazi și coame și urează la fereastră
Plugușorul”18. “Dar iată că a sosit și ajunul Anului Nou. Mai ales copiii îl
așteptau fără răbdare. După apusul soarelui, până la miezul nopții, satul e plin
de forfoteală și sunete de clopoței și zurgălăi, căci umblă cete de băieți și flăcăi,
din casă în casă cu plugușorul”19.
Ceata plugușorului este formată în general din copii. Flăcăii umblă cu
plugul - un plug în mărime naturală cu care se trăgea o brazdă de Anul Nou.
Plugușorul, folosit de cetele de copii, este un plug în miniatură, care poate fi și o
ramură bifurcată de măr, simbolizând plugul. Plugușorul era ornat de către copii
în diverse moduri. în localitatea Cuza Vodă, jud. Dâmbovița, ceata de
colindători cu plugușorul era formată din copii “între 7-12 ani care se grupau
câte 3-4 la un loc. Fiecare grup poartă un plugușor lucrat din lemn și carton
după îndemânarea lor și ornat cu hârtie colorată, oglindă, mărgele, beteală,
batistă, bete și flori de hârtie... în seara de 31 dec. - 1 ian., grupurile...pornesc
pe la case cântând la fereastră și pe alocurea sunt introduși în casă unde
urează”20.
Ceata de colindători era foarte bine ierarhizată și membrii ei aveau
atribuții precise, dar funcțiile din interiorul grupului erau puține la număr și nu
se pot schimba. Totuși, în unele cete apar funcții și roluri distincte, de exemplu:
plugarul (care purta traista cu darurile primite), urătorii (care spuneau urătura).

16 Ioan Toșa, Contribuții la studiul credințelor populare de la sfârșitul sec. al XIX-lea legate de
agricultură, ms, p. 13
17 Ion Ghinoiu, op.cit., p. 152.
18 Răspuns la chestionarele Muzeului Etnografic al Ardealului, caiet nr. 277, Arhiva Muzeului.
19 Idem, caiet nr. 276.
20 Idem, caiet nr. 261.
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Textele agrare ale plugușorului narează etapele obținerii pâinii: alegerea
locului, aratul, semănatul, seceratul, treieratul, măcinatul, după cum putem
observa într-o variantă a plugușorului din zona Branului:
“S-a sculat mai an bădica Traian
Și-a încălecat pe un cal învățat
Cu frâul de mătase cât vițele de groase
Și în scări s-a ridicat
Peste câmpuri s-a uitat
Ca să aleagă un câmp curat
De arat și semănat
Intr-o joie s-a apucat,
Cu un plug cu 12 boi
Boi, boureni,
în coadă codălbei,
în frunte țintei,
Toată ziua a lucrat
Și prin brazde-a semănat
Grâu mărunt și grâu de vară
Dar-ar Domnul să răsară.
La lună, la săptămână
S-a umplut aurul în mână.
Traian iute s-a întors
S-a dus la țigan, la moș Drăgan,
Și-a comandat 22 de seceri, secerele
Să dea la nepoței și nepoțele
Ca să secere cu ele.
Grâul l-au secerat
Și l-au treierat
Și-n saci l-au băgat
Și-n care l-au încărcat.
Și-au plecat la moară, la moș Drăgan,
Unde-au măcinat și acum un an.
Dați-ne ce ne veți da
Căci noi nu suntem de aici așa.
La anul și la mulți ani!”21

21 Georgeta Stoica, Olivia Moraru, Zona Etnografică Bran, Ed. Sport-Turism, București, 1981,
p. 103-104.
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Cetele de plugușor colindau la lumina zilei, aratul și săpatul fiind
interzise în satul românesc după apusul soarelui; pământul, ca oricare ființă,
trebuia să se odihnească.
Funcțiile și semnificațiile din cadrul recuzitei plugușorului erau variăte:
unelte și animale folosite pentru arat și semănat, instrumente de produs
zgomote, instrumente de cântat. Când urarea era declamată, fără melodie, era
însoțită de acte rituale și practici simbolice, ca de exemplu tragerea brazdei de
plug în curtea gospodarului.
La sfârșitul urării, gazdei i se dorea un an bun de rodire și mulți ani
fericiți, “să vă fie de bine cu Sf. Anul Nou”22, “La anul și la mulți ani!”23.
în final, gospodarul le dăruia colindătorilor covrigi, mere, nuci, pere,
colaci și, ulterior, bani.
Fără a pretinde că am epuizat vastul subiect dedicat semnificațiilor
plugului ca unealtă, având o funcție strict utilitară, și a Plugușorului, ca
dimensiune spirituală, ca practică rituală, am încercat doar să subliniem
importanța pe care o are plugul (în cele două variante descrise) în tradiția
românească.

22 Răspuns la chestionarele Muzeului Etnografic al Ardealului, caiet nr. 277, Arhiva Muzeului.
23 Georgeta Stoica, Olivia Moraru, op.cit., p.104.
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The Plough and the “Plugușor”
tool and custom - Abstract -

The author tries to show the importance of the plough as a tool and the
“plugușor” (which is a toy plough) as a symbolic tool.
The paper analyses the structura and the components of the plough as a
tool, and also the customs related to the use of the plough. The second part of
the paper follows an agrian custom, the “Plugușor”, and the way this custom is
going on.
These two types described in the paper could be the subject for a future
dissertation, which would follow deeply the relationships between the material
and spiritual cultura.
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“Am descoperit un mare adevăr. Că oamenii trăiesc intr-un loc
anume, iar interesul lucrurilor se schimbă pentru ei odată cu interesul casei.
Iar drumul, câmpul de orz și arcuirea colinei iau altă înfățișare pentru om
atunci când alcătuiesc un domeniu. Căci toată această materie diversă se
reunește și apasă asupra inimii lui. ”
Antoine de Saint - Exupery, Citadela

ANTROPOS ȘI SPAȚIU DOBROGEAN
Paula Popoiu

Abundența pădurilor care acoperă cea mai mare parte a teritoriului
României și faptul că nordul și vestul țării s-au afiliat în condiții istorice
specifice culturii europene occidentale a determinat, la nivelul civilizației rurale
românești, crearea unei spectaculoase arhitecturi a lemnului, considerată a se
înscrie, prin material și tehnică de construcție, ca și prin unele caracteristici
planimetrice și decorative, Europei centrale și de nord1.
Acest lucru i-a determinat atât pe specialiștii români cât și pe cei străini
să considere România aproape exclusiv ca țara arhitecturii vernaculare din
lemn, inclusă ariei europene mai largi, care se întinde din nordul și estul
Europei, peste România, Slovenia, Bosnia, Herțegovina și Serbia de Vest”2.
Definiția, consacrată deja printre specialiști, se dovedește a fi nu
eronată, ci extrem de limitativă, deoarece lasă în afara cunoașterii istoriei
arhitecturii tradiționale românești domenii importante, cu realizări interesante
din punct de vedere constructiv și la fel de necesare pentru asigurarea identității
și memoriei culturale a spațiului românesc. Am în vedere cele două tipuri de
arhitectură vernaculară în care materialul de construcție dominant este lutul sau
piatra.
Modul exclusivist de analiză a arhitecturii vernaculare românești
datorat în mare măsură și lipsei de spectaculozitate a construcțiilor din lut, strict
Vezi Georgeta Stoica, Arhitectura populară românească, București, 1989; Vaier Butură,
Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj - Napoca, 1978; Paul Petrescu, Arhitectura
țărănească din lemn din România, Ed. Meridiane, București, 1974; Paul Petrescu, Georgeta
Stoica, Artă populară românească, Ed. Meridiane, București, 1981; Paul Stahl, Paul Petrescu,
Locuința țăranului român, București, 1958, Georgeta Stoica și colab., Dicționar de artă populară
românească, București.
2 Georgeta Stoica, Arhitectura populară românească, București, 1989, pag. 65.
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funcționale, a dus de fapt la eliminarea din cercetarea de specialitate a unor zone
al căror interes rezidă tocmai în formidabila capacitate a omului de a se adapta
unui mediu care nu-i oferă aproape nimic ca sursă de existență sau ceea ce-i
oferă pare a fi perisabil și perimabil, supraviețuirea fiind în acest caz o
adevărată aventură umană înscrisă în timp (istoric) și în mediu (fizic și cultural).
Tocmai modul în care omul, în marea sa aventură (adaptare,
supraviețuire, viețuire în condiții normale), transformă ceea ce pare fragil în
rezistență și durabilitate a interesat în această lucrare care se bazează, desigur,
pe consultarea bibliografiei și arhivelor, dar folosește mai ales date culese
personal în teren de-a lungul a șapte ani de cercetare (1989, 1991 -1997).
Studiul habitatului rural tradițional din Dobrogea, accentuând pe cele
două componente ale sale, așezarea și arhitectura, a început în anul 1989 dintrun interes mai degrabă personal pentru o zonă strict delimitată pe Valea Dunării
corespunzând teritoriului administrativ al comunei Topalu din județul
Constanța.
După 1990, cercetarea de specialitate, adaptându-se într-o oarecare
măsură cerințelor europene în domeniu, a adus în atenția specialiștilor și până
atunci marginalizatele construcții de lut, dar mai ales a atras atenția asupra unor
regiuni care, supuse unei rapide transformări a peisajului construit ca și a celui
natural, riscă să piardă o componentă prețioasă reprezentată de tradiția de
locuire și de construcție.
în principiu, aceste zone au fost înscrise într-un posibil plan de
cercetare exhaustivă a zonelor neglijate până atunci de cercetarea etnologică, în
marea lor majoritate situate în vestul, estul și sudul țării, adică acolo unde
dominanta principală a construcției vemaculare este lutul ca material de
construcție.
Dacă acest plan ar fi fost pus în aplicare coerent și la nivel național, el
ar fi dus Ia constituirea unor baze de date regionale care ar fi conservat cel puțin
în arhive, originalitatea și specificitatea modului de viață rural ale cărui valori
tind în prezent să dispară sufocate de importuri ce nu au decât firave legături cu
tradiția locului și ar fi completat capitolele, deocamdată albe, ale arhitecturii din
lut și piatră, raportate implicit la mediul care le-a dat naștere.
Studiul habitatului (așezării și arhitecturii vemaculare) din Dobrogea sa înscris astfel dezideratelor “etnologiei de urgență” care depășesc simpla
inventariere a datelor privind arhitectura tradițională și vemaculară și propun
cercetătorului o analiză de tip monografic în care locul principal îl ocupă
legătura intimă dintre peisajul antropizat și modelatorul acestui peisaj locuitorul satului tradițional.
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Demersul s-a bazat pe metoda monografică folosită de Dimitrie Guști
în perioada interbelică, care, deși studiază lumea satului românesc din
perspectiva sociologiei, conține multe elemente de analiză antropologică .
Bazată inițial pe ideea de salvare și protejare a patrimoniului
monumental din zona rurală a Dobrogei, cercetarea și-a adăugat treptat
componente care țin de studierea ansamblului condițiilor care au dat naștere
construcțiilor vernaculare, în speță a habitatului dobrogean și a modului
complex de viață ce s-a desfășurat aici de-a lungul timpului.
în acest sens, credem, se relevă dimensiunea antropologică spre care
tinde în prezent cercetarea satului românesc, în cadrul căruia adaptabilitatea la
ecosistem a grupului uman privit ca grup socio-cultural, constituie un dat
important.
Modul relativ exclusivist de analiză folosit de cercetarea etnologică
românească a făcut să se piardă mult din informația documentară și din
patrimoniul construit al acestei zone, iar efortul făcut în prezent pentru
recuperarea datelor și a arhitecturii tradiționale din lut să fie infinit mai mare .
Lipsa informației documentare sau existența ei într-o limbă puțin
accesibilă (limba turcă), dispersarea ei într-o multitudine de izvoare și
încercarea de a depăși abordarea descriptivă a subiectului care s-a practicat până
în prezent în studiile de etnografie, au determinat lecturi paralele și
multidisciplinare de istorie, arheologie, sociologie, geografie și geologie, chiar
ecologie, având în vedere importanța deosebită pe care o joacă în viața
comunităților rurale dobrogene transformarea drastică a mediului fizic în
diferite perioade ale istoriei umane și naturale a regiunii.
Studiul Dobrogei, limitat inițial la cele câteva așezări de pe Valea
Dunării dobrogene, a relevat pe parcursul desfășurării sale o regiune fascinantă
prin istoria ei desfășurată într-un habitat locuit de o multitudine de populații,
cum nu întâlnim nicăieri în Europa, care au locuit aici și au lăsat peste tot în
peisaj urmele trecerii.
Cercetarea de teren a relevat, de asemenea, necesitatea extinderii ei la
toate așezările dobrogene și fixarea unor obiective în concordanță cu situația
reală a Dobrogei, de zonă în rapidă transformare și care să conducă la depășirea
clișeelor de până acum care prezintă o regiune aridă, un peisaj sărac, populat de
o lume relativ pitorească prin geneza și obiceiurile ei sau ca pe o regiune de o
impecabilă și milenară continuitate a populației și tradiției românești, cerință
ideologică care nu respectă adevărul, de altfel mult mai interesant și chiar mai
avantajos din punct de vedere istoric, având în vedere că Dobrogea multi și
inter-culturală a creat un model de conviețuire etnică greu de găsit în alte
regiuni europene.
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Primele rezultate ale investigației de teren au impus de asemenea
obiective decurse din însăși situația zonei după 1990 - mutații rapide în
peisajul construit și chiar în peisajul natural prin schimbarea regimului juridic
asupra pământului și implicit a intereselor de exploatare economică a
teritoriului.
Astfel s-a relevat în teren necesitatea protejării, prin legi speciale, a
habitatului rural dobrogean (spațiu natural - spațiu locuit - spațiu construit)
amenințat cu o rapidă și ireversibilă transformare (extinderea zonelor de
pășunat, restrângerea zonelor cultivate datorită absenței irigației pământului,
dispariția sau rarefierea din mediul natural a unor specii de pești care asigurau
altădată hrana unei bune părți a populației Deltei Dunării). Este posibil ca în
scurt timp să se ajungă la depopularea acestei zone sau la concentrarea locuirii
în apropierea orașelor, ceea va duce implicit la schimbarea modelelor și
materialelor tradiționale de construcție .
în consecință, necesitatea salvării patrimoniului construit prin metode
adecvate (conservare efectivă sau cel puțin stocare într-o arhivă documentară) sa afirmat de asemenea ca o urgență.
Rezultatele finale ale cercetării au dat la iveală multe aspecte
necunoscute privind așezarea și arhitectura și au subliniat ca necesare și urgente
următoarele aspecte:
1. Extinderea cercetării în toată Dobrogea, inclusiv în Dobrogea
bulgărească și în zonele învecinate din Basarabia și Ucraina, altădată surse de
populare a Dobrogei cu diverse grupuri aflate în mișcare fie din cauze
economice, fie datorită războaielor sau persecuțiilor religioase;
2. Abordarea așezării și arhitecturii nu ca pe un inventar de fapte, ci ca
pe o analiză antropologică în care factorul uman să-și reia locul important pe
care l-a avut în crearea acestora de-a lungul istoriei recente a zonei;
3. Sublinierea “modelului cultural dobrogean” a cărui decodificare
implică analiza unor relații biunivoce între românii autohtoni (dicienii) și
celelalte populații care s-au stabilit aici de-a lungul timpului venind din zone
mai mult sau mai puțin depărtate de teritoriul și spiritualitatea spațiului
dobrogean în esență încadrat spațiului geografic și cultural românesc din
stânga Dunării (Câmpia Română) și mai departe prin oierii transhumanți
(mocanii), Transilvaniei;
4. Selecționarea și conservarea acelor monumente vemaculare
reprezentative pentru Dobrogea, a căror construcție se limitează la perioada de
timp de după 1877, când de fapt se constituie în Dobrogea ceea ce putem numi
“tradițional”, atât în formarea așezării cât și a modelelor de arhitectură
vemaculară.
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Desigur această ultimă propunere rămâne una ideală până la apariția
legilor de protecție a patrimoniului care să intereseze populația însăși în a-și
menține și conserva construcțiile tradiționale.
1. IZVOARE

Informațiile folosite pentru reconstituirea istoriei habitatului și pentru
analiza arhitecturii tradiționale au fost furnizate în cea mai mare parte de
cercetarea de teren.
Pe măsura cercetării izvoarelor scrise și bibliografiei de specialitate am
constatat că până în 1989 despre Dobrogea nu s-a scris, de fapt, un studiu
aprofundat al celor două componente importante ale habitatului - așezarea și
arhitectura. Materialul referitor la acest subiect este extrem de sărac și constă
dintr-o singură lucrare mai importantă privind arhitectura tradițională: FI.
Stănculescu, Adrian Gheorghiu, Paul Stahl, Paul Petrescu. Arhitectura
populară din regiunea Dobrogea, București, 1957.
Alte referiri la acest subiect constau din notații disparate cuprinse în
lucrări de ordin general sau în reviste de specialitatea (Analele Dobrogei,
Arhiva Dobrogei).
în final se constată că despre Dobrogea s-a scris mult dar niciodată
sistematic și consistent cu excepția celor câteva cărți comandate de statul român
după 1877 (Cpt. M.D.Ionescu, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, București
1904; Grigore Dănescu, Dicționarul geografic al jud. Tulcea, 1896; Dicționarul
geografic al jud. Constanța , 1897} când Dobrogea trebuia înțeleasă și implicit
asimilată teritorial și mai ales cultural României, după ce mai bine de patru sute
de ani s-a aflat sub stăpânire turcească, timp în care aici se dezvoltase un mod
de viață special și relativ deosebit de restul teritoriului românesc .
După 1920 se scriu cărți pe care le-am putea numi “de bilanț”, deoarece
ele analizează mai ales dezvoltarea teritoriului dobrogean după revenirea lui în
granițele românești; aceste cărți abordează doar în trecere antropologia zonei și
habitatul, constituind mai ales obiectul de analiză al geografilor. Două dintre
aceste cărți vor fi menționate aici, restul, mai puțin consistente, fiind menționate
în bibliografia care însoțește lucrarea: Dobrogea -50 de ani de viață
românească. București, 1928; La Dobroudja. Connaissance de la terre et de la
pensée roumaines, Academie Roumaine, Bucarest,1938._
După 1950, un număr mic de studii de etnografice s-au referit la diverse
componente ale vieții rurale dobrogene (port, folclor), dar nici unul la subiectul
care ne interesează cu excepția cărții amintită deja. Nu au lipsit însă studiile de
istorie și arheologie a Dobrogei.
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Lipsa de interes a specialiștilor, după 1950, s-a datorat unor cauze
multiple din care nu a lipsit factorul politic care nu a agreat nici o cercetare
etnologică sau cu atât mai mult de antropologie culturală menită a da la iveală o
civilizație rurală bazată pe fenomene de aculturație și care contrazicea într-o
oarecare măsură conceptul continuității și purității românismului. O cercetare
care să ignore procesele culturale care s-au desfășurat aici timp de aproape patru
sute de ani, cât Dobrogea s-a aflat efectiv sub stăpânire turcească, ar fi fost
nerelevantă de aceea s-a preferat mai degrabă exilarea zonei într-un con de
umbră sau s-au făcut cercetări fără trimitere la istoria civilizației rurale din
Dobrogea. Astfel că, deși bine cunoscută din punct de vedere arheologic,
Dobrogea este aproape complet ignorată din punct de vedere antropologic.
Caracterul multi-etnic și multi-confesional al Dobrogei este de
asemenea un element care conferă dificultate oricărui demers de ordin
antropologic sau etnografic. O viziune complexă care să depășească simpla
descriere a subiectului nu s-a putut aborda înainte de 1989 din cauze care țin în
esență de factorul politic, limitativ pentru orice studii care nu puteau corespunde
viziunii ideologice asupra continuității neîntrerupte și milenare. Ineditul lucrării
constă tocmai în abordarea materialului cules pe teren, nu în maniera descriptiv
etnografică de până acum, ci făcând un efort de abordare antropologică și pe
cât posibil comparativă din care să reiasă caracterul absolut original al regiunii.
Informațiilor obținute direct de la locuitori pe baza unor instrumente
standardizate de lucru li s-au adăugat informații de natură istorică furnizate, fie
de bibliografia de specialitate, fie de cercetarea fondurilor arhivistice păstrate la
București, Tulcea și în arhivele primăriilor rurale.
Arhivele primăriilor din satele cercetate, chiar dacă adesea dezordonate
și greu de obținut, au fost uneori singurele izvoare pertinente care au permis
într-o oarecare măsură reconstituirea istoriei așezării și nu de puține ori
registrele de stare civilă sau caietele de însemnări ale unor primari de la
începutul secolului nostru (cazul satelor Ciucurova, Enisala, Topalu, Seimeni)
au contribuit la refacerea unei atmosfere umane deosebit de interesante pentru
cercetătorul dornic să privească în profunzime, dincolo de simpla înregistrare a
faptelor de cultură, către omul care a determinat apariția locuinței și a câmpului
cultivat.
Izvoarelor scrise li s-au adăugat unele mai puțin obișnuite, pe care leam putea numi mai degrabă ca fiind de natură narativă și beletristică: relatările
călătorilor străini (diplomați, scriitori, reprezentanți ai bisericii, oameni de arme
sau simpli aventurieri) începând cu Ibn Battuta (1330) și Evlia Celebi (1651).
Relatările călătorilor străini cuprind descrieri de ținuturi, așezări, construcții și
tipuri umane, având uneori atașate și importante documente cartografice și
iconografice.
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Studierea combinată a acestor date a permis nu numai cunoașterea și
înțelegerea circumstanțelor nașterii și evoluției satelor investigate, ci și
decelarea coordonatelor pe care s-a dezvoltat cultura populară dobrogeană în
cadrul căreia identitatea și specificitatea fiecărui grup rezultă din analiza
puținelor dovezi de cultură materială tradițională (sau ceea ce se constituie ca
tradițional în Dobrogea după 1877) care mai supraviețuiesc în această regiune,
supusă și ea “vremii”, dar mai ales “vremurilor”: ocupație străină, războaie
frecvente pe o perioadă îndelungată de timp, ruperea din întregul spiritual
românesc cu pierderea temporară a identității, revenire și readaptare la matricea
culturală vremelnic părăsită cu refacerea spiritualității românești în cadrele mai
speciale ale Dobrogei, convulsii provocate nu numai omului, ci și mediului
natural prin intervenția brutală în viața comunității abia statornicite a “omului
nou” produs de socialism și colectivizare și, în sfârșit, drumul lent către
normalitate, al cărui sens, imprimat după 1990, nu este însă lipsit de pericolul
distrugerii, izolării, depopulării și contorsionării (repetate a câta oară în ultima
sută de ani?) a peisajului rural.
Izvoarele arheologice au fost folosite pentru stabilirea cu mai multă
exactitate a momentului în care mediul geografic devine spațiu locuit,
antropizat, culturalizat, adică este organizat și utilizat de comunități umane cu
un grad mare de sedentarizare care s-au implantat în teritoriu prin adaptare la
peisajul forestier originar al Dobrogei nordice.
Locurile de așezare obținute inițial prin defrișare rămân adesea vetre de
sat locuite de-a lungul timpului de populații diferite. Istoria ocupării teritoriului
de către om în diferite epoci se deslășoară și în Dobrogea aproximativ pe
aceleași locuri favorabile locuirii în condiții normale (adăpostire, sursă de apă,
materiale de construcție la îndemână). Izvoarele arheologice au relevat aspecte
importante ale implantării grupurilor umane în teritoriu și ale dezvoltării locuirii
în zonă până către începuturile Evului Mediu. Odată stăpânirea otomană
instalată, Dobrogea intră în conul de umbră menit regiunilor marginale ale unui
imperiu al cărui scop nu este organizarea teritoriului, ci doar exploatarea lui
militară și economică.
începând cu secolul al XV-lea, izvoarele de orice natură sunt rare ceea
ce permite mai ales formularea unor ipoteze de lucru bazate pe informații
furnizate de teren sau de izvoare târzii din care nu lipsesc documentele
cartografice și iconografice produse cu ocazia diverselor războaie care s-au
desfășurat în Dobrogea începând din secolul al XVIII-lea.
Revenim, însă, la a sublinia că lucrarea se bazează mai ales pe
informația obținută în teren și pe analiza elementelor de cultură tradițională încă
viabile în zona cercetată.
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Onomastica (toponime și antroponime) regăsibilă, atât în izvoarele
scrise, cât și în memoria locală a comunităților studiate, a relevat o serie de
realități privind geneza așezărilor, grupul întemeietor (toponimele derivate din
antroponime sunt relativ frecvente în Dobrogea). Toponimele (turcești,
românești, românești turcizate, turcești, traduse în românește după 1877, rar
slave) scot în evidență raporturile etnice și sociale stabilite în diverse perioade
de timp între populația autohtonă, românească prezentă în izvoare sub
denumirea de “creștini”, “moldoveni”, “cojani” și populația provenită din
colonizări sau rețineri spontane în teritoriu. Toponimele oglindesc cu precădere
raportul demografic stabilit la un moment dat între cele două populații
(turcească - musulmană și românească - creștină) care domină istoria Dobrogei
până la 1877, când raportul demografic este schimbat radical în favoarea
românilor.
Aproape fiecare sat dobrogean și-a schimbat denumirea de câteva ori în
decursul timpului, dar majoritatea toponimelor au rămas fie românești, fie
turcești.

2. OM - NA TURĂ - CULTURĂ
Odată retrasată istoria habitatului (evoluția conjugată a societății locale
și a peisajului) și istoria demografică, premisa analizei arhitecturii vernaculare
dobrogene nu poate fi decât perceperea ei ca adăpost și cadru al unui grup uman
determinat aflat în legătură de bună conviețuire cu alte grupuri umane cu care
își împart același spațiu natural.
Condițiile naturale nu sunt, deci, decât în parte determinate în alegerea
unui sat sau altul pentru constituirea unei așezări sau pentru amplasarea unei
construcții. Importante sunt în aceeași măsură împrejurările culturale care au
condiționat organizarea particulară a spațiului locuit și funcționarea armonioasă
a trinomului mediu natural - om - mediu cultural.
Maniera particulară de realizare a raportului om - natură - cultură a dat
naștere în Dobrogea unei arhitecturi vernaculare organic integrată mediului fizic
și ale cărei forme coerente sunt caracterizate prin dinamism și inedit, purtând în
mod vizibil amprenta etnică (arhetipală) a grupului care le-a creat.
Informațiile culturale diverse, purtate de grupurile umane care se așează
în Dobrogea în diverse perioade de timp din cauze variate (economice, politice,
confesionale) care au influențat în mod evident construcția de locuințe și
modul de organizare a habitatului.
Din acest punct de vedere, arhitectura dobrogeană considerată
tradițională se delimitează net, ca formă și expresie, de arhitectura “spațiilor
deschise” din celelalte zone de câmpie ale țării unde se folosește ca material de
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construcție lutul și intră în evident contrast cu arhitectura tradițională din zonele
de munte și deal, mai stabile din punctul de vedere al perpetuării modelelor
tradiționale.
Acest lucru nu face, însă, imposibilă regăsirea și în Dobrogea a
formelor arhetipale ale arhitecturii vernaculare românești.
Soluția planimetrică, volumetria și uneori decorația desfășurată pe
stâlpii și parapetul prispei sau foișorului sunt elemente fundamentale prin care
se definește modelul arhitectural regăsibil pe tot teritoriul țării.
Soluția etnică este elementul diferențiator care se materializează mai
ales în modul de aranjare și folosire a spațiilor de locuit, în preferința pentru
unul sau altul dintre materialele de construcție, în proporția camerelor și a
spațiilor deschise (prispe, balcoane).
Rezultat al unui fenomen cert de aculturație, modelul arhitectural
dobrogean necesită o perioadă de cristalizare și de proliferare care depășește
deseori durata de stabilire în zonă a unor grupuri etnice (germanii, bulgarii,
aromânii) care au rămas aici doar câteva zeci de ani, cel mult o sută de ani,
adică o perioadă mult prea scurtă în raport cu timpul istoric, pentru a putea
vorbi de o tradiție fixată prin practică și transmitere. Elementul de stabilitate, și
în acest caz, rămâne cel românesc, care, practic, n-a părăsit niciodată definitiv
zona, ci doar a fost dispersat în masa mare a cuceritorilor otomani, cu excepția
Văii Dunării, unde rămân majoritar de-a lungul istoriei recente a Dobrogei.
Dialogul permanent între modelele arhetipale și cele care sunt rezultatul
unor influențe culturale provenite din alte spații decât cele românești, precum și
a unor influențe de factură neoclasică, barocă sau romantică, provenite din zona
culturii urbane și reunite în mod cu totul uluitor în lumea satului dobrogean,
este specific orizontului arhitectural al regiunii pe care îl putem numi
tradițional.
Ceea ce a interesat în studiul arhitecturii vernaculare dobrogene a fost
atât identificarea și clasificarea formelor arhetipale cât și cunoașterea și
relevarea a ceea ce se constituie ca identitate și specific dobrogean.
Din acest punct de vedere analiza monumentelor din teren a ținut seamă
de faptul că ele sunt rezultatul mai multor tipuri de opțiuni: opțiunea socială a
comunității, opțiunea etnică a grupului uman stabilit într-un alt orizont cultural
decât cel de origine, opțiunea condiționată de mediul fizic (dialogul cu spațiul
exterior).
Toate aceste elemente au colaborat la formarea unei “unități sociale”
originale (satul dobrogean) și a unei “unități spațiale” deosebite (casa
dobrogeană), privite atât ca reușite de integrare și adaptare la mediul fizic
particular (natura), dar și ca rezultante ale unui model cultural diversificat,
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format în spațiul mai larg al interacțiunilor culturale, într-o zonă în care
fenomenele de aculturație nu pot fi ignorate.
Cercetarea strict etnografică a lumii rurale dobrogene efectuată înainte
de 1989 a scăpat din vedere, voit sau nu, tocmai acest aspect al spațiului cultural
specific Dobrogei și a dat naștere la o serie de prejudecăți, de clișee, în funcție
de care este descrisă în cărțile de specialitate arhitectura vernaculară a zonei case mici, acoperite cu olane sau stuf, cu pereți de chirpici sau paiantă.
Modelul este adevărat în suma elementelor sale, dar artificial și
limitativ, ignorând dinamica fenomenelor pe care le descrie. Cercetarea de
teren care are ca rezultat lucrarea de față s-a concentrat tocmai pe depășirea
modelului formalist consacrat în cele câteva studii de etnografie a zonei,
demersul antropologic constând în studierea și relevarea complexității
habitatului dobrogean ca spațiu locuit - spațiu cultivat - spațiu construit.
în lucrarea noastră am încercat să analizăm așezarea și arhitectura rurală
dobrogeană fără a le extrage din realitatea vieții extrem de complexe care se
desfășoară de-a lungul istoriei recente a zonei (sec. XVIII - XX).
Nașterea lor este raportată la mediul fizic (furnizor al mijloacelor de
subzistență și al materialelor de construcție, loc în care se desfășoară neîntrerupt
dialogul omului cu spațiul încă neprelucrat, neculturalizat, neutilizat), la mediul
socio-economic (poziția proprietarului în cadrul ierarhiei sătești sau poziția
grupului etnic în cadrul comunității), la mediul cultural (cutume de construcție
și locuire, informații culturale provenite din medii diverse și chiar antagonice
desfășurate pe fondul românesc târziu care conferă unitate și coerență spațiului
construit).
Depășirea etnocentrismului și a obsesiei continuității neîntrerupte și
milenare, raportarea la zone culturale diferite din care provin grupurile
întemeietoare, sunt condiții de bază în abordarea subiectului lucrării.
Arhitectura populară dobrogeană nu corespunde cred, unei unități și
purități cultural-imuabile așa cum greșit s-a sugerat uneori. O parte însemnată a
componentelor sale o înscrie într-adevăr unui fond comun românesc facilitat de
caracterul excepțional al așezării Dobrogei în spațiul carpato-danubiano-pontic,
în imediata apropiere a fiecărei provincii românești de care va fi legată în mod
esențial, chiar și în cei patru sute de ani de dominație otomană.
Poziția fizico-geografică a Dobrogei în raport cu fluviul (Dunărea) și cu
Marea Neagră ca și situația ei de zonă la granița dintre două lumi, Orientul și
Occidentul, au determinat în mare măsură, condițiile culturale în care au luat
naștere și s-au cristalizat modelele arhitecturale și structurile habitatului
dobrogean.
Cercetarea antropologică nu poate decât să constate diversitatea
acestor determinări și complexitatea interdependențelor. în acest sens, trebuie să
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ținem seamă că modelul comunitar dobrogean nu este decât parțial unitar cu
restul ținuturilor românești; el s-a format într-o zonă de aculturație în care
transformările economice și sociale sunt lente și tardive.
Anul 1877 este pragul de transformare care odată trecut va accelera
ritmul schimbărilor în sensul cristalizării unui model comunitar și arhitectural în
care componenta de baza, dominantă, dar nu singura, este cea oferită de spațiul
românesc, căruia Dobrogea îi aparține de drept.
Până în 1877, în Dobrogea conviețuiesc populații diferite (în secolul al
XIX-lea era considerată un adevărat mozaic etnic) într-un spațiu suficient de
diversificat (zona litorală, valea și lunca Dunării, Delta Dunării, Dobrogea
centrală mai aridă și mai puțin propice dezvoltării locuirii) pentru a permite
studiul pertinent al raportului natură - om - cultură.

3. HABITAT ȘI TIMP ISTORIC
Istoria neliniștită a locului, aflat la confluența marilor conflicte între
puterile hegemone în Europa (tânărul Imperiu al Țarilor, Imperiul AustroUngar și Imperiul Otoman aflate în pragul descompunerii și apusului gloriei) a
determinat izolarea populației în nuclee mici de locuire, ferite din drumul
armatelor sau exodul masiv al acesteia și pendularea pe axa nord-sud, est-vest
(dincolo și dincoace de fluviu).
Perioadele de stabilitate a locuirii alternează (prea des) cu perioade de
depopulare a zonei, cu directe consecințe în peisajul rural al Dobrogei.
Dobrogea, zonă marginală și strategică a Imperiului Otoman, este
antrenată efectiv în toate conflictele armate ale acestuia. Privată de dezvoltarea
sa firească, rămâne secole de-a rândul locul de retragere a unor indivizii certați
cu legea, locul de iernare a turmelor pentru păstorii transhumanți transilvăneni,
aromâni sau bulgari, locul de stabilire temporară sau permanentă a unor grupuri
umane aflate în mișcare datorită unor interese de ordin economic, de ordin
religios sau doar datorită hazardului impus de desele războaie care se desfășoară
începând cu sec. al XVII-lea.
împrejurările istorice speciale combinate cu mediul fizic particular au
făcut din Dobrogea un loc al contrastelor, al diferențelor generatoare de bogăție
și varietate.
Totuși nu putem să nu remarcăm formidabila capacitate de sinteză a
mediului cultural autohton reprezentat de un număr mic de creștini răspândiți
într-o comunitate majoritar musulmană până la 1877 și acerbia cu care se
păstrează unitatea și identitatea culturală de sorginte românească conservată de
satele din zona Văii Dunării, precum și legătura permanentă pe care acestea o au
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cu teritoriile românești rămase dincolo de Dunăre, după cucerirea Dobrogei de
către otomani în secolul al XV-lea.
Până la revenirea Dobrogei în granițele firești ale României, în 1877,
aceasta este locuită de turci, tătari, cerchezi, aromâni și greci, italieni și
ucraineni, germani catolici și protestanți, bulgari și ruși, ba chiar egipteni și
țigani musulmani - toți refugiați sau colonizați aici în diverse perioade de timp.
în tot acest timp, elementul de sorginte românească, autohton, a existat
fiind relevat, atât de izvoare, cât și de memoria locală sub numele de “dicieni”.
în acest context istoric plasarea cercetării într-un continuum cronologic
și cultural pare aproape imposibilă, dar comportamentul antropic și dorința de ași conserva identitatea a grupurilor eterogene care străbat Dobrogea și care se
stabilesc aici diferite perioade de timp au lăsat în peisaj și în mentalitatea
comunitară actuală trăsături perene care fac posibilă și deosebit de interesantă
investigația antropologică pe două coordonate esențiale:
1. sincronia - revelatoare a diversității și variabilității desfășurate
pe fondul cultural unitar asigurat de autohtoni;
2. diacronia - care permite înțelegerea circumstanțelor în care
mediul fizic devine habitat, se antropizează, se populează, devine rețea de
așezări, adică un sistem coerent de locuire în care diferențele și variabilitatea
sunt aspecte ale unității antropos-ului.
Analiza monografică a așezărilor din Dobrogea de nord efectuată în
perioada 1989, 1991-1997, urmată de comparația finală, a relevat istoria
complexă și zbuciumată a Dobrogei, recunoscută în complexitatea etnică,
religioasă, lingvistică și în tipurile antropologice ale satului dobrogean.
în acest context complex s-a format și a funcționat “modelul cultural”
dobrogean, situat la confluența Orientului cu Occidentul; un model al
interconexiunilor și al conviețuirii pe același teritoriu a unor grupuri de
populații de o diversitate rar întâlnită în Europa. Această paradigmă a funcționat
precum un creuzet eliberând populația rurală a Dobrogei de fobii naționaliste
sau religioase.
Din acest punct de vedere Dobrogea este un model de conviețuire întrun peisaj cultural în permanență remodelat.
Religia, cutumele practicate, limba maternă pot fi diferite, dar teritoriul
și resursele la îndemână sunt aceleași, iar gradul lor de influențare asupra
habitatului este hotărâtor și unificator.
Locuitorii aceleiași așezări participau împreună la diferite evenimente
familiale și sărbători chiar dacă erau de religii diferite. O turcoaică, locuitoare a
unui sat dobrogean cu populației mixtă (ucraineni, turci, germani, români,
rudari) a rezumat esența acestui model, al respectului cuvenit celuilalt și al
bunei vecinătăți: la nunțile turcești participă neapărat și românii, din care cauză
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se pregătesc feluri de mâncare diferite, în vase diferite, știut fiind că turcii nu
mâncau carne de porc. în orice caz, ne-a spus informatoarea noastră’, "nuntă
fără români nu se putea", deoarece trăiau împreună și erau prieteni.
Colaborarea etniilor obligate de istorie să împartă același spațiu
geografic, a promovat în cele din urmă, o provincie pașnică în care relațiile
interumane s-au îmbogățit prin transferul de informații culturale, lingvistice,
economice și tehnice care au determinat la un moment dat chiar nașterea unei
provincii prospere din punct de vedere economic.
Deși populațiile stabilite aici, fie prin colonizare spontană, fie dirijată de
stat, au format enclave lingvistice și religioase, totuși, în timp, aceste grupuri,
inițial endogame, au încheiat căsătorii mixte, din punct de vedere etnic și
confesional.
Astfel, registrele primăriilor din satele mixte au scos la iveală căsătorii
dintre cele mai variate: șvabii de confesiune catolică sau protestantă s-au
căsătorit cu femei de religie ortodoxă, bulgăroaice sau românce, grecii au
preferat bulgăroaicele “mai harnice”. Cea mai interesantă căsătorie este relevată
de registrul de stare civilă al primăriei comunei Ciucurova, între un turc de
religie musulmană și o nemțoaică de rit catolic.
Desigur, aceste cazuri nu sunt frecvente, endogamia etnică și
confesională fiind conservată chiar și în prezent, dar ele sunt dovada acceptării
de către grup a căsătoriilor mixte în condițiile speciale create de scăderea
populației, cu deosebire în timpul războaielor sau a epidemiilor și sunt de
asemenea o dovadă a existenței “modelului cultural” dobrogean, creat în
condiții speciale.
Prohibițiile, prescripțiile și preferințele, materializate în norme care
reglează mariajul, au contribuit în genere la formarea și menținerea identității
societăților. în Dobrogea, reprezentarea etnică este restrânsă la grupuri mici
dispersate în teritoriu, de aceea legile care guvernează alianțele matrimoniale în
societățile tradiționale structurate, nu sunt valabile aici în totalitate. Preferințele
se pot exercita într-un cerc mai mult sau mai puțin larg, obligatorie fiind o
singură lege imuabilă: prohibiția de a te căsători cu o rudă apropiată. De aici
infinita și adesea uluitoarea varietate de combinații maritale întâlnite în această
regiune. Endogamia și homogamia sunt rare în Dobrogea și se manifestă mai
ales la grupuri etnice conservatoare cum ar fi germanii, aromânii și populația
musulmană (turcii și tătarii). Eterogenitatea acestor grupuri este de aceea mai
mică decât a grupurilor de români, italieni, slavi (cu excepția lipovenilor).
Lipsa interdicțiilor de căsătorie în afara grupului sau clasei sociale a
fost un factor de uniformizare culturală și socială. în Dobrogea găsim o
3 Inf. fam. Arif Renzi, 77 ani, sat Ciucurova, jud. Tulcea.
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pluralitate de modele maritale, dar putem totuși considera două dintre ele ca
fiind dominante:
1. tipul denumit mediteranean, caracterizat prin mariajul timpuriu,
cu diferență de ani importantă între soți, o oarecare rezistență la recăsătorire, cu
familii numeroase în cea mai mare măsură;
2. tipul oriental, caracterizat prin mariaj precoce, diferență de
vârstă între soți, recăsătorire frecventă, dependența cuplului tânăr de părinți și
coabitarea cu părinții.
Cele două tipuri maritale dominante se oglindesc în modul de
construcție al locuinței și în funcția spațiilor domestice, astfel că întâlnim
locuința dublă, pentru părinți și familia mezinului (moștenitoare), locuințele
lungi formate dintr-un număr mare de camere caracteristice structurii familiei
musulmane și locuințele cu 2-3 camere pentru familii care nu au rezidență în
comun. De asemenea, coabitarea premaritală este frecventă și admisă, mai ales
în prezent.
Lucrarea nu și-a propus însă analiza familiei, neamului și strategiilor
maritale ale etniilor din Dobrogea, acesta fiind un subiect suficient de complex
pentru a constitui obiectul unui studiu aprofundat. Am amintit acest aspect al
modelului intercultural dobrogean în măsura în care, derulat în timpul istoric,
are implicații în organizarea spațiului construit și a fizionomiei locuinței,
recunoscând că influența este mai degrabă a grupului etnic (comunitar), decât a
celui familial.
Războaiele frecvente, începând cu secolul al XVII-lea, situația
Dobrogei de zonă limitativă între cel puțin două puteri aflate în conflict, au
determinat aici masive mișcări de populație, adevărate exoduri pe axa nord-sud
și est-vest, în căutare de noi așezări mai sigure și pe cât posibil ferite din calea
marilor conflicte militare. Dincolo de traumatismul plecării, revenirii și
adaptării la noi condiții de viață, coloniștii și autohtonii au parcurs împreună o
istorie comună, îngrijindu-și pământul și practicând meseriile specifice, angajați
într-un dialog care a detensionat posibilele animozități interetnice. în satele
mixte, fiecare etnie și-a avut propria biserică sau geamie; unele sunt și astăzi în
funcție.
în prezent, Dobrogea este în majoritate românească, românii fiind
colonizați prin grija statului mai ales după 1877 și devenind majoritari, așa cum
de altfel era și firesc.
Multe dintre etniile care au locuit aici sunt doar amintiri. Dobrogea
rămâne însă o carte deschisă din care putem extrage cu oarecare străduință
istoria adevărată a fiecărei etnii în parte, fără teama de a denatura caracterul
strict românesc al regiunii și apartenența de drept la teritoriile românești, chiar
dacă patru sute de ani satele au purtat mai ales nume turcești sau turcizate.
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Acesta a fost numai un accident al istoriei ca multe altele. Demersul
antropologic va scoate mai ales la iveală modelul dobrogean de conviețuire cu
implicațiile pe care fiecare populație le-a avut la construirea spațiului locuit și a
spațiului construit (așezarea și arhitectura), recunoscând în matricea culturală
românească, varietatea și specificitatea fiecărui grup etnic în parte, adus în
această regiune de hazardul timpului istoric, timpului social, și nu în cele din
urmă, al timpului individual.
A vorbi de specificul românilor, al bulgarilor, al germanilor, italienilor
sau turcilor, a descrie felul în care ei se află în legătură cu baza morfologică
(geografică, demografică, ecologică, instrumentară) înseamnă a vorbi de
specificitate și particularitate în cadrele generalului și de o tradiție discontinuă și
relativă care nu mai este transmiterea de la o generație la alta a unei moșteniri
de forme culturale arhetipale, ci se constituie târziu, în secolul al XIX-lea, din
forme dinamice pe baza cărora noțiunea de “pattern” este greu de stabilit.
Formele tradiției în arhitectura rurală dobrogeană sunt de fapt cele
care asigură continuitatea unor modele cristalizate după 1877, în care sunt topite
elemente având o coloratură etnică decelabilă în forma generală solidară cu cea
a zonelor de câmpie din țara noastră.
Tradiția de construcție în Dobrogea există doar ca raportare la modelele
colportate de românii autohtoni și de cei proveniți din alte zone (Muntenia,
Moldova și Transilvania), dar aplicarea ei este creatoare și liberală.
Definirea a ceea ce se constituie în Dobrogea ca tradiție românească de
construcție este o întreprindere mai dificilă decât pentru alte zone. Faptul că
modelele constructive se cristalizează în Dobrogea, în momentul în care
majoritatea populației provenea din provinciile istorice românești (după 1877),
face ca și construcțiile vernaculare dobrogene să fie încadrate unității
constructive românești, dar constatăm că și din acest punct de vedere Dobrogea
posedă un grad mare de originalitate care decurge mai ales din întrepătrunderea
modelelor și din sinteza culturală finală.
Cât este românesc, în ceea ce se consideră, în prezent, ca tradițional,
este interesant, dar nu foarte important. Pentru imaginarea a ceea ce s-a
constituit ca tradiție în Dobrogea mi se pare mai semnificativ a reproduce
vorbele unui țăran din Oaș, rostite în timp ce privea copiii mâncând poame din
cimitir: “...copiii ăștia mănâncă din truourile străbunicilor, că rădăcinile pomilor
cam acum au ajuns la morții noștri care zac aici, Dumnezeu știe de când ...”4.

4 Tiberiu Graur, Schimbarea, ordinea și dezordinea în cultura tradițională - Starea de prag,
transigență între două rânduieli, în “Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei” (AMET),
Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
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Tradiția înseamnă “hrănirea” spirituală a generațiilor tinere care
menține mintea deschisă și la noutate; acest lucru este mult mai evident în
Dobrogea unde deși avem de-a face cu modele constructive constituite târziu și
din informații culturale diverse topite în creuzetul format de conviețuirea în
condițiile materiale ale unui habitat comun și relativ omogen din punct de
vedere social, totuși nota de originalitate se menține aproape pentru fiecare sat
și fiecare monument în parte chiar dacă este redusă la amănunte decorative sau
de organizare a spațiului interior și gospodăriei.
Prezenta lucrare s-a limitat să analizeze arhitectura vemaculară
dobrogeană caracteristică sfârșitului de secol XIX și al primei jumătăți a
secolului XX, înregistrând în treacăt și aspectele arhitecturii care înlocuiește, în
prezent, în Dobrogea, vechile construcții țărănești. Evoluția habitatului este
înregistrată, pe cât posibil, până în prezent, deși nu sunt înregistrate
transformările care se petrec în Dobrogea în urma restituirii vechilor proprietăți,
după 1990. Implicațiile socio-culturale ale acestei noi “împroprietăriri” sunt
importante în lumea satului și merită să fie analizate într-un studiu separat.
Concluzia care s-a impus în urma cercetării din Dobrogea subliniază
urgența completării studiului prin extinderea acesteia cel puțin în sudul
Dobrogei.
De asemenea, trebuie să subliniem urgența conservării unei părți a
patrimoniului construit și, implicit, a habitatului tradițional pe cât posibil
nedenaturat, care suportă în prezent anumite mutații ce se vor accentua pe
măsură ce societatea dobrogeană se modernizează.
Trebuie, pe de altă parte, să remarcăm că în prezent arhitectura recentă
a satelor dobrogene nu este cu mult deosebită față de cea care s-ar putea numi
tradițională.
Modelele constructive și materialele de construcție tradiționale cunosc
un oarecare reviriment în satele dobrogene locuite în marea lor majoritate de o
populație săracă, ale cărei resurse economice nu permit folosirea altor materiale
decât cele la îndemână. Dacă facem abstracție de cauzele economice, această
permanență și conservare a formelor vechi ar putea părea remarcabilă în
comparație cu alte regiuni ale țării unde arhitectura rurală este marcată de o
importantă și nu totdeauna benefică, modernizare.
Cercetarea antropologică și sociologică poate încă valorifica materialul
bogat oferit de regiune. In curând multe din clădirile vechi vor fi menținute doar
dacă vor avea o funcție economică profitabilă, iar Dobrogea, suntem convinși,
își va folosi dreptul de a se moderniza.
Acest lucru trebuie să aducă în atenția celor interesați de conservarea
specificității locale, în cadrul mai larg al identității culturale naționale, problema
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demarării acțiunilor menite să conducă la protejarea arhitecturii tradiționale și
habitatului tradițional extrem de original al Dobrogei.
Ideea unui inventar general al patrimoniului monumental tradițional ar
fi poate de reținut. Cercetarea arhitecturii tradiționale și a așezării din Dobrogea
poate constitui punctul de plecare al unei asemenea activități de anvergură
menită să asigure locul nostru în Europa, prin originalitatea și bogăția culturii
noastre.
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Anthropos and Dobrudjan Space
- Abstract -

The study of vemacular architecture proved - according to the
definition given by specialists - to be extremely limitative as it skipped
important fields in knowing the history of Románián tradițional architecture,
such as the two types of vemacular architecture, where the building material
were the stone and the clay. The study of the tradițional rural habitat in
Dobrudja, of the two components - the setting and the architecture - begun in
1989. This paper is based on the consultance of bibliography and archives, but
uses mainly data gathered during fieldresearch along seven years (1989, 1991 —
1997). The approach was based on the monograph method used by Dimitrie
Guști during the interwar period. The first results of the investigations imposed
objectives that came out from rapid mutations in the built environment and in
the natural one. The anthropological and sociological research can still put into
value the rich material offered by the area. This thing should have brought into
the attention of the people interested in preserving the local specificity, the
matter of begirining the actions meant to lead to the protection of the tradițional
architecture and of the extremely original habitat of Dobrudja.
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CONSIDERAȚII PRIVIND FACTORII DETERMINANȚI
ÎN TIPOLOGIA AȘEZĂRILOR RURALE DIN SĂLAJ

Daniela Șerdan

Așezările rurale românești s-au format de-a lungul vremii, cunoscând o
continuă transformare, fapt ce a avut și are o puternică legătură cu
complexitatea factorilor care acționează permanent asupra așezărilor. Acestea
au constituit întotdeauna mediul vieții economice și sociale a poporului român.
Cercetarea așezărilor a scos în evidență acțiunea concomitentă și
succesivă a mai multor factori: geografic, economic, istoric, politicoadministrativ, la care se adaugă și factorul etnic, pe care Boris Zderciuc l-a
numit factorul uman, în sensul că, pe de o parte, așezarea și gospodăria, ca fapte
de cultură, sunt realizări ale colectivităților umane, iar pe de altă parte, în sensul
că toți ceilalți factori acționează într-un fel sau altul prin intermediul
oamenilor.1
Toți acești factori au avut o puternică influență asupra dezvoltării
așezărilor rurale pe întreg teritoriul carpatic, deci și pe teritoriul de astăzi al
județului Sălaj, care, după cum dovedesc descoperirile arheologice, a oferit din
cele mai vechi timpuri condiții prielnice pentru formarea așezărilor rurale.
Factorul geografic se referă la structura pedo-geografică, la climă, la
rețeaua hidrografică și la ariile de vecinătate geografică. Sălajul de astăzi, care
cuprinde 4 orașe, cu 8 localități componente și 54 de comune, cu 281 de sate,
este situat în partea de Nord - Vest a României, în zona de trecere dintre
Carpații Occidentali și Carpații Orientali. Se învecinează la Nord cu Satu Mare
și Maramureș, spre Vest și Sud - Vest cu Bihorul, iar spre Sud și Sud - Est cu
Clujul. Dispune de o suprafață de 3.850 km2, ceea ce reprezintă 1,6 % din
teritoriul României.
Relieful este extrem de variat, atât morfologic, cât și morfogenetic,
distingându-se patru zone fizico-geografice: muntoasă, depresionară, deluroasă
și de câmpie.
Zona muntoasă este situată în partea sudică, cuprinzând două culmi
importante: culmea Meseșului și cea a Plopișului (600 - 900 m), alcătuită din
masive cristaline sub formă de peninsule puțin ridicate2, care sunt acoperite de o

1 Boris Zderciuc, Așezările și gospodăria - document al permanenței de locuire și creație a
poporului român, în “Revista de Etnografie și Folclor", tom 32, nr. 4, 1987, p.328.
2 Ficheux Róbert, Munții Apuseni, în “Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, 1918 1929”, voi. I, București, 1929, p. 179.
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manta păduroasă, ce scoate la iveală individualitatea lor în mijlocul ținuturilor
despădurite ce le înconjoară.
Zona deluroasă, care este cea mai întinsă, aparține unei unități foarte
complexe, cunoscută sub numele de Platforma Someșeană sau Podișul
Someșean. Mai importantă este Platforma Sălăjeană, încadrată între Meseș la
Est, M-ții Plopișului la Sud, depresiunea Baia Mare la Nord și Câmpia Vestică.
Această platformă are o înălțime medie între 150 - 300 m, fiind formată din
dealuri domoale, în cea mai mare parte despădurite și cultivate, fiind străbătută
de văile largi ale Barcăului, Crasnei și Sălajului.
în partea de Est a Sălajului se află depresiunea Almașului, drenată de
valea Almașului și depresiunea Guruslăului, de pe valea Someșului.
Cele trei câmpii mai importante din Sălaj sunt cea a Someșului, a
Crasnei și a Barcăului, fiind mici ca. întindere, prezentându-se alungite pe
malurile văilor. Rețeaua hidrografică a județului repartizată uniform pe întreaga
suprafață a județului (Someșul cu afluenții săi: Almașul și Crasna; celelalte
cursuri de apă sunt: Agrijul, Barcăul, Valea Zalăului etc.), clima continental
moderată, la care se adaugă solurile brune de pădure, podzolice specifice
dealurilor și cele specifice șesului, au creat condiții prielnice atât pentru
cultivarea cerealelor, a pomilor fructiferi, a viței de vie, cât și pentru creșterea
animalelor, încă din cele mai vechi timpuri, după cum dovedesc descoperirile
arheologice de la Răstolțul Mare, Buciumi, Borla, Zalău etc., unde s-au
descoperit urme din perioada neoliticului. Epoca bronzului este reprezentată
prin descoperirile de la Derșida, Meseșenii de Sus, Moigrad, Românași etc., iar
în perioada Daciei Romane așezările de pe teritoriul Sălajului de azi, cunosc o
perioadă de prosperitate, datorită faptului că se găseau în apropierea drumului
imperial Napoca - Porolissum3, lucru atestat prin dovezile materiale descoperite
la Porolissum (Moigrad), Tihău, Romita, Românași, Buciumi etc. *
în cronica Gesta Hungarorum, scrisă în secolul al XII-lea, notarul
anonim al regelui Bela al Ungariei, menționează pe teritoriul actualului județ
Sălaj, una din primele formațiuni statale românești, ceea ce demonstrează faptul
că populația băștinașă era organizată în obștii sătești conduse de cneji și
voievozi, continuând să cultive ogoarele și să crească turme de animale pe
pământurile lor, care nu de puține ori au fost pustiite de năvălitori, dar de fiecare
dată locuitorii lor reveneau în vechile vetre.
Treptat, așezările încep să fie atestate în documentele medievale, atunci
când sunt dăruite mănăstirilor, diferiților slujbași și susținători ai stăpânirii sau
când se întețește lupta pentru acapararea și exploatarea lor, delimitându-și
treptat teritoriul, hotarul satului, pentru ca la sfârșitul secolului al XIX-lea toate
3 V. Cristescu, Istoria militară a Daciei Romane, București, 1936, p. 107.
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așezările rurale românești să aibă precis delimitat teritoriul. Hotarele așezărilor
au fost stabilite de către obștile sătești cu mult înainte de atestarea lor, prin
semne de hotar, hotarul în accepțiunea populară reprezentând atât punctele care
marcau limitele teritoriului, cât și pământul cuprins între aceste limite.4 De
aceea, unele documente mai menționează că satele se dăruiesc cu “hotarele
vechi și de demult”, hotare “pe care au fost din vecii vecilor”5.
Privind satul românesc în general, și pe cel din Sălaj, în special, ca un
produs și ca un cadru al activității creatoare a omului în relația sa cu mediul,
frapează încă de la început încadrarea aproape desăvârșită a așezării în peisaj,
satul românesc nefiind construit în opoziție cu natura, ci în armonie cu ea.
Astfel, luând în calcul caracterul geografic al Sălajului se poate face o
clasificare a așezărilor rurale în:
1. sate de câmpie, de șes-,
2. sate de deal, de coline-,
3. sate de munte.
Această clasificare se încadrează în tipologiile făcute printre alții de I.
Vlăduțiu6, Vintilă Mihăilescu7, Ion Conea8, Romulus Vuia9 și Vaier Butură.10
Aceste tipologii analizează trei tipuri principale de sate, ca structură, și care
predomină în câte una din marile regiuni ale reliefului românesc:
1. satul adunat, care predomină în zonele de câmpie, de șes. Un
exemplu reprezentativ al acestui al tip de sat ar fi Hida, care este un sat adunat,
cu ulițe radiale ce pornesc din centrul satului, și cu case adunate așezate de-o
parte și de alta a ulițelor;
2. satul răsfirat, care predomină în zonele de deal, de coline. Ca
exemple ilustrative pentru acest tip de sat pot fi amintite următoarele așezări:
Doh, Piroșa, Șoimușeni, Miluani, Mal;
3. satul risipit, care predomină în zonele montane.
Aceasta este tipologia clasică a așezărilor rurale românești, dar care
raportată la relief este prea generală, întrucât într-o zonă poate exista o varietate
de forme de așezări.

4 Ioan Toșa, Contribuții la studiul așezărilor rurale românești, în “Crisia", XVI, 1986, p.345.
5 H.H. Stahl, Contribuții la studiul satelor devălmașe românești, I, București, 1958, p. 103 - 116.
6 I. Vlăduțiu, Etnografie românească, Ed. Științifică, București, 1975, p. 126.
7 Vintilă Mihăilescu, O hartă a principalelor tipuri de așezări rurale din România, în “B.S.R.G”.,
București, 1927, p.64.
8 Ion Conea, Geografia satului românesc. Așezare, fiormă, structură, în “Sociologie românească,
II, nr. 2-3 din 2 martie 1937, p.67.
9 Romulus Vuia, Așezările, casa și portul țăranului român din Ardeal și Banat, în “Transilvania,
Banatul, Crișana, Maramureșul, 1918- 1929", voi. I, București, 1929, p.605 -606.
10 Vaier Butură, Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj - Napoca, 1978, p.60 - 64.
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Sălajul face parte din zona bine limitată din Nordul Ardealului, unde
tipul predominant de așezare este satul răsfirată După forma pe care o are
vatra și rețeaua de căi de comunicație, așezările răsfirate pot fi: clasice, de-a
lungul văii și de-a lungul unui drum.
Planul acestui tip de sat este răsfirat, cu ulițe lungi, deșirate și cotite,
formând o plasă de străzi cu ochiuri mari de teren între ele. In ceea ce privește
structura, satul are case rare, distanțate în apropierea drumului, uneori izolate în
mijlocul proprietății. în ceea ce privește proprietatea, satul răsfirat este o formă
de tranziție între satul cu case izolate și satul îngrămădit, proprietatea fiind
împărțită între hotar și satul propriu-zis. Când structura satului este mai aerată,
la periferie apar adesea case izolate, cum este cazul satelor Cizer (351 m) și Pria
(400 m), aflate pe versantul nordic al Meseșului, în acest caz, satul se apropie de
tipul de sat cu case izolate. în caz contrar, când satul are tendința spre
concentrare, el se apropie de satul îngrămădit, cum este cazul satului Bocșa (189
m), de pe Valea Zalăului.
Zalnocul (303 m), aflat între Crasna și Bereteu, aparține variantei
satului răsfirat, cu ulițe radiale ce se întind ca niște tentacule, de-a lungul căruia
se înșiră case rare. Mai puțin răsfirate, adică mai adunate, cu plasa ulițelor mai
deasă, cu case adunate, sunt satele Cămărău (176 m), Carastelec (270 m),
Supurul de Sus (163 m), Bobota ('186 m), Bocșa (189 m), Diosâg (302 m),
Chieșd (207 m), Giurtelec (199 m) etc., aflate în regiunea deluroasă dintre
Crasna și Bereteu, în Nord - Vestul județului.
O altă variantă este satul răsfirat de-a lungul văii, cu case înșirate de-a
lungul văii unui râu, ceea ce dă o formă lungă și îngustă satului. Acest tip de sat
poate fi găsit de-a lungul văii Cristolț, unde sunt înșirate satele Cristolț și
Cristolțel, cu case răsfirate de-a lungul văii. Majoritatea acestor sate răsfirate
de-a lungul văii, posedă un sector de vale și altele de coastă, cu ulițe plasate la
mijlocul pantelor, pentru a prinde linia izvoarelor și pentru a fi ferite de vânturi.
Sectoarele lor de vale s-au extins treptat, dovadă denumirile de Susani și Josani,
care apar în cadrul aceluiași sat, cum este cazul, de exemplu al satelor Cizer,
Pria, Meseșenii de Sus etc.. Există și cazuri de roire a populației dintr-un sat,
ceea ce a dus la constituirea de sate de sine stătătoare, încă din Evul Mediu, ca
de exemplu: Fildu de Jos, de Mijloc și de Sus ,11
12
La sfârșitul secolului al XIX-lea, aceste așezări aparțineau tipului de sat
răsfirat de-a lungul văii, cu distanțe mari între gospodării. Ulterior, prin

11 R. Vuia, Satul românesc din Transilvania și Banat, în "Studii de etnografie și folclor", voi, I,
Ed. Minerva, București, 1979, p. 186.
12 Ioan Augustin Goia, Zona etnografică Meseș, Ed. Sport-Turism, București, 1982, p.20.
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moșteniri succesive, ograda inițială, părintească, s-a divizat, ceea ce a dus la
îndesirea gospodăriilor.
Spre sud de Șimleul Silvaniei, în special pe versanții ce coboară spre
nord ai Munților de Aramă și ai Meseșului, sunt o puzderie de sate în semicerc,
care au fost cu adevărat răsfirate, dintre care amintim: Halmășd (300 m), Aleuș
(255 m), Plopiș (277 m), Valcăul de Sus (260 m), Fizeș (307 m), Ban (334 m),
Mal (365 m), Sârbi (381 m), Stârciu (355 m), Șeredei (350m) etc.13. Satul Mal
era la începutul secolului al XX-lea “așezat la pădure și numai cu 20-30 de ani
în urmă a început să se îndese, vatra satului fiind lângă biserică. între case erau
grădini mari, unde se făceau case noi”14. Vatra satului era pe locul centrului de
sat, actualul sat formându-se în jurul bisericii, având ulițe întortocheate cu case
mai adunate. Tot potrivit spuselor informatoarei Breje Victoria, în prima
jumătate a secolului al XX-lea, primăvara oamenii din sat mergeau cu animalele
la pădure, unde aveau colibe, și unde rămâneau acolo până se slobozea în
apropierea satului pășunea.
Același tip se găsește și pe versantul sud-estic al Meseșului, dar cu
forme mai puțin caracteristice: Moigrad (307 m), Brebi (251 m), Stâna (326 m),
Ciumărna (332 m), Păușa (290 m), Treznea (319 m), Bozna (385 m).
Aspectul acestor sate este determinat de ocupațiile mixte agricole și
pastorale din zona de coline. Pământul de arătură, pășunea și fânețele se găsesc
în jurul casei, și tocmai distanța dintre case creează caracterul răsfirat al satelor.
Satele răsfirate sunt locuite în marea lor majoritate de populație românească, de
unde reiese faptul că alături de factorul geografic, un rol important în formarea
acestui tip de sat l-a avut și factorul etnic.
Se întâlnesc sate răsfirate cu vatra satului la o anumită distanță de
șoseaua principală, având o colonie de câteva case la șosea: Chendremal,
Călacea, Sutor, Tihău etc., colonie care se tot mărește prin mutarea caselor din
vechea vatră, dând naștere unui nou tip de sat de-a lungul drumului, ca de
exemplu: Chendremal.15
Sate tipice de-a lungul drumului sunt Poarta Sălajului și Sânmihaiul
Almașului, cu case așezate de-a lungul drumului, pe o distanță de câțiva
kilometri. înșirarea așezărilor de-a lungul drumului este o caracteristică, în
special a satelor plasate în apropierea șoselelor asfaltate.
Alături de aceste tipuri de sate întâlnim și sate cu o puternică tendință
spre îngrămădire, cu case așezate de-a lungul unor ulițe înguste și întortocheate,
13 R. Vuia, Satul românesc
p.191.
14 Inf. Breje Victoria, 70 ani, sat Mal, județul Sălaj.
15 I. Toșa, Așezările și arhitectura locuitorilor din suduljudețului Sălaj, în "Acta Musei
Porolissensis", Zalău, 1977, p.416.
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ce formează un întreg bine închegat, ca de exemplu: Bucium, Călacea, Bălan,
Hida, Sângeorzul de Meseș, Bogdana. Tendința spre îngrămădire se manifestă,
în general, aproape în toate satele, cu gospodării ridicate după al doilea război
mondial, în special în urma hotărârilor de sistematizare a vetrei satului.
Ocupația principală a locuitorilor acestui tip de sat este mai ales agricultura, iar
secundar creșterea vitelor, aceste sate fiind locuite, în marea lor majoritate, de
populație românească.
în determinarea structurii așezărilor, atât a celor răsfirate, cât și a celor
îngrămădite, adunate, un rol foarte important îl are factorul economic. Dacă în
cadrul așezărilor răsfirate vatra satului este delimitată în cadrul hotarului, dar în
cadrul ei pe lângă curte și grădină se mai pot întâlni și terenuri arabile cultivate,
la așezările îngrămădite există o netă diferențiere între proprietatea intravilană și
cea extravilană. Intravilanul, proprietatea ce se găsește în cadrul vetrei satului,
este compus din: ocol, grădina de legume și pomi fructiferi. Ca mărime și formă
el variază în funcție de tipul de așezări, de la gospodărie la gospodărie. Dacă în
satele răsfirate clasice intravilanul poate avea orice formă și o mărime relativ
mare (circa 1 ha), cuprinzând pe lângă curte și grădină și unele semănături, în
satele de-a lungul văii și a drumului, intravilanul are de obicei o formă
dreptunghiulară și o mărime relativ mică. Extravilanul este proprietatea ce se
găsește în hotarul satului, cuprinzând suprafața arabilă, fânețele și pășunile.16
Pe lângă factorul geografic și cel etnic, un rol important în structura
așezărilor rurale de pe teritoriul județului Sălaj l-a jucat și factorul politicadministrativ, adică diferite reglementări politico-administrative. Așa este de
exemplu, reforma agrară din 1850, în urma căreia posesiunile din jurul unei case
au devenit, ca și cele din cuprinsul hotarului, drept de moștenire. Dacă înainte
de această reformă întemeierea unei familii nu însemna împărțirea posesiunii
părintești din jurul casei, ci presupunea extinderea suprafeței arabile prin noi
defrișări, după această dată întreagă proprietate părintească era supusă dreptului
de moștenire. Astfel, prin împărțirea proprietății părintești între urmași a avut
drept rezultat apariția de noi gospodării lângă cea părintească, ceea ce a dus la
modificarea structurii inițiale a satului, dându-i o înfățișare mai închegată. Nu
sunt rare cazurile când ulițe întregi poartă și astăzi numele unei familii, a celei
care a întemeiat-o, fiind locuită de descendenți ai acesteia, cum este cazul în
satele: Mal, Sârbi, Tusa, Meseșenii de Sus etc.17 Alături de această reformă un
rol important în istoria așezărilor zonei, l-au avut comasările de pământuri de la
sfârșitul secolului al XIX-lea și reforma agrară din 1921, reformă ce a dus la
împroprietărirea unei părți însemnate a locuitorilor din lumea satului.
16 Ibidem, p.416-417.
171.A.Goia, op.cit., p.19.
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Până acum s-a pus accentul pe legătura strânsă care există între mediul
geografic și așezările omenești, atât în ceea ce privește poziția, cât și forma lor.
Dar condițiile geografice nu explică îndeajuns formarea așezărilor omenești,
acestea fiind determinate în structura lor și de factorul demografic, care a
contribuit la evoluția așezărilor. Astfel, înmulțirea populației și totodată
fărâmițarea proprietății, treptat, s-a ajuns la modificarea înfățișării diferitelor
așezări, prin îndesirea gospodăriilor. Creșterea numărului populației este evidentă,
urmărind evoluția acesteia între anii 1910 - 1927, din următorul tabel18:

Urban
14947

Urban
18500

Anul 1910
Rural

215193
Anul 1923
Rural
222538

Total

Urban

Anul 1920
Rural

230140

16295

210083

226378

Total

Urban

Anul 1927
Rural

Total

241038

22798

291189

Total

317797

în anii de după 1945, vatra satelor, înfățișarea acestora în ansamblu, a
trecut prin mari transformări. Construcțiile noi de interes obștesc (dispensare
medicale, case de cultură, școli, complexe comerciale etc.) au dat un caracter
urban multor centre de sate. Aspectul satelor s-a modificat și în urma
numeroaselor construcții proprietate personală, cu confort modern, în special
după 1989. Cu toate acestea, satele oferă încă turistului posibilitatea unui
contact viu cu unele aspecte de cultură tradițională. Vechea structură a satului
poate fi încă descifrată, la fel și forma și întinderea vechilor proprietăți.
Sistematizarea localităților, urbanizarea lor, industrializarea masivă din anii de
după 1945, au determinat mișcarea populației din spațiul rural spre spațiul
urban. Acest lucru reiese foarte clar din tabelul de mai jos:

Urban

Anul 1927
Rural

33.798

291.189

Total

Urban

Anul 197:
Rural

317.797

48.549

221.581

Total

37O.Î3O

ls Dr. Sabin Manuilă, Tendințele mișcării populației Transilvaniei în anii 1920 - 1927, în
“Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, 1918- 1928", voi. I, București, 1929, p.668.
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fapt care se accentuează după 198919.
în condițiile ultimului deceniu, din punct de vedere etno-demografic, se
remarcă o accentuată îmbătrânire a populației satelor, în urma transmigrării
tineretului spre orașe. Acest lucru este foarte evident în satele Miluani, Piroșa și
Șoimușeni, sate pe care le-am străbătut în vara anului 1999 și unde nu mai
există tineri, numai bătrâni peste 50-60 de ani. Acest fenomen de ordin social, a
marcat nu numai existența fizică, materială și economică a habitatului rural, ci
însăși durabilitatea și continuitatea acestuia.
Pe de altă parte, satele suburbane se contopesc, treptat, cu orașul prin
popularea tramei stradale, apărând schimbări de funcționalitate a așezărilor și
mutații în sistemul valorilor culturale tradiționale. Așa este cazul satului
Ortelec, din apropierea orașului Zalău, care în ultimul deceniu s-a contopit cu
orașul devenind un cartier al Zalăului.
Valoarea de document atât a așezărilor, cât și a gospodăriei pentru
demonstrarea permanenței de locuire și creație a poporului român pe teritoriul
carpatic dobândește noi dimensiuni dacă privim așezările “ca produse culturale,
deci ca rezultate ale interacțiunii dintre o colectivitate umană și mediul ambiant,
natural și social, în care această colectivitate trăiește și creează”20. Ioan Toșa
consideră că așezarea este o comunitate social teritorială, desemnată printr-un
toponim, alcătuită dintr-un număr variabil de gospodării dispuse în cadrul unei
rețele de căi de comunicații și un teritoriu de pe care locuitorii își procură cele
necesare traiului.21
Un alt aspect care trebuie amintit este cel al elementelor unei așezări
rurale, din care cel mai important îl reprezintă gospodăriile, deoarece numărul și
forma lor a determinat categoria (cătun, comună, târg) și tipul așezărilor rurale.
Din punct de vedere etnografic, gospodăria este o unitate social teritorială
formată dintr-un complex de construcții (casa și construcțiile anexe) ridicate în
cadrul unui spațiu delimitat - curtea - și o grădină, ce aparține unei familii care
locuiește și folosește în comun bunurile agonisite.22
In cristalizarea structurii și evoluției gospodăriei pe lângă cadrul natural
la care organizarea unei gospodării s-a adaptat, un rol important l-au avut și
ocupațiile de bază ale locuitorilor. Planul unei gospodării reflectă legătura care
există între agricultură și creșterea animalelor, în special, exprimând de
asemenea, și stratificarea socială a așezării. Se poate spune că, gospodăriile sunt
19 Tabelul a fost făcut după Dr. Sabin Manuilă, op.cit., și Județele României, ediția a Il-a, Ed.
Politică, București, 1972, p.471.
20 Boris Zderciuc, op.cit., p.328.
21 Ioan Toșa, Contribuții la studiul așezărilor rurale românești, în “Crisia", XVI, 1986, p.339340.
22 lbidem, p.347.
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expresia vieții economice a unei regiuni23, în timp ce ocupațiile locuitorilor șiau pus amprenta asupra numărului și dimensiunilor construcțiilor cu caracter
economic, a grupării acestor construcții în cadrul curții, precum și asupra
modului de împărțire a proprietății unei gospodări.
Gospodăriile au fost ridicate de-a lungul unei rețele de căi de comunicații
ce asigură atât legătura între ele în cadrul unei așezări, cât și legătura cu terenurile
cultivabile din cadrul hotarului sau cu așezările vecine. In terminologia populară
există o diferențiere a căilor de comunicație: drum, ulițe, cătun.
Dimensionarea clădirilor, poziția acestora în spațiu nu sunt
întâmplătoare. Forma, planul și dimensiunea curții reflectă standardul economic
al unei așezări, a unei regiuni, cunoscând o evoluție permanentă în timp, pe
măsura creșterii nivelului de trai al populației și a schimbărilor produse în
mentalitatea țărănească.
Vom încheia spunând că o așezare țărănească trebuie să răspundă la cel
puțin patru cerințe esențiale: de viață, de muncă, de recreație și de comunicație.

23 Romulus Vuia, Studii de etnografie și folclor, voi. I, București, 1975, p.375.
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Considerations Concerning the Determinant Factors for the Typology of
the Rural Settlements in Sălaj County
- Abstract -

The rural settlements with a long history have suffered a continuous
transformation, fact that had a powerful link with the multitude of factors that
acted upon the settlements. Besides the other factors highlighted during
researches (geographical, economical, historical, political - administrative),
Boris Zderciuc named alsó the humán factor in the sense that the settlements
and the dwellings are cultural facts and that all the other factors act by humán
influence. Sălaj county which stretches on a 3850 km2, was mentioned in Gesta
Hungarorum as one of the first Románián statal systems, fact that proves the
oldness of the settlements or of the population in the area. The plain villages,
the hilly vilages, the mountain villages are classified by the typologies made by:
I. Vlăduțiu, Vintilă Mihăilescu, Ion Conea, R. Vuia and V. Butură. In essence, a
dwelling should respond to at least four requirements: of living, working, rest
and communication.
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MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVIND CASA RURALĂ
ROMANEASCĂ DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
Ioan Toșa

Bogata literatură referitoare la arhitectura populară românească pune sub
semnul întrebării, la prima vedere, oportunitatea unor noi contribuții la această
temă, aceasta cu atât mai mult cu cât unele lucrări de sinteză au pretenția de a
tranșa în mod definitiv problemele legate de arhitectura tradițională.
Pornind de la considerația că până în prezent lucrările științifice “au
demonstrat că niciodată culegerea informațiilor nu au păcătuit prin excesivitate,
ci prin lacune”, vom încerca să prezentăm câteva mărturii documentare
referitoare la arhitectura casei rurale românești de la începutul secolului XX,
mărturii cuprinse în răspunsurile la chestionarele “Programa pentru adunarea
datelor privitoare la limba română” (întrebarea 116) a lui B. P. Hașdeu (1884)
și Casa al Muzeului limbii române din Cluj (1926).
Chestionarul “Casa” a fost alcătuit de S. Pușcariu, St. Pop, St. Pașca și
R Vuia cu intenția declarată “de a servi ca temelie pentru Atlasul lingvistic” și a
rămas până la ora actuală cel mai complet instrument de lucru în cercetarea
arhitecturii populare. Chestionarul era adresat în primul rând intelectualilor de
la țară care pentru osteneala de a răspunde erau considerați “membri
corespondenți ai Muzeului Limbii Române din Cluj” iar cele mai bune
răspunsuri erau premiate.*
1
Chestionarul cuprindea: Apel către învățători;2 Indicații pentru
răspunsurile la chestionar34; Foaia personala1 și 489 de întrebări grupate pe
următoarele premii:
un premiu de 2.000 lei pentru cel mai bun răspuns la chestionar;
două premii de câte 750 lei pentru două răspunsuri mai bune;
50 exemplare gratuite din Dacoromania, publicația Muzeului Limbei Române,
pentru cei 50 dintâiu corespondenți care vor da răspunsuri bune;
4. o reducere de 50% din toate publicațiile Muzeului Limbei Române, întrucât ele nu
sunt epuizate. Muzeul Limbei Române, Chestionarul II CASA, Sibiu, 1926, p.4.
2 Se solicită, în Apel, “sprijinul tuturor oamenilor de bine” pentru a se răspunde la întrebările
chestionarului, menționându-se că “îndată ce veți trimite răspunsul la acest chestionar, în
întregime sau în parte, veți fi înscriși în lista membrilor corespondenți, care se va da publicității”.
Ibidem.
3 în “Indicații” se insista în mod deosebit asupra folosirii termenilor populari locali, în care scop
se dădeau indicații privind transcrierea termenilor dialectali, făcându-se precizarea “Transcrieți cu
sunetele acestea numai atunci când sunteți siguri că le întrebuințați bine. Dacă aveți cea mai mică
îndoială cum trebuie transcris, mai bine ajutați-vă de literele obicinuite”. Pentru cuvintele rare sau
pentru cuvintele care în partea locului aveau un înțeles deosebit, autorii chestionarului cereau să
1 S-au stabilit
1.
2.
3.
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următoarele capitole: I. Generalități, întrebările 1-41 referitoare la relația dintre
casă și familie; semnificația termenului casă; relația dintre casă și locuință;
relația dintre casa nouă și cea veche; construcția casei; adăposturi temporare;
case pustii; II. Derivate și alte înțelesuri ale cuvântului casa^întrebările 43-70
referitoare la: relația dintre casă și familie; relația dintre casă și adăposturi
temporare; alte înțelesuri ale cuvântului casă; III. Locul unde este clădită casa,
întrebările 77-76 referitoare la terenul pe care se ridică casa; locul casei față de
drum și de punctele cardinale; IV. Materialul, întrebările 77-86 referitoare la:
materialele de construcție, în general; lemnul ca material de construcție; piatra
se dea o definiție într-o propoziție sau două, iar “atunci când cuvântul este numele unui obiect mai
bună decât orice definiție este un desen oricât de primitiv ar fi el”. Pentru localitățile în care trăiau
și alte “neamuri (Sași, Șvabi, Unguri, Ruteni, Sârbi, Ruși, Evrei, Bulgari, Țigani) a căror limbă o
cunoașteți, însemnați dacă și ei întrebuințează aceleași cuvinte sau cuvinte asemănătoare.” Pentru
redactarea răspunsurilor se indica atât discuția liberă cu oamenii, tară a-i influența, cît și
observația directă.
4 Foaia personală cuprindea:
Comuna: Numele oficial
Numirea dată de locuitori
Există și un număr de batjocură ?
Cum se zicea înainte ?
Numirea străină (săsească, ungurească, rusească )
Plasa și jud.
Numărul aproximativ al locuitorilor:..... dintre aceștia români ortodocși?....uniți?.......de
alte confesiuni....
Cam cîți străini locuiesc în comună și adică: Sași...Șvabi....Nemți....Unguri
..... Ruteni......Ruși....Sîrbi......Bulgari...Evrei...Țigani....Lipoveni... Găgăuți....și altele....
Sunt colonii mai nou în comună ?..... Dacă da, de cînd datează și de unde au venit ?
Ținutul e deluros..... muntos ... .șes....?
Trece trenul prin comună ? Care linie ?....... Care e gara mai apropiată ?
Comuna e așezată la șoseaua principală ?...Care șosea ?....La un drum secundar ?..... La
încrucișarea de drumuri ?............Lângă un drum mai apropiat ?....... Care ?.
Care este orașul mai apropiat ?... .Unde merg oamenii la tîrg ?..... La judecătorie?... .Care este
subprefectura mai apropiată
Care este protopopiatul de care ține comuna ?..... Ortodox... ? Unit ?
Este școală în comună ?...Ce fel de ?...De cînd ?.... Numărul elevilor?....Cîți învățători ? E
preot?... Cîți ?.... De ce fel de confesiune ?
Care este ocupația principală a locuitorilor ?..... Ce fel de meseriași români se găsesc în comună ?
Corespondentul: Numele..... Prenumele....Ocupația....data nașterii....locul nașterii....de cînd e în
comună?... unde a copilărit? ... .unde a învățat?..... unde a locuit timp mai îndelungat?.......
însurat?..... Locul de naștere și cel în care a locuit soția ca fată... .Persoanele întrebate(cu
indicarea numelui, vârstei ocupației dacă știu sau nu scrie și citi, dacă au petrecut timp mai
îndelungat în alte părți și unde, dacă sunt însurați sau măritate cu soți din altă parte ?)
Adresa exactă a corespondentului
Adresa exactă a cunoscuților pe care ni-i recomandați ca membri corespondenți:
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ca material de construcție; cărămida ca material de construcție; pământul ca
material de construcție; V. Temelia, întrebările 87-105 referitoare la: relația
dintre temelie și fundament; piatra ca material de construcție al fundației; talpa
casei; temelia la pereții din gard; temelia la pereții din pământ bătut; VI. Pereții
casei, întrebările 106-146 referitoare la: materialele de construcție pentru pereți;
lemnul ca material de construcție; cărămida ca material de construcție; piatra ca
material de construcție; pereții de nuiele; pereții din pământ bătut; VII. Ușa,
întrebările 147-169 referitoare la: semnificația termenului; materiale și tehnici
de construcție a ușii; închizătoarea ușii; rama și balamalele; VIII. Fereastra,
întrebările 170-195 referitoare la: numărul și locul ferestrelor; tipurile de
ferestre; materialul transparent; închizătorile ferestrei; gratii, obloane; IX.
Dușumeaua, întrebările 196-206, referitoare la: pardoseala din pământ bătut;
poditura de scânduri; pardoseala din cărămidă; X. Podul și tavanul casei
întrebările 207-220 referitoare la semnificația cuvântului pod; construcția
podului; urcarea în pod; XI. Coperișul casei, întrebările 221-265 referitoare la:
materiale și tehnici de construcție a acoperișului; materialul învelitor și tehnicile
de învelire; credințe populare legate de streașină; XII. Prispă, cerdac, pridvor,
târnaț, întrebările 266-278 referitoare la: semnificația cuvintelor prispă, cerdac,
pridvor, târnaț; locul și tehnicile de construcție; XIII. Pivnița, întrebările 279285 referitoare la: materiale și tehnici de construcție; elementele pivniței și ceea
ce se păstrează în pivniță; XIV. încăperile, întrebările 286-307 referitoare la:
numărul și numele încăperilor; funcția încăperilor; XV. Soba, vatra, cuptorul,
hornul, întrebările 308-351, referitoare la: mijloacele de încălzit; tipurile de
sobe; părțile cuptorului; vatra, combustibilul, hornul; XVI. Luminatul,
întrebările 352-368 referitoare la: lumânarea, lămpașul, opaițul, candela,
mijloace de a face foc; XVII. Văruirea casei, întrebările 369-388 referitoare la:
tencuirea pereților; materialele din care se face tencuiala; zugrăvitul pereților;
XVIII. Curtea, grădina, îngrădirea^ întrebările 389-413 referitoare la:
terminologia casei, terminologia construcțiilor anexe; locul curții; împrejmuirea;
XIX. Șura, grajdul și alte acareturi, întrebările 414-447 referitoare la: șura și
grajdul; ocolul; păstrarea produselor agricole; păstrarea fructelor; XX. Fântâna
cuprinde întrebările 448-465 referitoare la: tipurile de fântâni; construcția
fântânii; părțile fântânii; credințele legate de fântâni; curățitul fântânii; XXI
Obiceiuri și credințe legate de casă, întrebările 466-489 referitoare la: credințe
legate de locul casei; credințe legate de construirea casei; credințe legate de
acoperiș; credințe legate de vatră.
La chestionarul “Casa” s-au trimis răspunsuri din 367 de localități
aparținătoare a 58 de județe ale României interbelice.
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CASA - SEMNIFICAȚIE ȘI SIMBOL ÎN SOCIETATEA TRADIȚIONALĂ
ROMÂNEASCĂ
în societatea tradițională românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea
și începutul secolului al XX-lea, casa era construcția cea mai importantă din
cadrul unei gospodării, ea fiind locul în care se derula atât cea mai mare parte
din viața cotidiană a unei familii, cât și cele mai importante evenimente din
viața individului: nașterea, nunta și moartea. Din cauza funcțiilor pe care le
îndeplinea în cadrul vieții familiale, cotidiene, și a semnificațiilor pe care le
avea în viața socială tradițională, casa era prima construcție ce se ridica în
cadrul unei gospodării, prezența ei indicând existența unei familii și implicit a
unei gospodării, ce își avea identitatea ei proprie.
în primele decenii ale secolului XX, termenul de casă era întrebuințat
pentru a desemna:
- clădirea propriu-zisă, ce era utilizată drept locuință pentru o familie;
- camera sau camerele din această clădire ce erau locuite efectiv de o familie;
- familia care locuia în acea clădire;
- întreaga gospodărie ce aparținea familiei respective.
Casa desemna, în primul rând, o construcție utilizată drept locuință de
către o familie. Pentru ca o construcție utilizată drept locuință să se numească
casă, ea trebuia să îndeplinească următoarele condiții: să fie ridicată la suprafața
pământului; să cuprindă cel puțin două încăperi, din care una să servească drept
locuință; încăperea utilizată drept locuință trebuia să aibă: ușă, ferestre, pod și
un sistem de încălzire și de preparare a mâncării. în funcție de numărul și de
aspectul exterior, casele se mai numeau și: curte, palate
Termenul de curte este foarte des întâlnit în sens metaforic în colinde
pentru a desemna o casă obișnuită. în accepțiunea populară o casă pentru a fi
curte trebuia să fie: mare și frumoasă (Secuiani, jud. Bacău; Ceanu Mare, jud.
Turda); “mare și luminoasă și să se afle într-o ogradă frumoasă” (Dobra, jud.
Hunedoara; Bonț, jud. Someș); “să aibe ferestre mari și multe” (Zaharești, jud.
Suceava; Bobota, jud. Sălaj); “să fie o clădire mare și pompoasă” (Mădăraș jud.
Satu Mare); “să fie o casă mare domnească” (Chechiș, jud. Sălaj).
Termenul de palat sau de palută era utilizat pentru a desemna o casă
care “era făcută din cărămidă și era înaltă” (Lisaura, jud. Suceava; M. Viteazu,
jud. Turda); “are două sau mai multe caturi, mai multe camere și fațadă
frumoasă” (Câmpulung Moldovenesc; Runcu jud. Gorj); “este mare și cu mai
multe rânduri și cu odăi multe” (Bârjoveni, jud. Roman; Băceni, jud. Tutova;
Bobota, Sălaj; Ghirolț, Someș; Coșereni, Ialomița; Lupșa, Turda).
în toate localitățile rurale din România, prin casă se înțelegeau numai
acele încăperi ale construcției care erau locuite efectiv de către o familie, pentru
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restul încăperilor utilizându-se termenii de: tindă sau sală, cămară sau celar. La
construcțiile cu două încăperi de locuit una se numea: casa mare; casa dinainte;
odaia sau casa curată, iar cea de-a doua era casa mică, căsuța sau simplu casa,
în ea desfașurându-se de obicei activitatea cotidiană a familiei. Camera curată
era situată în frontul clădirii ce se vedea cel mai bine din uliță.
Prin casă se desemna și familia care locuia în acea construcție împreună
cu atributele morale ale acesteia. O casă nouă marca existența unei familii sau
intenția de a se întemeia o familie, deoarece în marea majoritate a localităților
construcția casei se făcea înainte de întemeierea unei familii. Flăcăului aflat în
pragul căsătoriei i se spunea și căsător “Până-i badea căsător / Nu lăsa,
Doamne, să mor / Că de el nu m-oi lăsa / Pân pe mini nu m-o lua” (Suștin,
Bihor). Traiul în comun a unui bărbat cu soția sa era indicat și prin expresii de
genul: a ține cascr “Săracă băbuța mea / Fie bună, fie rea / Am să țin casă cu
ea” (Fundata, Brașov); a duce casă, “Cu fata care-i frumoasă / Niciodată nu
duci casă” (Ghindăuani, Neamț) sau a face casa56
7“Om cu nevasta frumoasă /
Nu mai poate face casă / Că prietenii nu-1 lasă” (Făurești, Vâlcea).
Disensiunile din cadrul unei familii erau remarcate prin expresii de
genul: “nu duce casă bună cu femeia” (Bârca, Dolj); “asta nu-i casă, ci cort”
(Bonț, Someș). Cei care contribuiau la aceste disensiuni sau la destrămarea unei
familii, stricau casa1, “Tot așa zic oamenii / Că eu stric casa bady / Casa bady o
las întreagă / Numai dragostea mi-i dragă / Eu pe casă nu mă sui / Nu scot
draniță nici cui” (Poiana Ilvei, Năsăud), sau spărgeau casa” curvele sparg casa
oamenilor” (Maidan, Caraș), “îi păcat să spargi casa cuiva” (Gurahonț, Arad).
Cinstea casei reprezenta onoarea unei familii, de aceea erau foarte des
întâlnite expresii de genul “e fecior de casă bună” (Mag, Sibiu), “femeia poartă
cinstea casei” (Poiana Mare, Dolj) sau “cinstea casei e onoarea părții femeiești”
(Băilești, Dolj). Dacă un membru al unei familii “face o faptă rea se zice că a
5 Foaie verde lemn de teiu
De azi nu mai sunt holteiu
Trecu în rîrtdu cu însurăței
Și țin casă ca și ei
Plătesc biru împârătescu
Și de casă mă - ngrijesc” cîntec ce se cînta sîmbăta, după ce au adus zestrea de la mireasă. “
Mirele se pune pe un scaun pe care se pune o pernă mireasa îi ține oglinda și o lumînare aprinsă,
un bărbat însurat îl bărbierește iar muzica îi cînta acest cîntec “. Răspuns la chestionarul lui
B.P.Hașdeu trimis din localitatea Cărjeoani, jud. Tutova.
6“ Foaie verde avrămească /Nici cu mîndra nu-mi fac casă/ “strigătură din Făget jud. Severin “
Frunză verde lasă, lasă/ nici cu mîndra nu-mi fac casă /strigătură din Băduleasa, jud. Teleorman.
7 “El îmi spune că-i stric casa / Eu pe casă nu mă sui / Numai pe femeia lui / strigătură din
Suletea, jud. Tutova ; am s-o prind să-i tai coadele că umblă să-mi strice casa / (Bănești, jud.
Dămbovița); “i-a stricat casa lui Gheorghe” ( Oltina, Constanța).
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stricat cinstea casei, iar dacă a făcut o faptă bună, a făcut cinste casei” (Nerău,
Timiș).
Toți membrii unei familii împreună cu bunurile lor erau desemnați prin
termenul de casă “a plecat cu toată casa la târg”(Fetindia, Sălaj); și-a împrăștiat
casa din cauza beției” (Runcul Savéi, Năsăud), “Mă duceam pe la vecină / Și
furam câte-o găină / Și jurai cu casa toată / Că de mine nu-i furată” (Runcu
Salvei, Năsăud), sau de căseni “atunci când e vorba numai de unii membri”
(Soconzel, Satu Mare).
Termenul de casă era utilizat pentru a desemna întreaga gospodărie, mai
ales atunci când era vorba de latura economică a familiei. Calitățile membrilor
familiei și-n special a stăpânului casei (gazdei casei) “cel care poartă rostul
casei, face planuri de muncă pentru prosperitatea familiei” (Acmariu, Alba) își
punea amprenta asupra situației sociale a familiei respective ”Eu iubesc / Maica
iubește / Casa ni se prăpădește” (Runcul Salvei, Năsăud).
Dată fiind importanța pe care casa a avut-o în viața socială a comunității
rurale, este și normal ca fiecare familie să fi dorit să aibă casa ei proprie “e cea
mai mare dorință să-și aibe casa lor proprie” (Asuajul de Sus, Sălaj), deoarece
numai când “cineva are casa sa proprie e gospodar” (Tătăruși, Suceava),
familiile fără casă fiind considerate “fără căpătâi” (Cara Murat, Constanța).
Potrivit răspunsurilor trimise la chestionar, fiecare familie își avea casa
ei în majoritatea absolută a localităților rurale. Sunt menționate și familii care nau casă. Din categoria celor fără casă făceau parte: familiile foarte sărace,
numite în Transilvania jeleri8, lacăi9 sau culduși10; unii meseriași sau negustori11
veniți din alte părți, funcționarii de stat12 (jandarmii, notarii, învățătorii); unele
familii angajate în serviciul unor moșii care “stau la căsoaie, târlă sau jitărie13 și
unele familii lovite de calamități naturale” din cauza foametei care a bântuit pe
aici parte din locuitorii nevoiași au fost siliți să-și vândă atât puținul lor pământ

8 în loc.: Mădăraș și Tășnad, jud. Satu Mare; Asuajul de Sus; Corni, Țeghea, jud. Salaj; Cristior,
Curechiu, Hătăjel, jud. Hunedoara; Albac, Lupșa, Ceanu Mare, Mihai Viteazu, Ponoreljud.
Turda; Lugajul de Jos, Bihor.
9 în loc.: Lugajul de Jos, jud. Bihor, Bănișor, Corni, jud. Sălaj.
10 în loc.: Săpânța jud. Maramureș.
11 în loc.: Mangalia jud. Constanța, Slobozia, jud. Ialomița; Băile Govora, jud. Vîlcea.
12 în toată comuna, fiecare are casa sa proprie afară de două familii de funcționari (Surdila Greci
jud. Brăila) ”toți au cu excepția a doua familii de evrei și un notar (Doljești, Roman)” postul de
jandarmi și alte instituții închiriază case” (Glogova, jud. Mehedinți).
13 “ Fiecare are casa sa proprie, în afară de puține familii care sunt în serviciu moșiei. Chiar și din
acestea majoritatea au casa lor proprie, casa din sat, unde își au gospodăria și stau mai ales iama,
vara mutîndu-se la casa boierească de la moșie, la tărlă, cei care sunt ciobani la jitărie, cei care
păzesc ogoarele cu semănături” ( Cristești, Fălticeni).
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cât și casele” (Ștefanești, Cetatea Albă) sau sociale “numai % dintre locuitori
mai au case la restul le-au fost distruse de război” (Broșteni, Neamț).
Familiile fără casă locuiau în case închiriate. în Transilvania, celor care
locuiau în case închiriate li se spunea că locuiesc “în case pă tapșe”14 sau “pă
arândă”15. închirierea caselor se făcea de obicei pe un an de zile, la Sânjorz16
sau la Sf. Dumitru17 din care cauză atunci când erau nevoiți să se mute se
spunea, ironic, despre ei, că “s-a supărat Sf. Gheorghe pe ei” (Căulia, Durostor).
Nu am menționat în rândurile celor fără casă familiile nou întemeiate,
deoarece acestea aveau o situație aparte. în toate localitățile rurale din România,
în casa părintească, rămânea băiatul, nu fata, aceasta putea moșteni casa numai
atunci când nu avea frați: “ în lipsa feciorului casa se dă la fata mai mare” (Luța,
Făgăraș). Când în familie erau mai mulți frați, casa părintească era moștenită de
băiatul cel mai mic, pentru restul, părinții având obligația morală de-a le face
casă, sau de a-i ajuta să-și facă casă.
în situația în care până la căsătorie părinții băiatului n-au reușit să-i facă
casă, tânăra familie locuia în casa părintească a băiatului “tinerii căsătoriți de
curând care n-au casă stau la un loc cu părinții mirelui”18. Noua familie locuia în
casa mare sau în “căsoaie” până reușea să-și facă casă. în situația în care “nu
încap oalele la foc” (Popteleac, Someș), “nu se pot nărăvi tinerii cu părinții”
(Minișul de Sus, Arad), noua familie se mută la părinții miresei sau în case cu
chirie.
în societatea tradițională românească, casele se construiau în trei
situații: când se întemeia o nouă familie; când casa veche s-a distrus și când
proprietarul dispune de posibilități materiale și consideră că cea veche a devenit
neîncăpătoare.
Construirea casei la întemeierea unei familii era o regulă generală în
toate localitățile rurale din România. Potrivit tradiției, “căsătoriile nu se încheie
decât atunci când unul din tineri are casă sau loc de casă” (Coțofenești, Putna).
Problema locuinței, adică a casei, trebuia rezolvată de băiat sau de părinții
acestuia dacă voia să se însoare, nu să se “mărite”. “Fiecare băiat care se însoară
trebuie să-și aibe casa lui, de aceea tatăl trebuie să-i dea casă gata sau loc de
casă. Sunt prea puține cazuri când bărbatul se duce în casa femeii, se mărită”
(Boldurești, Lăpușna). Bărbatul care la căsătorie avea casa lui sau își construia
14 în loc.: Bonț, Someș, Asuajul de Sus, Corni, Tămășești, Salaj, Frata, Cluj.
15 în loc.: Gurahonț, Minișul de Sus, Pecica, jud. Arad; Chechiș, Salaj.
16 în loc.: Marginea, Bihor, Frata, Cluj, Asuajul de Sus, Salaj, Gurahonț, Pecica, Arad.
17în loc.: Bârca, Dolj; Căulia, Durostor.
18 în loc.: Doljești, Bacău; Păușești Otasău, Vâlcea; Siliștea, Neamț;” cei care stăteau cu familia se
numesc neașezați” (Bănești, Dâmbovița).
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el casa, era considerat stăpânul, capul sau stâlpul casei, el fiind cel care “poartă
rosturile casei” (Acmariu, Alba); “se îngrijește de toți membrii familiei”
(Păușești Otasău, Vâlcea) pe tot timpul vieții și numai după moartea lui, fiul
care moștenește casa îi ia locul.
Dreptul bărbatului de-a fi stăpânul casei, de fapt a întregii gospodării,
era conferit de faptul că el a fost cel care a pus bazele acesteia. în unele
localități obligația băiatului de-a pune bazele economice ale noii familii erau
pregnant subliniate: “Regula generală este ca băieților, părinții să le dea case cu
tot locul și pământ ca să-și poată întreține familia. Au acest privilegiu băieții
pentru că ei duc mai departe numele tatălui” (Boldurești, Lăpușna); “rar se
însoară un fecior dacă n-are casă, boi și car” (Cornățel, Putna); “dacă n-au casă,
doi boi și car este obligatoriu” (Tiha Bârgăului, Năsăud).
Casa se construia de către părinți sau de către băiat înainte sau după
căsătorie. Familiile care dispuneau de resurse materiale făceau casa băiatului
înainte de căsătorie “înainte de a-și alege nevasta, părintele începe casa, iar în
intervalul dintre logodnă și nuntă, casa e gata” (Argetoaia, Dolj); sau înainte de
a pleca în armată “casa se face înainte de însurătoare, cînd pleacă flăcăul în
armată încep casa, când se eliberează să fie gata” (Secuiani, Bacău).
Când casa se făcea după căsătorie: “la logodnă se stabilește cine face
casă copiilor, de obicei tatăl băiatului se însărcinează. Până la facerea casei,
tinerii stau în casa părintească în odaia cea mare, iar părinții în odaia mică”
(Dolești, Roman). Familiile care nu puteau să ridice casă flăcăului înainte de
căsătorie, îi dădeau acestuia terenul pe care să-și întemeieze noua gospodărie19
“tatăl feciorului îi dă loc de casă de 12 prăjini” (Suletea,Tutova) sau îl ajută la
procurarea materialelor necesare “mai mult îl ajută la strângerea materialului”
(Chechis, Sălaj) și la ridicarea acesteia “părinții și frații îl ajută Ia zidirea casei”
(Dobra, Hunedoara).
Cea de-a doua situație în care se construia o casă nouă era atunci când
casa veche s-a distrus, a ars, s-a dărâmat sau s-a surpat. Trebuie subliniată
relația dintre casa veche și cea nouă în cadrul acestei situații. în general,
materialele ce se puteau recupera din casa veche erau utilizate pentru ridicarea
celei noi “când își face casă nouă pe locul celei vechi, pe aceasta o dărâmă și
lemnele bune le bagă în casa nouă” (Ștefanești, Vâlcea) sau “cu ele se ard
cărămizile” (Mag, Sibiu). în situația în care casa veche a fost considerată “rea”
din anumite motive (fără noroc, fără copii, cu certuri multe, etc.) materialele
recuperate din ea nu se întrebuințau “când casa veche n-a avut parte de copii,
materialul din ea nu se întrebuințează” (Păușești Otasău, Vîlcea).

19 “Le dă loc de zidit și grădină “ ( Fetindia, Sălaj).
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în ce privește locul în care se construia casa nouă, acesta putea să fie al
casei vechi “e datina ca vatra focului cu peretele ei să nu se dărâme, iar pe
durata zidirii, căminul nu se lasă noaptea singur, ca să nu-1 ocupe duhurile rele
(Stejar Vărădia, Arad), numai atunci când casa veche a fost norocoasă și
bogată2021
, deoarece “norocul casei se moștenește” (Dârste, Brașovj.în unele
°
.
.
.
*21
localități, casa nouă nu se făcea pe locul celei vechi, ci înaintea ei , măcar cu
un metru (Bîrca, Dolj), în nici un caz nu “se făcea la apus de casa veche pentru
ca omul să dea înainte, nu înapoi” (Valea Boierească, Mehedinți). Casa nouă nu
se făcea pe locul celei vechi “pentru ca să nu moară capul casei sau soția
acestuia” (Gura Văii, Vaslui).
Cea de a treia situație în care se construia o casă nouă era atunci când
proprietarul dispunea de resurse materiale și considera că cea veche a devenit
neîncăpătoare. Dacă în primele două situații casa nouă respecta aproape în
totalitate formele planimetrice, elevația, materialele și tehnicile de construcție,
acum acestea sunt schimbate, mai ales atunci când proprietarul dorea să-și etaleze
posibilitățile materiale cu orice preț. în această situație se aduc meșteri din alte
părți, se introduc forme planimetrice, materiale și tehnici de construcție noi.
în ce privește casa veche, în cadrul acestei situații, "tradiția poruncește
să nu se vândă casele apucate din bătrâni, nici să nu se înstrăineze ca să nu se
piardă amintirea șefului familiei, a străbunului care a ridicat-o, ca să fie sângele
lui sălaș din veci în veci” (Boldurești, Lăpușana). Casa veche era utilizată “ca
bucătărie” (Albac, Turda), “găbânaș pentru bucate” (Icozel, Someș); “grajd”
(Cetatea, Alba) sau o arde22, “dar n-o vinde, mai bucuros o păstrează până
putrezește” (Albac, Turda).
Dată fiind importanța casei în viața satului tradițional românesc era
normal ca aceasta să nu se construiască pe orice loc. Potrivit credințelor
populare acest loc trebuia să fie astfel ales încât el să satisfacă toate cerințele
pentru ca viitoarea construcție să fie norocoasă și bogată, să nu rămână pustie și
să nu moară cineva din casă, să fie ferită de strigoi, vâlve, duhuri necurate etc.
Toate aceste cerințe erau îndeplinite, potrivit credințelor populare, de locul
curat în opoziție cu locul necurat care putea aduce și alte prejudicii viitoarei
construcții. Se credea că locul curat poate fi găsit de către capul familiei care
“trebuia să nu fi fost adaus, adică căsătorit a doua oară” (Bonț, Someș), sau de

2(1 în loc.: Mihai Viteazu, Turda, Săsciori, Făgaraș, Dârste, Brașov, Burdusanci, Tecuci.
21 în loc.: Bălțați, Vaslui; Bosanci, Bărjoveni, Roman; Slobozia, Ialomița; Valea Boierească,
Mehedinți; Barca, Dolj;
Borsanci, Putna Rediu, Neamț; Băița, Hunedoara.
22 în loc.: Runcul Salvei, Năsăud; Poșaga, de Jos; Turda, T. Vladimirescu, Constanța.
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către unul din căseni astfel: cu vasul cu apă, se lua un vas23, o doniță (Rimetea,
Alba), un pahar24, două pahare (Drăgușani, Fălticeni); patru pahare (Iarova,
Soroca), cu apă curată sau cu apă cu sare (Drăgușani, Fălticeni) care se puneau
pe locul ales, în cele patru colțuri (Iarova, Soroca), sau în două colțuri opuse
(Vicovul de Sus, Rădăuți) ale viitoarei construcții. Vasele se puneau seara, întro seară cu lună plină (Drăgușani, Fălticeni) și se lăsau acolo o noapte sau trei
nopți (Curechiu, Hunedoara).Dimineața merge “omul să vadă vasele și dacă apa
a scăzut din ele” sau “dacă vasul s-a răsturnat” (Filiași, Dolj) atunci locul ales
nu era curat; cu crucea “ înainte vreme se arunca crucea în sus și unde cădea în
picioare acolo era locul ales” (Filiași, Dolj); cu Psaltirea “ se cheamă preotul
sau un diac bătrân cu Psaltirea, iar proprietarul stând pe locul pe care dorește săși construiască casa, de trei ori deschide Psaltirea și dacă psalmul unde s-a
deschis e bun, atunci și locul ales e bun” (Lugajul de Jos, Bihor); cu lespezi de
piatră “omul se duce și caută patru lespezi de piatră pe care le aduce cu mâinile
la spate și le pune în patru părți, unde vor veni cele patru colțuri ale casei, unde
le lasă până a doua zi dimineața. Dacă pe aceste pietre găsește ceva, gândaci,
furnici, râme, sau altceva atunci caută în alt loc pentru că acel loc nu e bun”
(Borcea, Neamț); cu cenușa “pe terenul pe care dorește să-și facă casă
proprietarul presară cenușă și dacă, peste noapte, cineva lasă urme atunci locul
nu e curat” (Găvăjdia, Arad); ascultând noaptea “omul stă la miezul nopții în
mijlocul locului însemnat și ascultă cu atenție. Dacă aude grai curat, adică:
cântec de cocoș, zbierătură de vită mare, or vorbă de om curat, atunci locul e
curat, dacă aude lătrături de câine, miorlăitură de pisici, cântec de buhă,
huhurez, ori om suduind atunci locul nu e curat” (Baia, Arad); cu pâinea “mai
de mult bătrânii au făcut o pâine mare și o hurducat din poartă de către drum
către grădină iar acolo unde s-o oprit pâinea o făcut o masă mare, o mâncat, o
băut, apoi o făcut casă în jurul locului acela” (Săpânța, Maramureș) sau dacă
“pâinea se oprea cu partea dinspre vatră în sus e semn că locul acela nu era
curat25; cu busuiocul “ în locul unde vrea să facă casa puneau seara busuiocul
de la Bobotează, ca să fugă muma pădurii și strigoii. Dacă busuiocul e găsit
rupt, atunci nu-i bine să-ți faci casă în locul acela (Frâncești, Gorj); cu grâul “în
cele patru colțuri se punea câte un pumn de grâu, apoi se culca. Dacă dimineața
grâul nu-i împrăștiat locul e bun, iar dacă e împrăștiat locul nu-i bun”
(Domuljeni, Soroca).

23în loc.: Cacuci, Ercea, Mureș; Curechiu, Hunedoara; Galtiu, Alba; Filiași Dolj; Drăgușani,
Fălticeni.
24în loc.: Bobulești, Botoșani; Chetrești, Vaslui; Vicovul de Sus, Rădăuți.
25 In loc.: Bărcănești, Olt; Nămoloasa, R.Sărat; Șteiănești, Vâlcea.
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în așezările rurale românești de a începutul secolului al XX-lea se
considera loc necurat, pe care nu era bine să construiești: locul unei case
părăsite; locul luat prin jurământ strâmb (Făurești, Vâlcea), locul situat la
răscrucea drumurilor26, locul blestemat, adică locul ce a fost cumpărat cu bani
blestemați, sau cu bani care au fost câștigați în mod necinstit” (Ștefanești,
Argeș) sau locul pe care a fost semănată cânepă. (Făurești, Vâlcea).
Pentru ca viitoarea casă (și implicit familia pentru care se ridica) să fie
norocoasă și bogată ea trebuia să nu fie construită: pe locul unor oameni săraci
“deoarece e fără noroc”27, pe un loc cu rădăcini de arbori și mai ales păr sălbatic
(Rediu, Neamț) deoarece rădăcinile blestemă (Girov, Neamț); pe un loc obținut
prin înșelătorie (Dârste, Brașov), pe un loc pe care a fost îngropată o comoară
blestemată pe care n-o poate scoate nimeni (Scrioaștea, Teleorman); pe un loc
blestemat de strămoși (Plăcinteni, Tecuci); pe un loc arător “că nu-ți mere bine”
(Scărișoara, Turda); pe miezuină “că n-are noroc”28; pe un loc cu gropi de
bucate “că mor cei din casă” (Cioara, Ialomița); pe locul unde “a fost îngropată
mutătoare de către babe că atunci vor avea tot pagube” (Runcul Salvei, Năsăud).
Cel mai mare prejudiciu pe care putea să-l aducă casei (și familiei) locul
pe care se construia casa era ca aceasta să rămână pustie. Despre casele pustii se
credea că: umblă strigoii prin ele29; în ele locuiesc duhuri necurate și strigoi30;
umblă “cele tari prin ele” (Curechiu, Hunedoara); în “ele stă dracul care se arată
sub formă de pisică neagră care fuge prin casă și miaună” (Sirnea, Brașov); au
stafii31; din care cauză “omul nu-i bine să intre noaptea în ele” (Cusuiuș, Bihor);
“nu-i bine să dormi noaptea în ele că te pocește” (Lisa, Făgăraș); iar “pe timp de
ploaie nu-i bine să te adăpostești în ele că te trăznește (Girov, Neamț).
Pentru ca viitoarea casă să nu rămână pustie, prin moartea sau risipirea
membrilor familiei, aceasta nu se construia: pe un teren înconjurat de toate
părțile de drumuri “căci cei care vor locui în ea vor muri înainte vreme fără
urmași” (Băiești Aldeni, Buzău); pe un loc pe care a fost arie “pentru că nu vor
trăi copiii” (Sechiana, Covurlui); pe locul unde a fost casă pustie și părăsită “că

26 în loc.: Nămoloasa, R.Sărat; Schineni, Tutova; Ciochina, Ialomița.
27 în loc.: Bonț, Someș; Segarcea, Dolj.
28 în loc.: Asuajul de Sus, Sălaj; Curechiu, Hunedoara.
29 în loc.: Lugajul de Jos, Bihor; Berchisești, Zaharești, Suceava; Ștefanești, Vâlcea; Susenii
Bârgăului, Năsăud; Băești, Aldeni, Buzău; Cernavodă, Constanța.
30 în loc.: Cusuiuș, Bihor; Aurel Vlaicu, Criștior, Hunedoara; Acmariu Cetea, Alba, Doljești,
Mogoșești, Roman; Broșteni, Hangú, Neamț; Măzănești, Drăgoiești, Pătrăuți, Suceava;
Duruitoarea, Deia, Câmpulung; Preuțești, Fălticeni.
31 în loc.: Bârjovani, Roman, Idriciu, Fălciu; Gura Văii, Vaslui; Făurești, Satu Mare; Suseni,
Vâlcea; Cepari, Romanați; Crăcăoani, Neamț; Sarai, Constanța.
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va avea aceeași soartă”32; pe locul unde s-a turnat mătrăgună (Plăcinteni,
Tecuci; Bălăceaua, Suceava) pe hotar sau pe loc blestemat (Băiești Aldeni,
Buzău) pe locul unde a fost drum (Scundu, Vâlcea); pe locul necuratului” care
nu rabdă să locuiască oameni în ea și mor toți din casă” (Bonț, Someș); pe locul
unde s-a spânzurat cineva sau a fost omorât “că rămâne casă pustie în care se
arată acei oameni noaptea și pe acolo bate vânt rău”(Burdujeni, Suceava); pe
locul unde au fost morminte (Arpașul de Sus, Făgăraș). Se mai credea că
rămâne casă pustie și dacă: stăpânii au făcut fapte rele (Idriciu, Fălciu,
Fitionești, Putna); casa a fost făcută din agoniseală necinstită (Jariște, Putna);
“după ce a fost locuită s-a sinucis cineva în ea” (Râncești, Fălticeni); casa a fost
blestemată și s-a prins blestemul33; foștii stăpâni n-au muncit conștiincios și sau înșelat unul pe altul (Glogova, Severin).
Pentru ca viitoarea casă să nu fie locuită de strigoi, vâlvă sau duhuri
necurate etc., se credea că este bine ca ea să nu fie construită pe locul unei case
dărâmate de multă vreme, deoarece aici s-au format duhuri necurate (Scundu,
Vâlcea) care” umblă noaptea pe la ferestre ca să vadă ce fel de oameni locuiesc
pământul considerat a fi al lor, dacă e întuneric se întâmplă să umble chiar prin
casă” (Băiești Aldeni, Buzău); pe locul unde a fost arie “că ies noaptea duhuri
necurate care umblă împrejurul casei ca caii” (Vutcani, Fălciu); pe locul unde a
fost mejdie “că vine dracul în ele” (Ortiteag, Bihor); pe locul unde s-a
“spânzurat cineva că îi iese chipul noaptea34pe locul unde s-a săvârșit o crimă35;
pe locul unde au fost îngropate animale moarte (Bodeștii Precestii, Neamț); pe
morminte (Oltina, Constanța) în cimitir (Crăiești, Covurlui); pe locul unde s-a
întâmplat o nenorocire(Borzești, Bacău); unde sunt oase “deoarece se crede că
acolo e moroi, sau unde a fost îngropat copil nebotezat” (Dumeni, Dorohoi); pe
“ locul unei văduve ce a fost silită să părăsească casa cu forța sau nedreptate că
se face în casă popa dracului. în Runc au fost două case în care, în urma acestei
situări, se deschideau ușile singure noaptea”(Runcul Salvei, Năsăud); pe locul
unde “se văd noaptea sărind lumini cu limbi de foc, căci are vâlvă și nu-i bine
să-ți faci casă acolo” (Gurahonț, Arad).
în ce privește locul ocupat de casă, în cadrul gospodăriei tradiționale,
acesta era determinat de: punctele cardinale, căile de comunicație și de
construcțiile economice.
32 în loc.: Arpașul de Sus, Făgăraș; Scundu, Vâlcea; Frâncești, Gorj; Borzăști, Bacău; Zaharești,
Suceava.
33 în loc.: Cepari, Romanați; Bănești, Dâmbovița, Măgurele, Bălți.
34 în loc.: Broșteni, Neamț; Aurel Vaicu, Hunedoara; Suletea, Tutova; Deia, Câmpulung;
Ghindăuani, Neamț.
35 în loc.: Oancea, Brăila; Tulucești, Covurlui; Oltina, Constanța; Tiha Bârgăului, Năsăud;
Câmpulung; Bogdănești, Fălticeni;
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în toate localitățile rurale din România, casa se construia în așa fel încât
fațada acesteia să fie spre răsărit sau sud, aceasta potrivit “unor tradiții locale” și
pentru satisfacerea unor cerințe de igienă a locuinței. Plasarea intrării spre
răsărit sau sud este întâlnită și la adăposturile temporare (surlă, colibă, poiată).
Relația dintre casă, căile de comunicație și restul construcțiilor
economice din cadrul curții a fost determinată de tipul așezării în care se găseau
acestea. în cadrul așezărilor risipite, “înainte vreme casele se clădeau fără nici o
regulă, chiar pe dealuri și sus la munte pe unde oamenii dădeau foc pădurii de
încâmpeneau locul să aibe de cosit și de păscut cu vitele” (Broșteni, Neamț).
Casele se construiau în așa fel încât proprietarul să poată supraveghea (din casă)
toate construcțiile din cadrul curții.
în cadrul așezărilor răsfirate, locul pe care se construia casa era
determinat de dimensiunile gospodăriei și de tradiția locală. Se pot deosebi două
modalități de alegere a locului casei: - în fundul curții cu fațada spre curte și
drum “trebuie să fie în mijlocul ogrezii pentru ca omul când se scoală să aibe
toată gospodăria sub ochi” (Boldurești, Lăpușna); “după un obicei vechi de pe
vremea răutăților când căsenii puteau să se ascundă sau să fugă”(Benic, Alba); în apropierea căilor de comunicație cu fațada spre curte și frontul spre drum
“plațul de casă trebuie să fie cu un capăt la drum spre a avea în față o curte sau
obor, iar în spre drum o grădiniță cu flori” (Jidoșița, Mehedinți). Se lăsa o
distanță față de drum pentru “ a se face o grădiniță de flori” (Idriciu, Fălticeni);
a “ nu fi stropită de căruțe “ (Băița, Hunedoara); “ca să nu se vadă din drum în
casă” (Ortiteag, Bihor); numai “cârciumile se construiesc la drum” (Sechiana,
Covurlui).
în așezările adunate, casele sunt ridicate în imediata apropiere a
drumului, pentru a exploata la maximum terenul pe care era organizată
gospodăria. După primul război mondial, la alegerea locului pe care urma să se
ridice casa, se chemau și autoritățile “așezarea caselor se face după planul de
aliniere executat de o comisie formată din: primar, preot, învățător și agentul'
sanitar” (Oltina, Constanța). Această comisie, a primăriei era cea care “bate
parii pentru casă în așa fel încât strada să rămână dreaptă” (Nerău, Timiș).
în alegerea terenului pentru casă se ținea seama ca acesta să fie: stabil
“pământ vârtos” (Vicovul de Sus, Rădăuți); “pământ sănătos”(Poiana Mare,
Dolj), uscat și ferit de inundații (Gălateni, Vâlcea) și de băltiri de apă (Strâmbu,
Dâmbovița); în fața soarelui “ să nu fie loc întunecos și sărăturos că atunci casa-i
mai frumoasă, mai vederoasă și în casă nu-i umezeală” (Duruitoarea, Botoșani) și
în apropierea unei surse de apă.
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LOCUINȚE TEMPORARE ȘI PERMANENTE

La sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al
XX-lea, pe teritoriul României, au fost utilizate ca locuințe: bordeiul, coliba,
căsoaia și casa. Dintre acestea numai bordeiul și casa au fost locuințele
permanente ale unei familii de români, restul fiind utilizate numai pe perioada
în care reușeau să-și facă o casă (căsoaia) sau în timpul desfășurării unor
activități (coliba). Familiile de țigani utilizau coliba ca locuință permanentă.
Bordeiul
“Sus câinii
Jos stăpânii
La fereastră broasca”.
La începutul secolului al XX-lea, termenul bordei era cunoscut în toate
localitățile rurale românești, el fiind utilizat pentru a desemna: o locuință
permanentă a unei familii; un loc de depozitare a zarzavaturilor și un adăpost
pentru păsări și animale.
Bordeiul, ca locuință permanentă pentru o familie, a fost întâlnit în
unele localități din județele: Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Ialomița,
Teleorman, Vlașca, Dâmbovița, Brăila, Constanța, Bacău, Buzău, Covurlui,
Vaslui. Despre bordei se menționează că “au fost casele dinainte vreme făcute
3% în pământ, fără pod, acoperișul formează podul. Azi nu se mai fac” (Gălăteni,
Vlașca); “o locuință făcută mai mult în pământ adesea fără ferestre” (Bănești,
Dâmbovița); “înainte vreme bordeiul servea ca locuință” (Argetoaia, Dolj), “azi
nu se mai fac” (Ștefanești, Vâlcea); “cu sute de ani înainte comuna a fost pe o
vale mai sus și oamenii au locuit în bordeie, locul acela se cheamă la
bordeie”(G\obu\ Craiovei, Severin); “erau locuințele clăcașilor de pe moșiile
boierești, cei liberi aveau casa din bârne” (Gura Văii Crăciunești, Vaslui).
Erau bordeie cu una, două, trei și chiar cinci încăperi. Bordeiele cu o
singură încăpere erau locuite de țigani, ele fiind “o groapă săpată în pământ pe
marginea căreia se așezau căpriorii, pe care se puneau crăci și se acoperea cu
pământ. în fundul gropii, cam într-un colț, se face o sobă mică la care i se lasă o
răsuflătoare, prin acoperiș, drept coș. Pentru intrarea în bordei se fac trepte în
pământ. în aceste bordeie locuiesc iama numai țiganii și rudarii” (Suseni,
Vâlcea).
Bordeiele cu două încăperi erau “o groapă adâncă și largă, după puterea
omului” (Boldurești, Lăpușna) de formă dreptunghiulară. La capetele înguste
ale gropii se fixau două furci de stejar pe care se punea coama (Fieni,
Dâmbovița) sau grindeiul (Beceni, Buzău), o grindă groasă de stejar. Pe lângă
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pereții lungi se pun popi de 1,25-1,50 m (Băduleasa, Teleorman). De pe
cosorobi și coama bordeiului se fixau mârtacii, lătunoaie de lemn peste care se
punea stuf, coceni de porumb, paie și un strat gros de pământ.
La unul din pereți, cel mai puțin expus vântului, se făceau treptele de
intrare, cu gârliciu. Gârliciu sau tinda era o încăpere de trecere, cu o ușă din
gratii sau din ostrețe, care se deschidea în două părți. Tinda era utilizată pentru
adăpostirea unor unelte, hambarul cu cereale și sania acoperită cu rogojini și
țoale pe care se dormea în aer liber în sezonul cald. Din tindă se intra într-o
cameră numită la foc în care într-un colț, se găsea vatra pe care se pregătea
mâncarea. Deasupra vetrei se ridica coșul piramidal care ieșea prin acoperiș,
încăperea la foc n-avea ferestre, lumina naturală pătrundea prin coșul piramidal
deschis deasupra vetrei. Din odaia la foc se intra în încăperea numită la sobă ,
odaia de dormit care avea de obicei o fereastră și se încălzea cu soba oarbă
construită lângă peretele de la foc (Cioara, Ialomița).
Bordeiele n-aveau pod, mârtacii fiind lipiți cu lut. Sunt menționate și
bordeie pitvorite “oamenii cu dare de mână puneau în locul mârtacilor scânduri
de stejar fasonate” (Bârca, Dolj) care nu trebuiau lipite.
în unele localități, bordeiele erau cu răzlogi: “înainte vreme când
bordeie serveau ca locuință, se căptușeau pereții cu bârne groase de stejar, fixate
cu cuie de lemn pe patru stâlpi bătuți în cele patru colțuri” (Argetoaia, Dolj), sau
cu butuci sparți “așezați unul lângă altul prinși sus și jos în scobeală”
(Băduleasa, Teleorman). Pereții despărțitori ai bordeiului - primezii - erau
făcuți din nuiele împletite, pământ bătut sau cărămizi. Bordeiele cu două
încăperi aveau formă dreptunghiulară, gârliciul găsindu-se pe latura îngustă, în
timp ce bordeiele cu trei sau patru încăperi aveau forma unui T.
în unele localități din nordul Moldovei și din Transilvania, bordeie se
numeau și locuințele monocelulare ridicate la suprafața pământului. Astfel de
locuințe aveau “o singură încăpere” (Stroiești, Suceava) și erau făcute de “către
țigani din gard de nuiele și lipite cu pământ. Ele au o ușă și o fereastră și sunt
acoperite cu paie” (Arpașul de Sus, Făgăraș).
Prin bordei erau desemnate și adăposturile temporare utilizate de către:
a) oamenii care păzeau grădinile și viile “astăzi bordeiele nu se mai
întrebuințează decât la păzitul viilor, nu mai este căptușit pe margini, ci numai
acoperit. Când este în vii și are o formă rudimentară poartă numele de
covercă”(Argetoaia, Dolj). Coverca era “un acoperiș cu două scurgeri așezat pe
o groapă săpată în pământ” (Popești, Râmnicul Sărat); b) oamenii care păzesc
animalele. Ele erau făcute pe pășuni “ciobanii mielari fac pe pășunile dintre
golurile de munte, bordeie de formă ovală, fără ferestre cu o mică ușă și
acoperiș din șiță” (Arpașul de Sus, Făgăraș). Bordeiele de acest fel se mai
numeau și hrube fiind folosite și pentru “șezutul la iernat, o mică locuință în
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pământ jumătate cu pereții de piatră și acoperită cu pământ” (Runcul Salvei,
Năsăud) sau colibă “numai că e făcută în pământ și acoperită cu glii” (Cetea,
Alba); c) oamenii care lucrează la păduri “ se sapă în pământ în formă de cub
(căruia îi lipsesc două laturi, cea de sus și una laterală) se acoperă cu bârne
așezate una lângă alta, să formeze cele două laturi ale acoperișului. Peste aceste
lemne se pune pământ”(Ghindăuani, Neamț).
în unele localități bordei se numea și locul utilizat pentru depozitarea
unor zarzavaturi și legume pe perioada iernii. El era o groapă “săpată în pământ
acoperită cu lemne în forma acoperișului în care se păstrează iama cartofii”
(Simea, Brașov), sau “se folosește în loc de pivniță”(Nocrich, Sibiu). Tot bordei
se numeau și adăposturile săpate în pământ “în care se adăpostesc găinile pe
timpul nopții”(Zaharești, Suceava) sau “vitele, în special bivoli, cărora le ține
căldură iarna” (Topalu, Constanța).
Coliba

Termenul de colibă era întrebuințat în societatea tradițională
românească pentru a desemna o diversitate de adăposturi temporare, de la cele
mai simple “o scuteală de ploaie” (Jidoșița, Mehedinți) până la construcțiile care
prin materiale, tehnici de construcție, se apropiau de casă dar se deosebeau de
aceasta prin faptul că: n-au ferestre și pod; pereții nu sunt lipiți, au o vatră
improvizată fără sistem de acumulare a căldurii și de evacuare a fumului.
Coliba a fost utilizată ca adăpost temporar: în grădinile de legume și în
vii de către oamenii care își păzeau recoltele; în țarini de către oameni când erau
“la arat și la culesul porumbului” (Cosâmbești, Ialomița), sau “păzesc păpușoiul
de mistreți”(Bodeștii Precestii, Neamț); de către jitari “care stau vara la colibă la
poarta țarinii, iar toamna aici adună jităria, zeciuiala din recolte” (Ciochina,
Ialomița); la fânețe “unde stau oamenii pe timpul cositului” (Vicovul de Sus) și
pe timpul cât se face fânul” avem colibi unde stăm cât timp lucrează la făcutul
fânului “(Vânători, Neamț); la pădure “ca adăpost pentru pădurari” (T.
Vladimirescu, Constanța) și pe pășune ca adăpost pentru îngrijitorii de animale.
Colibele erau utilizate și ca adăposturi pentru unele produse agricole “în colibe
se țin bostanii să nu-i bată bruma și să înghețe, iar sâmburii de sămânță se scot
în ziua când ninge întâi ca să se facă bostanii mari” (Tătăruși, Fălticeni) sau
furaje “în colibele de strugeni se depozitează penele rămase de la păpușoi”
(Zaharești, Suceava).
Se pot deosebi două tipuri de colibe: cu pereți și fără pereți. Colibele
fără pereți sunt cele mai simple adăposturi temporare, ele fiind cel mai ușor de
făcut, din care cauză ele au fost întâlnite pe întreg teritoriul României. De fapt,
colibele de acest tip nici nu sunt construcții propriu-zise, ele având doar un
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element al construcției - acoperișul. După modul lor de realizare, ele pot fi: cu
furci și fără furci.
Colibele cu furci au un schelet format dintr-o furcă, două sau mai multe
furci, ce susțin o culme pe care se așează paie, fân, frunze etc. După forma lor,
colibele în furci pot fi: prismatice cu bază dreptunghiulară sau triunghiulară și
conice cu bază circulară.
Colibele prismatice cu bază dreptunghiulară erau ridicate în două
moduri: a) din două furci fixate oblic de o parte și de alta “se bat două furci în
pământ, se pune un samar deasupra, se pun lemne pe margini și se învelește cu
paie, fân sau coceni” (Vernești, Buzău). Colibele de acest fel n-aveau ușă și nici
vatră în interiorul lor. înălțimea, în interior, a acestor colibe era de cca lm, din
care cauză în ele nu se putea sta în picioare. Colibe de acest fel erau utilizate și
în cadrul gospodăriei “colibă prismatică se face de dimensiuni mari, sprijinită pe
furci până la 3m înălțime pe o lungime de 6-10 m. Pe părțile laterale se așeza
fasolea culeasă la uscat, iar după ce bat fasolea coliba se acoperă cu strujeni
înăuntru, oamenii continuă cu desfăcutul păpușoiului. în ele se fac clăci”
(Cristești, Fălticeni), b) Două sau trei perechi de furci erau fixate oblic, în
pământ în așa fel încât în partea bifurcată a lor să se poată așeza culmea. Pe
furci erau legate orizontal nuiele sau bucăți de lemn peste care se așezau paiele,
fânul sau frunzele.
Colibele prismatice cu bază triunghiulară, numite în satele fagărășene,
colibe de vară, erau formate dintr-o furcă fixată în pământ pe care se așeza cu
capătul un cal, un lemn mai lung. De o parte și de alta a calului se puneau
bucăți de lemn - “răzlogi așezați din distanță în distanță” (Borca, Neamț) peste
care se punea materialul învelitor.
Colibele conice erau formate dintr-o furcă ce susținea capetele unor
bucăți de lemne, așezate oblic, în formă de cerc pe pământ. Scheletul astfel
obținut se acoperea cu paie sau fân pe 2/3 din suprafața lui, restul servind ca
spațiu de acces în interior.
Colibele fără furci sunt semicilindrice, prismatice și conice. Colibele
semicilindrice sunt formate dintr-un schelet de nuiele mai lungi, înfipte cu
ambele capete în pământ, în așa fel încât să formeze niște arcuri dese “se caută
cinci nuiele lungi de 5-6 m, subțiri ca prăjinile de măsurat pământul. La capătul
viei sau ogorului de prășit se netezește cu sapa o suprafață de 5-6 m pe care se
înfig nuiele cu amândouă capetele, formând 5-6 arcuri, la distanța de 0,5 m unul
de altul. Pe partea de sus a acestor arcuri se pune un leaț drept și se leagă cu
mlajă, iar pe cele două laturi se pun prăștini orizontale și se leagă. Se învelește
cu iarbă cosită, buruiene, paie, iar în partea din fund se pun haragi” (Suletea,
Tuto va).
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Colibele prismatice erau formate dintr-o succesiune de perechi de
nuiele “înfipte în pământ cu capătul gros și legate la capătul subțire, peste care
se așează paie, fân sau buruieni” (Idriciu, Fălciu), sau din plase de scândură
“așezate în formă de unghi” (Cristești, Fălticeni).
Colibele conice erau cunoscute sub numele de surlă36 și erau
confecționate din despicături de lemne, lătunoaie, trestie, așezate cu un capăt în
formă de cerc pe pământ, iar cu celălalt capăt unite în partea de sus, peste care
se puneau paie, fân, frunze. Surlele sunt înalte “au ușă și pot avea circomferința
de la 6 la 20 m” (Oltina, Constanța).
Colibele cu pereți sunt formele cele mai evoluate ale adăposturilor
temporare. Cea mai simplă formă care, de fapt face trecerea la colibele cu
pereți, este cramba. Cramba este un adăpost ridicat pe două tălpi de sanie care
are un început de pereți ce face legătura între tălpile săniei și acoperișul de
formă semicilindrică ridicat în continuare acestora.
Colibele cu pereți sunt ridicate pe plan circular sau dreptunghiular.
Colibele pe plan circular au pereții din nuiele împletite “din pari bătuți în
pământ în formă rotundă îngrădiți cu nuiele subțiri” (Burdusanci, Tecuci). De
pe partea superioară a pereților se puneau căpriorii ce se întâlneau la vârf, peste
care se puneau paie sau fân. Colibele de acest fel se găseau în țarină fiind
folosite de jitari și pe pășune, fiind utilizate de ciobani ca “fierbătoare”.
Colibele pe plan dreptunghiular se puteau ridica din nuiele “se fac
primăvara din gard de nuiele când se așează cu stâna pe un suhat nou sau când
vin la lucrat un pământ departe de casă. Ea este acoperită cu paie în patru ape”
(Tătăruși, Fălticeni), sau din bârne construite ca o casă, de dimensiuni mai mici.
Căsoaia

Căsoaia, ca locuință permanentă pentru o familie, a fost menționată în
unele județe din Moldova37 și era “o casă cu o singură încăpere, construită pe un
loc dat de zestre, ori în aceeași ogradă cu casa veche, de către tinerii căsătoriți,
în primii ani de căsătorie sau de părinții acestora, până ce reușesc să-și strângă
materialul necesar pentru a-și face casă” (Bârjoveni, Roman). După ridicarea
casei pentru tânăra familie căsoaia era utilizată ca bucătărie de vară38 sau
''locuință pe timpul verii“ în căsoaie, locuința mai mică pe care o are omul în
36 Surla a fost menționată în localități din județele: Dâmbovița, Teleorman, Ialomița, Vlașca,
Covurlui, Fălciu, Tecuci, Buzău, Constanța.
37 în județele: Roman: Bârjovani, Cordun, Doljești; Bacău: Borzești, Secuiani; Neamț: Siliștea;
Fălticeni: Drăgușani; Covurlui: Crăiești.
38 în loc.: Borzești, Bacău; Bârjoveni, Cordun, Roman; Rediu, Siliștea, Neamț; Crăiești, Covurlui;
Boldurești, Lăpușna.
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ogradă și stă în ea, iar casa mare o ține curată” (Rediu, Neamț). în unele cazuri,
căsoaia era utilizată ca locuință și pe timpul iernii “locuiau și iarna în căsoi,
casa păstrând-o în întregime curată pentru economisirea de lemn (Bârjoveni,
Roman). în alte localități, după ridicarea casei, căsoaia era transformată într-un
fel de cămară” pentru “ depozitarea unor unelte gospodărești” (Doljești, Roman,
Drăgușani, Fălticeni), sau cereale (Săcuieni, Bacău).

CASA ROMÂNEASCĂ ÎN PRIMELE DECENIIALE SECOL UL UI AL XX-LEA
Tradiție și inovație

N-aveam grijă, nici nevoi.
Da de când cu fudulie
Casele-s cu sticlărie
Ferești mari și fasonate
N-avem nici vacă cu lapte
Și ducem lipsă de toate”
(Bogdănești, Tecuci, 1926)
Am arătat că până la începutul secolului al XX-lea, numai în situația în
care un proprietar dispunea de mijloace materiale pe care dorea să-și etaleze
bunăstarea, se introduceau elemente noi, atât în ce privește materialele și
tehnicile de construcție cât și-n planimetria și elevația casei.
Marele cataclism care a fost primul război mondial a determinat o
cotitură și-n arhitectura populară. Refacerea gospodăriilor distruse în timpul
războiului, în noile condiții economico-sociale create de înfăptuirea României
Mari și de reforma agrară, s-a făcut în contextul generalizării unor modificări în
evoluția casei tradiționale. Cu mici excepții, germenii acestor modificări se
regăsesc în arhitectura orașelor și târgurilor, de unde au ajuns la casele
oamenilor bogați.
Spre deosebire de perioadele anterioare în care “nu se pomenea casă de
zid la cei săraci, numai la marii proprietari, cei săraci trăiau în bordeie” (Cioara,
Ialomița), după primul război mondial nu s-au mai construit bordeie cu funcția
de locuință permanentă pentru o familie de români “înainte vreme erau
bordeiele, azi sunt numai case” (Izvoarele, Olt).
Primele inovații au apărut în domeniul materialelor și tehnicilor de
construcție. Ele au fost determinate atât de greutățile întâmpinate în procurarea
materialului lemnos lung (lemnul continuă să dețină supremația în ierarhia
materialelor de construcție) “lemnele fiind scumpe și de multe ori nu se găsesc
așa ușor” (Păușești Otasău, Vâlcea) cât și de apariția unor meșteri specializați zidari, dulgheri, tâmplari - măsari - care execută diferite faze ale construcției
“Liță verde, foaie lată,
Bine mai era o dată,
Aveam casă în cetori,
Și-n pungă napoleoni,
Și coșar cu păpușoi
Și caru cu șase boi

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

122

Toșa Ioan

spre deosebire de meșterii lemnari care ridicau casa de la temelie până la
acoperiș:” până la 1916 omul era obligat să dea materialul și mâncare tuturor
lucrătorilor până la terminarea lucrărilor, când i-o dă la verigă. După război ,se
obișnuiește a se angaja zidăria cu un maistor, tâmplăria cu altul. Plata se făcea
maistorului care de obicei era sârb sau bulgar și aducea cu sine toți lucrătorii de
care avea nevoie” (Bârca, Dolj). Acești meșteri circulau pe arii mult mai întinse
decât înainte “sunt meșteri în comună, dar se aduc și din alte părți, mai speciali,
de zidărie, talieni” (Jidoșița, Mehedinți); “sunt meșteri în comună, zidari buni se
aduc din Negoiești, jud. Dolj” (Făurești, Vâlcea). Contactul direct cu localități
din alte zone, aducerea unor meșteri străini au determinat generalizarea utilizării
unor noi materiale de construcție”, după război, începând cu 1919, prin
contactul direct cu satele mărginașe din Basarabia (Manta, Slobozia, Vadul lui
Isac, Giurgiulești, Câșlița, jud. Cahul) au început a zidi și case din chirpici. Tot
în ultimul timp au început a se aduce din Basarabia meșteri care învelesc casele
cu stuf în felul numit solzi” (Tulucești, Covurlui). în unele cazuri, meșterii
veniți se stabilesc într-o comună, reușind să impună materiale și tehnici de
construcție noi “după război s-au stabilit în comună 20 de familii bucovinene
din Ciocănești jud. Câmpulung, care știu să construiască din chirpici” (Idriciu,
Făcliu).
în localitățile în care lemnul continuă să fie singurul material de
construcție se pot constata unele noutăți în tehnicile de construcție. Dacă casele
vechi se făceau din bârne rotunde “ din bârne necioplite așa cum le cărau cu boii
din pădure, le cojeau, le crestau la capete și le puneau la case” (Fundata,
Brașov), după primul război mondial se făceau “numai din lemne cioplite
încheiate în cheotori sau amnari” (Vicovul de Sus, Rădăuți). Bârnele cioplite au
permis generalizarea altor sisteme de îmbinare - cheotoarea în coadă de
rândunică, nemțească - prin care capetele bârnelor se pot tăia la nivelul
pereților.
O altă “noutate” la casele construite după primul război mondial o
reprezintă fundația. Casele bătrânești aveau tălpile fixate “pe o temelie din
câteva pietre puse în rând la suprafața pământului (Cusuiuș, Bihor) sau pe
butuci groși de lemn “la casele bătrânești nu se făcea temelie de piatră se
îngropau popălaci (butuci groși de stejar sub tălpi” (Ghindăuani, Neamț). La
casele noi “se face fundament regulat de piatră” (Târgu Lăpuș, Someș). Prin
construirea fundației s-a asigurat o stabilitate mai mare pentru întreaga
construcție și s-a creat posibilitatea amenajării unei pivnițe sub una sau două
încăperi ale casei.
Mărimea construcțiilor de lemn era determinată de lungimea bârnelor
utilizate pentru ridicarea pereților care la casele vechi erau din bârne de aceeași
lungime așezate în cununi orizontale suprapuse. După primul război mondial
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lemnul lung a devenit greu de procurat “lemnele fiind scumpe și de multe ori nu
se găsesc așa de ușor” (Păușești Otasău, Vâlcea) s-a recurs la utilizarea cățăilor
ca tehnică de construcție a pereților: “în vechime se așezau lemne întregi, azi se
cioplesc și se sparg în jumătăți, așezându-se tot la 2 m un cățăl” (Vărădia de
Mureș, Arad).
Tehnica în căței este mult mai economicoasă în ce privește materialul
lemnos, deoarece permite utilizarea bârnelor de orice dimensiune și esență ca
material de umplutură a scheletului de rezistență format din talpă, cunună și
căței (stâlpii verticali în jgheaburile cărora se introduceau mucurile bârnelor
folosite ca material de umplutură). Tehnica în căței permitea utilizarea ca
materiale de umplutură și a nuielelor împletite, cărămizi arse sau nearse.
După primul război mondial o pondere importantă începe să-l aibă
pământul ca material de construcție. Pământul se utiliza sub formă de cărămizi
(arse sau nearse): “în prezent majoritatea caselor se fac din chirpici, toată lumea
preferă acest material pentru că nu e costisitor de loc” (Boldurești, Lăpușna);
pământ bătut și clădit, sau vălătuci.
Modificări importante se pot constata și-n ce privește planimetria și
elevația caselor. Casele ridicate înainte de 1900 aveau planul format din două
încăperi - camera de locuit și tinda sau cămara “ până pe la 1900 toată lumea își
edifica casele cu tindă și cămară de locuit. Cam de la 1900 se fac casele cu două
camere și o tindă, sau cu cameră, tindă și cămară (Poiana Ilvei, Năsăud). Tinda
avea în unele localități două intrări “după un obicei vechi de pe vremea
răutăților când sătenii puteau să se ascundă sau să fugă” (Benic, Alba). în
localitățile din Transilvania tinda la casele vechi n-avea pod, la cele noi are, în
loc de pod, la cele vechi avea “babură făcută din nuiele împletite sau din lemn,
în forma unei lăzi care se lipește bine” (Gurahonț, Arad). Băbura sau băbătia,
ursoaica, era un trunchi de piramidă ridicat pe grinzile tinzii sub care ieșea
fumul de la focul de pe vatră. După primul război, tinda primește un pod,
băbătia, fiind înlocuită cu un horn care scoate fumul în afara acoperișului.
Casele noi aveau mai multe camere de locuit “odaia bună pentru
oaspeți, odaia de culcat și vatra sau focul unde se gătește” (Făurești, Vâlcea). în
localitățile din Vechiul Regat se obișnuia ca în spatele casei “în crivăț” să se
construiască “una sau mai multe încăperi, mai joase, numite c/u7er”(Nămoloasa,
R. Sărat), polatră, șandrama, pârlipcă.
Ferestrele la casele vechi “erau mici zăbrelite” (Râmeți, Alba), erau fixe
“nu se puteau deschide și aveau ca material transparent burduful” (Berind,
Cluj); “bătrânii povestesc că mai demult erau ferestre cu geamuri de burduf
(piele de oaie) de aceea când a trecut norocul, românul nu l-a văzut prin burduf,
dar boierul l-a văzut prin sticla de la fereastră” (Drăgușani, Fălticeni). După
primul război mondial, sub influența orașelor și a târgurilor se generalizează
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

124

Toșa Ioan

ferestrele duble cu trei sau patru aripi, dezvoltate pe verticală care asigurau un
iluminat natural mult mai bun.
Modificări importante pot fi constatate și la uși. Dacă la casele vechi
ușile erau scunde “lucrate numai din secure și cusute cu cuie de lemn” (Poiana
Ilvei, Năsăud), la casele ridicate după primul război mondial “ușile au 2 m
înălțime și 1,40 m lățime” (Runcu, Gorj) și “se comandau la meșteri din târg”
(Boldurești, Lăpușna).
Acoperișul caselor vechi aveau căpriorii fixați pe cunună, din care
cauză streașină acoperișului, mai ales la cele învelite cu paie și trestie, acoperea
pereții pe o înălțime importantă. Din această cauză ferestrele erau plasate la
mijlocul pereților (pentru a nu fi umbrite de streașină). După primul război
mondial, căpriorii sunt fixați pe capetele grinzilor, streașină acoperișului
ridicându-se la nivelul cununii construcției. Se pot constata modificări și în ce
privește materialul învelitor “ de vreo 10 ani încoace casele se acoperă cu
șindrilă, în vechime toate casele se înveleau cu stuf’ (Doljești, Roman). în
marea majoritate a localităților se generalizează țigla ca material învelitor.
Utilizarea țiglei a permis reducerea înălțimii acoperișului, dar a determinat și
unele modificări ale structurii acestuia prin construirea scaunului pe sub căpriori
pentru ca aceștia să nu se îndoaie sub greutatea țiglei.
După primul război mondial, cele mai importante modificări se petrec
în organizarea interiorului casei. Prin scoaterea cuptorului de copt pâine din
interiorul casei în tindă sau în curte spațiul acestuia devine mai mare, permițând
plasarea unor piese de mobilier suplimentare: paturi, scaune, lavițe etc. Acest
mobilier nu mai este confecționat de către meșterii lemnari o dată cu ridicarea
pereților “un lemn gros crepat în două și fixat cu capetele între bârnele din
pereți, la o astfel de laviță i se spune talpă” (Fundata, Brașov), ci de către
meșterii din târguri sau orașe. Se generalizează lavițele cu spătar și cu ladă canapele - mesele cu picioare înalte, stelajiile pentru vase, dulapurile pentru
haine, care devin mobilierul obișnuit al camerei curate.
într-un număr mare de localități, după primul război mondial, se
manifestă tendința de sistematizare a mijloacelor de comunicație și de asigurare
a unor condiții igienice pentru așezare și casă prin stabilirea locului pe care să se
ridice casa de către o comisie din care făceau parte intelectualii satului (preotul,
notarul, agentul sanitar). Această Comisie stabilea locul casei în așa fel încât să
respecte anumite condiții: “casele nu se puteau așeza mai în fundul curții ca cele
bătrânești ci așa, ca zidul casei de lângă drum să țină loc gardului” (Aurel
Vlaicu, Hunedoara); “ e o stradă principală în tot lungul satului unde casele sunt
clădite apropiate de drum de o parte și de alta” (Crăiești, Covurlui); “casele se
construiesc după un plan, satul având străzi drepte paralele”(Măgurele, Bălți);
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“e poruncă să țină linie oablă, de obicei între casă și drum se face o grădiniță cu
flori, ori frasin, liliac, care să apere casa de vânt și ploaie”(Luța, Făgăraș).

MATERIALE DE CONSTRUCȚIE
în cadrul arhitecturii populare tradiționale s-au utilizat ca materiale de
construcție: lemnul, piatra și pământul, materiale ce se găseau din belșug în
hotarul fiecărui sat. Ponderea deținută de aceste materiale a variat de la
localitate la localitate în funcție de zona geografică în care se găseau acestea de
starea materială a locuitorilor și de gradul în care anumite “inovații” s-au
generalizat.

Lemnul
Lemnul a fost principalul material de construcție utilizat în cadrul
arhitecturii populare românești. El a fost folosit în toate localitățile pentru
confecționarea unor elemente constructive: scheletul acoperișului, podul, ușile,
ferestrele chiar și la casele la care pereții erau din pământ, piatră sau cărămidă.
La casele cu pereții din vălătuci sau în căței, lemnul se utiliza pentru
confecționarea și a structurii de rezistențățtalpa, cununa, paianta) chiar și în
cazurile în care se folosea ca materia de umplutură văioagele sau cărămizile.
în localitățile situate în zonele deluroase și montane în care pădurea
ocupa o parte importantă din hotarul satelor “cădea pădurea pe oameni”
(Scundu, Vîlcea) lemnul era utilizat pentru ridicarea tuturor construcțiilor de la
temelie până a acoperiș. Ca urmare a pătrunderii unor noutăți, în ce privește
materialele și tehnicile de construcție, după primul război mondial, în unele
localități încep să apară case ridicate și din alte materiale, într-un număr mai
mic “numai cinci case sunt făcute din cărămidă, restul sunt de lemn”
(Bogdănești, Fălciu) sau mai mare “în Borșani sunt 120 case de lemn, 41 cu
pereți de vălătuci, două de cărămidă și una în paiantă”; “cam de 3-4 decenii nu
se mai construiește decât din piatră și cărămidă, lemnul nu se mai întrebuințează
decât pentru acoperișuri, uși și ferestre" (Aurel Vlaicu, Hunedoara).
Ca materiale de construcție s-au utilizat toate esențele lemnoase, cu
precădere cele care erau mai ușor de procurat fiind preponderente în pădurile
locale. Sunt consemnate și câteva excepții în ce privește utilizarea ca materiale
de construcție a unor esențe lemnoase. în unele localități nu se folosea la
construcția casei lemnul de carpen care e “lemnul dracului” (Tătăruși, Fălticeni)
fiind “blestemat de Maica Domnului” (Burdusanci, Tecuci) din care cauză
“poporul zice că în casa în care se găsește astfel de lemn va trăzni”(Siliștea,
Neamț); lemnul de tei și paltin care erau considerate “lemne semisfinte ce se
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întrebuințează mai mult la clădirea bisericii” (Runcul Salvei, Năsăud) și lemnul
de brad deoarece “se crede că el face ploșnițe” (Bărcănești, Olt).
Dintre toate esențele lemnoase întâlnite în pădurile românești cele “mai
prețuite, ca lemne de construcție” au fost stejarul, bradul și salcâmul”.
Stejarul a fost și este cel mai tare și mai rezistent material de
construcție. Cei care puteau să-l procure îl utilizau pentru confecționarea
elementelor portante-, tălpile și cununile pereților de bârne în cheotori și cățăi și
a pereților în potici și paiantă; stâlpii pereților în cățăi și a furcilor la pereții din
nuiele, vălătuci și-n paiantă; părțile construcției care vin în contact direct cu
umezeala “se fac tălpoane în special pentru partea expusă la umezeală”
(Plăcinteni, Tecuci); cioatele ce se îngroapă în pământ, la colțuri și la mijloc si
pe ele se așează tălpile” (Bogdănești, Fălticeni); “ușori de uși și ferestre, grinzi
puse în pământ peste care se bate podeaua” (Botești, Roman); “pentru trepte și
ușori la ușa pivniței” (Mag, Sibiu) pentru grinzi la pivniță” (Nocrich, Sibiu);
grinzi “mai ales pentru meștergrindă” (Băița, Hunedoara) dacă nu se puteau
confecționa toate grinzile casei. “Când erau păduri multe se făceau grinzi de
stejar pentru a suporta greutățile, căci podul casei era hambarul” (Gura Văii
Crăciunești, Vaslui). în localitățile în care stejarul era ușor de procurat el se
folosea pentru ridicarea pereților casei și-n special “pentru peretele din spate și
cel de nord” (Bradul de Jos, Argeș).
Se prefera ca material de construcție goronul “toată casa se face din
goron” (Asuajul de Sus, Sălaj); “goronul e cel mai prețuit la edificii” (Suștin,
Bihor); gârnița “un fel de stejar pe care-1 procură cu ușurință din pădurea ce
înconjoară comuna” (Argetoaia, Dolj); sau tufă neagră “înainte casele se
făceau din tufa neagră, un fel de stejar des și tare” (T.VIadimirescu, Constanța).
Bradul și molidul au fost utilizate în toate localitățile pentru
confecționarea unor elemente ale podului și acoperișului: grinzi, scânduri,
căpriori, leațuri, șindrilă “la casele de lemn se foloseau 24 amnari de stejar, 10
grinzi de brad sau tei, 8 costoroabe de brad, 8 căpriori de brad și 8 colțari de
brad” (Boldurești, Lăpușna); a ușilor, ferestrelor și a dușumelei. în localitățile
situate în zonele montane bradul și molidul erau singurele materiale de
construcție utilizate la ridicarea caselor “casele erau făcute din lemn de brad,
pădurile din apropiere sunt de brad” (Zaharești, Suceava).
Salcâmul a fost utilizat ca material de construcție mai ales în localitățile
situate în zonele de câmpie în care înlocuia cu succes stejarul. El era utilizat
pentru confecționarea elementelor de rezistență ale construcției: furci, amnari,
proptele, pari “proptelele, furcile și parii sunt din lemn de salcâm”(Găunoși,
Ialomița). în general, oamenii “mai toți au salcâmi mari în jurul curții, taie din
ei, de nu le ajung mai cumpără. Salcâmul este folosit pentru stâlpi, pentru
cercuit orice lemn, iar pentru grinzi mai mult brad”(Scrioaștea, Teleorman).
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Fagul a fost utilizat ca material de construcție pentru ridicarea
pereților39 “fagul se folosește pentru pereți în locul bradului și molidului care au
dispărut” (Runcul Salvei, Năsăud); pentru confecționarea grinzilor și a șindrilei”
fagul se utiliza pentru grinzi la casele bătrânești, azi pentru șindrilă” (Asuajul de
Sus, Sălaj) și a căpriorilor (Curechiu, Hunedoara).
Plopul a fost utilizat pentru confecționarea de “bârne și căpriori”
(Secuiani, Bacău); leațuri și scândură (Rediu, Neamț) și șindrilă “se taie butucii,
de plop mai ales, se despică către margine, se pun la uscat, Șindrilele astea sunt
ca niște pene cu o margine mai subțire și alta mai groasă” (Bănești, Dâmbovița).
Carpenul a fost utilizat ca material de construcție într-un număr redus
de localități, din cauză că el este lemnul cel mai atacat de carii. Din carpen se
confecționează pari și împletitura de gard” (Caracoești, Botoșani).
Mesteacănul a fost utilizat ca material de construcție pentru
confecționarea căpriorilor” (Bârjoveni, Roman) costoroabelor și grinzilor
(Idriciu, Fălciu) sau a parilor pentru casă (Tălpigi, Tecuci).
Arinul a fost menționat ca material de construcție într-un număr redus
de localități, în unele menționându-se că nu se mai folosește “mai demult
puneau și lemn de arin, acuma nu se pune că se cariază” (Luța, Făgăraș).
Fără a fi considerate ca materiale de construcție se mai foloseau și
lemnul de cireș care “se punea la casă pentru a atrage oaspeți” (Cârligați,
Fălciu); “dacă la o casă lemn de cireș, la acea casă trage multă lume” (Bălțați,
Vaslui) și tisă din care “se făceau cuie cu care se cosea acoperișul. Când erau
uscate și afumate erau așa de tari că se știrbea securea în ele” (Broșteni, Neamț).
Lemnele se alegeau din “pădurea proprie ori, cine n-are, cere și bucuros
i se dă un lemn de la vecini” (Brădești, Alba); pădurea comunală “cere toamna
de la primărie atâta lemn cât are nevoie” (Tiha Bârgăului, Năsăud), sau din
pădurea comunității de avere “se capătă gratuit” (Maieru, Năsăud); “locuitorii
capătă lemnul din pădurea comunității de avere, gratuit, fag mai mult” (Globul
Craiovei, Severin).
Lemnele pentru construcție se tăiau iarna40 “lemnul de brad tăiat pe lună
nouă ca să nu putrezească” (Vicovul de Sus, Rădăuți), în lunile “noiembrie și
decembrie, rareori în ianuarie, pentru că lemnul tăiat în aceste luni nu-1 mănâncă
cariile și e cu mult mai trainic” (Brădești, Râmeți, Alba) sau în februarie

39 Sunt menționate case cu pereți de lemn de fag în localitățile: Râncești, Fălticeni; Izvoarele, Olt;.
Vălișoara, Turda; Curechiu, Hunedoara.
40 “iarna se taie din pădure bradul sau molidul”(Crasna lltki, Storojineț); “iarna taie lemnul în
pădure, îl aduce acasă cu clacă, îl cojește și în primăvară îl cioplește’’ (Arbore, Suceava); "lemnul
se taie în pădure iarna și se aduce acasă cu clacă” (Secuieni, Bacău); “lemnul se taie
iarna”(Pârnova, Severin).
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“lemnul tăiat în februarie e cel mai trainic” (Cireș, Storojineț), pe lună plină41
“când e lună plină se duc Ia pădure și taie lemnul greu pentru tălpi, amnari,
coardă și grinzi” (Fitionești, Putna) sau pe lună nouă42 “lemnele pentru casă se
taie din pădure pe lună nouă în luna decembrie” (Bogdănești, Fălticeni).
Pentru construcții se tăiau lemnele sănătoase din “pădurea de față că-s
mai trainice” (Asuajul de Sus, Sălaj ), alegându-se lemnul “de sâlhă de pe fața
muntelui și căutau ca brazii să fie pietroși, nu cocenați, ca lemnele de dos”
(Broșteni, Neamț). Se evitau lemnele de la poale sau locuri mlăștinoase
căutându-se “lemn chisos ca să fie trainic, nu lemn de poale sau ploștină
(mlaștină). Se alegea lemnul strâmt sau îndesat la rod că acela-i bun. Șindrila
era iarăși din lemn des la rod”(Fundata, Brașov); “lemnul de brad de munte, nu
de țarină” (Albac, Turda). în Broșteni, Neamț, pentru a utiliza lemnul la
construcții “ se ciungea bradul aproape de rădăcină ca să se usuce pe picioare”.
Lemnele tăiate se lăsau să se usuce puțin, apoi îl transportă acasă
“lăsând unul în pădure care se socotește că este al ploșnițelor, crezând că astfel
nu se vor prăsi în casa nouă” (Arpașul de Sus, Făgăraș). Lemnele din pădure se
aduceau acasă facându-se clacă “într-o sărbătoare băbească la căratul de
material de casă la orice om, merg oamenii în clacă” (Asuajul de Sus, Sălaj),
întrajutorarea la transportarea materialelor pentru casă era o practică obișnuită
în toate satele românești.43
Acasă lemnele erau lăsate să se usuce după care erau cioplite
“scoțându-se albul ca să nu putrezească ori să facă carii” (Boșorod, Hunedoara).
Când se ciopleau “întâi se prăguiesc cu securile apoi le plesnesc cu o sfoară
lungă muiată în negreală de cărbune și după aceia le cioplesc. După ce au fost
cioplite, lemnele sunt lăsate în ploaie ca să nu se înstrâmbe și pentru a nu fi
mâncate de carii” (Berința, Satu Mare).
Piatra

Piatra a fost utilizată ca material de construcție pentru realizarea
temeliei și a fundației, a prispelor și “de la un timp încoace și a peretelui de
lângă cuptorul de copt pâine”(Reteag, Someș) sau a “peretelui focului”(Făget,

41 “lemnul de brad tăiat pe lună veche ca să nu fie mâncat de carii” (Dârste, Brașov).
42 “se taie lemnele pe lună nouă, dranița este făcută tot din lemn tăiat pe lună nouă” (Hangú,
Neamț); “lemnul de gorun se taie pe lună nouă și se transportă acasă cu clacă. La căratul de
material'de casă, la orice om, merg sătenii în clacă” (Asuajul de Sus, Sălaj).
43 Claca pentru transportul materialului lemnos pentru casă este menționată și în localitățile:
Crasna Iltki, Storojineț; Râmeți, Alba; Rebrișoara, Năsăud; Arbore, Suceava; Broșteni, Neamț;
Săcuiani, Băcău.
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Severin) și chiar a pereților casei. Temelia construcției “se face întotdeauna din
piatră” (Păușești Otasău, Vâlcea).
Piatra pentru construcții se măsura cu carul sau cu stânjenul. Pentru
construirea fundației unei case “trebuiește, după mărimea casei, 2-4 stânjeni de
piatră” (Bonț, Someș). în ce privește mărimea stânjenului această era de 4 cară
de piatră (Boșorod, Hunedoara); 2mc (Dobra, Hunedoara); 4mc (Arpașul de
Sus, Făgăraș, Bonț, Someș) sau “4m lungime, 2m lățime, lm înălțime” (Globul
Craiovei, Severin). în localitățile din jurul Năsăudului, piatra se măsura cu
mierța “8mc de piatră se numește mierță” (Sânjorz Băi, Năsăud). O mierță avea
“două șerii și patru fârtaie” (Poiana Ilvei, Năsăud).
Era folosită “piatra neagră de pârâu” (Drăușeni, Târnava Mare) și
“piatra” adusă de apele râurilor “pentru fundație, deoarece, fiind grea, umedă și
rece, nu se fac pereții din ea” (Runcul Salvei, Năsăud). Pentru pereți se utiliza
“șteiul sau piatra de calcar mai ușor de lucrat” (Frâncești, Gorj); “piatra cu fețe
că e mai ușor de clădit” (Poiana Ilvei, Năsăud); piatra de râpă că e mai lată, se
poate zidi bine și ține văcălașul” (Fărcăndinul de Jos, Hunedoara); “piatra de
Ardeal că-i mai moale de-a ciopli” (Luța, Făgăraș); “piatra bobească pentru
fundament și piatra ciorască pentru zid” (Băița, Hunedoara); piatra de baie că e
mai bună decât cea de vale, fiind mai ușoară” (Câțcău, Someș); “piatra albă de
râpă” (Drăușeni, Târnava Mare); “piatra mai mare și în general piatra albă căci
este mai trainică” (Căulia, Durostor); “piatra albă fiind mai puțin sfărâmicioasă
la umezeală” (Oltina, Constanța).
Pământul

Pământul a fost utilizat pentru tencuirea și lipirea pereților în toate
localitățile rurale. Ca material de construcție a fost utilizat în zonele mai sărace
în păduri și piatră sub formă de pământ bătut sau clădit; vălătuci; cărămizi arse
sau nearse.
Când se folosea sub formă de pământ bătut: “pământul așa cum se sapă
era pus în tipare și bătut (Marginea, Bihor)fară a suferi o altă prelucrare. Când
se folosea sub formă de vălătuci și cărămidă nearsă, pământul trebuia pregătit
pentru a se obține năglagul care era un amestec “de pământ galben lutos”
(Tritenii de Jos, Turda) cu apă, pleavă, paie tocate sau “câlți de cânepă” (Olpret,
Someș). Năglagul se făcea primăvara “la topirea zăpezii se face în mai multe
locuri noroi foarte mare. în noroiul acela se pune paie, pleavă și ogrinji care
apoi se calcă cu vitele ca să se amestece bine după care se poartă cu carul de
aici” (Bonț, Someș); sau “se aduce lutul, se udă cu apă, se presară paie și se
calcă cu caii sau cu boii. După o călcătură, preț de un ceas, se întoarce lutul cu
sapa ca partea de dedesubt să vină deasupra și se mai face o călcătură” (Tritenii
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de Sus, Turda). Năglagul astfel obținut era luat cu furca și clădit pe fundație sau
se luau cu mâna și dându-i o formă de sul rotund, lung de aproape o jumătate de
metru.
Cărămizile nearse - văioagele, în Transilvania; chirpici, în Vechiul
Regat - se făcea din năglagul menționat mai sus care era pus în tipare de lemn
de dimensiuni mai mari decât cele pentru cărămizile arse. Din formă, văioagele
erau așezate pe arie lăsându-se să se usuce puțin după care se clădeau în șiruri
“lăsându-se să se usuce o jumătate de an” (Burdujeni, Suceava) înainte de a se
folosi.
Cărămizile arse au fost folosite ca materia de construcție în marea
majoritate a localităților de către familiile mai înstărite. Cărămizile erau făcute
pe plan local de către țigani sau erau cumpărate în localitățile “în care nu sunt
țigani” (Iclozel, Someș) sau care se găseau în apropierea unor fabrici “sunt
cărămidării în apropiere” (Mădăraș, Satu Mare, Nerău, Timiș; Oltina,
Constanța).
Țiganii făceau cărămizile la comandă. Proprietarul care-i angaja “le dă
loc unde să facă cărămizile a capătul unei holde” (Aurel Vlaicu, Hunedoara) sau
se înțelegea cu ei să le facă pe un pământ comunal “de lângă ape” (Mag, Sibiu),
plătindu-i “la mia de cărămizi, 250 lei” (Pârvova, Severin). Pe lângă bani,
proprietarul mai dădea țiganilor și produse alimentare sau alimente: “6 kg. făină
de mălai, Vi kg. brânză și Vi kg. clisă” (Globul Craiovei, Severin). în unele
localități: Șăscioara, Scundu, Vălcea; Izvoarele, Olt; Stejar Vărădia, Arad)
cărămizile erau făcute chiar de proprietar, mai ales de cei mai săraci. Cărămizile
erau făcute din pământ argilos (Ortiteag, Bihor; Arpașul de Sus, Făgăraș);
pământ galben (Benic, Alba; Olpret, Someș; Gălăteni, Vlașca) sau din pământ
mâlos “săpat de cu toamnă și lăsat să degere iama” (Berind, Topa Mică, Cluj).
“Pământul îl sapă, îl udă și-l calcă cu picioarele până-1 fac un aluat, apoi îl pun
pe niște mese de scândură pe care frământăturile de imală le pun în forme de
lemn, le acoperă cu nisip uscat ca să nu se prindă, le bătătorește cu palmele,
apoi le toarnă din lădiță la locul pregătit a se usca” (Jena, Severin). Tiparele
pentru cărămizi sunt niște cutii de lemn, lungi de 28 cm și late de 14 cm și înalte
de 7 cm. Pentru a nu se prinde pământul de cutie se presară nisip pe laturile
acestuia. Sunt menționate două tipuri de tipare: cel sârbesc sau înfundat “:o
cutie cu o singură latură deschisă și cel țigănesc: când cutia are ambele laturi
deschise” (Bârca, Dolj).
Din tipare, cărămida verde se punea pe arie ca să se întărească, iar după
o zi sau două se așează în banchete de câte 10.000 bucăți, în dungă, în așa fel
încât aerul să străbată printre ele, pentru a se usca. Când cantitatea de cărămizi
comandată era terminată și uscată se clădea sub formă de cuptor și se ardea.
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Cuptorul de ars cărămizi se clădea “pe o bază dreptunghiulară cu gurile
de la est la vest, venind pe o gură câte o mie de cărămizi (Arpașul de Sus,
Făgăraș). Cărămizile erau clădite în așa fel încât printre ele să existe spații libere
printre care să pătrundă căldura. Cuptoarele se făceau cu atâtea guri câte mii de
cărămizi trebuiau arse. Pe dinafară cuptorul “are cămeșe”, adică este lipit cu
pământ moale ca să nu iasă căldura” (Bonț, Someș).
Cuptoarele de cărămizi se ard la început cu foc domol făcut cu “lemne
de plop, arin, salcie” (Luța, Făgăraș) ca să “se mai uște” (Arpașul de Sus,
Făgăraș) după care “îi dă foc mai bine (Mag, Sibiu). Arsul cărămizilor trebuia
să fie atent supravegheat deoarece dacă focul nu era bun puteau să rămână negre
(nearse) iar dacă era prea puternic puteau să crape “în timp ce se arde cuptorul
se cere cea mai mare grijă ca să nu se topească cărămizile din guri” (Arpașul de
Sus, Făgăraș).
Un cuptor de cărămizi se ardea 4-6 zile până când “nu mai iese abur alb
deasupra” (Scundu, Vâlcea) sau până când “cuptorul începe a se crepa”
(Arpașul de Sus, Făgăraș); după care “se mai bagă un rând de lemne și se astupă
gurile ca să ardă înăbușit” (Scundu, Vâlcea). Cuptoarele erau lăsate să se
răcească treptat, și abia după aceea erau desfăcute și se folosea cărămida.

TEHNICI DE CONSTRUCȚIE
Tehnicile de construcție utilizate pentru ridicarea clădirilor au fost
determinate de materialele folosite și de elementele ce trebuiau realizate, din
care cauză le vom prezenta ținând seama de: fundație, pereți, pod și acoperiș.

Fundația

Ceea ce în literatura de specialitate este cunoscută sub numele de
fundație în terminologia populară de la începutul secolului XX era desemnată
prin temelie și fundament.
Temelia este întâlnită numai la construcțiile cu pereții din cununi
orizontale de lemn suprapuse și reprezintă partea cuprinsă între suprafața
pământului și talpa clădirii care se numea și “temei” (Fundata, Brașov).
Temelia se făcea direct pe pământ dacă “locul e drept, dacă e dâmb
atunci se taie și se îndreaptă” (Mănăstirea Humorului, Câmpulung), fără a se
săpa șanț și se termina de obicei după ce s-a clădit întreaga casă” (Vicovul de
Sus, Rădăuți). Temelia de sub talpa construcțiilor se putea face din butuci de
lemn, bolovani de piatră și picioare de piatră.
Butucii de lemn erau numiți: butură (Bradul de Jos, Argeș), căpătâie de
stejar (Drăgoiești, Suceava; Broșteni, Neamț); bulubaci “trunchiuri groase de
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stejar” (Secuiani, Bacău); butaci (Luța, Făgăraș) sau pociumbi (Albac, Alba).
Acești butuci erau înalți “ca de 10 țoii ca să nu atingă talpa pământu că
pământul coace lemnul” (Luța, Făgăraș). în zonele montane, casele ridicate pe
un teren în pantă: “aveau tălpile pe o căsulie de lemn” (Albac, Alba), un trunchi
de piramidă formată din bârne rotunde încheiate în cheotoare rotundă.
Bolovanii de piatră se puneau “în fiecare corn al casei” (Vicovul de
Sus, Rădăuți), sau din loc în loc “la anumite distanțe” (Coronca, Mureș) direct
pe suprafața pământului pe care se așezau apoi tălpile. în unele localități, în loc
de bolovani, se făceau picioare de piatră “se fac mai întâi picioarele de piatră pe
care se așează tălpile” (Chechiș, Sălaj).
Spațiul liber rămas între talpă și pământ era umplut cu piatră de cele
mai multe ori după ce se acoperea casa “după ce este acoperită casa se clădește
piatra sub temei” (Simea, Brașov) care era clădită fără mortar “zid uscat”
(Dobra, Hunedoara).
Fundamentul s-a făcut “înainte vreme” numai la casele cu pereții zidiți
din piatră, văioage, cărămidă și pământ bătut. După primul război mondial a
început să se generalizeze fundația și la casele cu pereții din bârne numindu-se
și temelie în pământ “temelie în pământ se face numai de câțiva ani încoace”
(Pătrăuți, Suceava) sau fundament “în vechime se făceau fără fundament, astăzi
se face zid de piatră pe care se pune talpa” (Minișul de Sus, Arad).
Pentru fundație, șanțul se săpa “până ce se dă de pământ tare” (Maidan,
Caraș); “pământ sănătos” (Oltina, Constanța), pământ crescut, adică: “pământul
care n-a fost adus pentru a se ridica locul” (Nerău, Timiș). Adâncimea șanțului
varia în funcție de teren “dacă e apătos se sapă mai adânc, în general era de a 30
la 50 cm” (Jupa, Timiș).
în șanțurile săpate pentru fundație se clădea piatră sau cărămidă în
localitățile în care nu se găsea piatră. La casele cu pereții din pământ, în situația
în care proprietarul nu dispunea de mijloacele necesare pentru procurarea pietrei
sau a cărămizilor necesare pentru fundație se utiliza pământul bătut “numai rar
se face fundație de piatră, la casele curte ale țăranilor avuți, la restul se bate
pământ” (Tritenii de Sus, Turda).
Piatra și cărămida se zidea cu mortar în șanțul săpat, zidul continuânduse deasupra pământului până la înălțimea dorită pentru a fi apărate tălpile de
umezeală. La casele ridicate pe terenuri în pantă, înălțimea zidului era mai mare
pentru a se asigura orizontalitatea tălpilor. După primul război mondial se
generalizează amenajarea pivniței sub una sau două camere, mai ales la casele
ridicate pe terenuri situate în pantă “sub fiecare casă se fac două pivnițe, una
pentru cereale și bunuri mai alese și alta pentru butea de varză, crumpe”
(Râmeți, Alba).
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Când pentru fundație se folosea pământul acesta era bătut cu maiurile în
șanțul săpat “în șanțul săpat pentru fundament se pune pământ care se bate cu
maiul de mai mulți lucrători care merg în rând unul după altul de mai multe ori,
până ce cred că-i bine bătut’'(Poiana Mare, Dolj).
Obiceiuri legate de fundație

Construcția unei case se începea cu alegerea locului pe care aceasta
urma să fie ridicată. Am prezentat, mai sus, credințele legate de locul pe care
era bine să-ți faci casa și modalitățile de alegere a acestuia. Dacă alegerea
locului (pentru casă) era o problemă a proprietarului, ridicarea casei era sarcina
meșterilor care începeau construcția prin fixarea butucilor de lemn, a
bolovanilor de piatră sau prin săparea șanțului pentru fundație. Lucrul la o casă
se începea “de regulă într-o zi de joi, în care zi se dă o slujbă” (Asuajul de Sus,
Sălaj). în alte localități lucrul la o casă nu se “începe marțea sau sâmbăta”
(Păușești Otasău, Vâlcea) fără a se explica de ce. Pentru ca viitoarea casă să fie
curată, după săparea fundației și a gropilor pentru furci, se cheamă preotul
pentru a sfinți locul44: “se cheamă preotul să sfințească locul, în toate patru
colțurile temeliei ard lumânări de ceară” (Maidan, Caraș). Tot în acest scop “în
cele patru colțuri ale temeliei se pune câte un pahar cu untdelemn” (Boldurești,
Lăpușna); câte o sticlă mică cu agheazmă” (Băcani, Tutova); “o pungă cu
usturoi ca să nu s-apropie strigoii, într-un corn, în altul o pungă cu camfor și
câteva boabe de piper ca să nu s-apropie boalele, în altul o pungă cu smirnă și
tămâie ca să nu s-apropie necuratul, iar în altul o sticluță cu argint viu ca să fie
harnici toți câți vor locui în casă. în fiecare pungă se pune și câte un bănuț de
metal ca să fie belșug în casă” (Broșteni, Neamț); “la fiecare furcă se îngroapă,
începând de la răsărit, o cană ori o ulcică în care se pune agheazmă, puțin
untdelemn și o lumânare aprinsă” (Alexandria, Ialomița). în localitatea Băcani,
Tutova după ce s-au îngropat furcile în cele patru cornuri ale casei, pentru ca
aceasta să fie curată “se sapă o groapă în care se pune o piatră mare pe care e
săpat semnul crucii. Această piatră e pusă de ambii soți o dată, ținută de o parte
de bărbat și de alta de femeie și după ce preotul stropește această piatră cu
agheazmă o așează în groapă și o învelesc cu pământ”.
în unele localități se mai păstra obiceiul de a se pune în fundație “un pui
de găină sau pisică vie ca să se evite moartea unui membru din familie”
(Reteag, Someș). Zidirea “unui cocoș viu” se facea pentru a da “morții un cap
44 “Se face agheazmă și se sfințește cu agheazmă” (Sulețea, Tutova); “cheamă pe preot de
sfințește temelia casei” (Boldurești, Lăpușna); “se sapă fundația și se face feștania” (Racovița,
Sibiu); “după ce sapă șanțurile cheamă preotul să facă sfeștanie” (Segarcea, Dolj).
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viu ca să nu mai ceară altul” (Broșteni, Neamț). în alte localități credința că
sacrificarea unei păsări vii pentru răscumpărarea unui căsean era pe cale de
dispariție la începutul secolului XX” mai de mult, dâr și acum pe furiș sub
piatra ce se pune întâi în colțul de răsărit se îngroapă de viu un cocoș ca să se
răscumpere un membru al familiei destinat a muri la edificarea casei noi”
(Maidan, Caraș). Credința a fost întreținută și de către unii meșteri care
susțineau că e bine să se pună la fundație cap de cocoș sau găină “ca să
scutească casa de prăbușire” (Jupa, Timiș); sau “se zice că atunci când se
zidește casa nouă trebuie să moară cineva”, cocoșul sau găina “îl mănâncă
zeamă-n acea zi cu totul” (Globul Craiovei, Severin).
Meșterii și oamenii care ajutau la construirea fundației se fereau ca
umbra lor “să ajungă în șanț și peste ea să se zidească deoarece se credea că acel
om va muri și se va transforma în moroi”45.
Când se începea lucru la fundația unei case “pe locul unde urma să fie
viitoarea odaie se punea războiul de țesut, încheiat ca pentru țesut, pentru ca
familia care va locui în acea casă să fie unită” (Bănești, Dâmbovița).
Pereții

Tehnicile de construcție utilizate pentru ridicarea pereților au variat în
funcție de materialele utilizate. Principalele probleme ce trebuiau rezolvate la
ridicarea unei construcții, indiferent de materialele utilizate, sunt, din punct de
vedere tehnic, cele legate de asigurarea a două categorii de elemente: purtătoare
sau de susținere (pereți, grinzi, stâlpi) și purtate sau susținute (pod, bolți,
acoperiș).
Elementele esențiale ale oricărei construcții sunt pereții care, pe lângă
faptul că susțin elementele purtate delimitează și apără un spațiu menit să
răspundă cerințelor unui program dinainte stabilit. La pereți se pot deosebi trei
registre importante: talpa, pereții propriu-ziși și cununa. Tehnicile de
construcție utilizate pentru realizarea celor trei registre au variat în funcție de
materialele de construcție utilizate.

Pereții din bârne
Casele cu pereții din bârne au fost întâlnite în marea majoritate a
localităților rurale. La aceste case sunt evidențiate, cel mai bine, cele trei
registre ale pereților.
45 “Zidarii se feresc să nu ajungă umbra cuiva în șanț ca peste ea să nu se pună piatra ce vine în
capul unghiului, pentru că acela va muri și va ajunge stafie și în tot anul, în ziua în care i s-a zidit
umbra se va arăta la casă pe la miezul nopții” (Maidan, Caraș).
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Talpa este elementul care susține întreaga greutate și asigură stabilitatea
construcției chiar și-n cazurile în care pământul se tasează pe anumite porțiuni.
Talpa neutralizează, în ultimă instanță, toate împingerile exercitate asupra
pereților, din care cauză ea era întotdeauna construită din bârne de dimensiuni
mari, solid îmbinate “din inima stejarului, după ce s-a cioplit albul din el,
îmbucate la jumătatea lemnului” (Făget, Severin), formând un adevărat soclu de
lemn. Tălpile se încheiau de probă pe pământ” se iau lemnele care sunt mai
lungi și mai groase, se cioplesc, apoi se așează pe pământ în cumpănă ca să fie
orizontale și se taie lungimea și lățimea casei, aranjându-le în formă de
dreptunghi” (Băcani, Tutova). Erau “tălpi lungi și curmezișuri” (Luța, Făgăraș)
care se încheiau între ele prin cheotoare dreaptă, clește sau mușcătură46. După
ce tălpile erau încheiate de probă pe pământ, se demontau și se încheiau
definitiv pe temelie (bulumaci, bolovani) sau fundație. Când temelia era cu
bulumaci47 (butuci groși de lemn) aceștia erau îngropați în pământ, de obicei la
colțurile construcției, sub locul de îmbinare a curmezișurilor cu tălpile lungi și
sub ușorii ușilor, rămânând deasupra pământului înălțimea temeliei. De
bulumaci “tălpile se prind în ureche” (Drăgușeni, Fălticeni).
Când temelia era cu bolovani, aceștia se fixau mai deși pentru a asigura
o stabilitate mai mare. In zonele în care casa se făcea pe un teren situat în pantă
“se făceau picioare din piatră cu lut galben” (Maieru, Năsăud).
în tălpi, după ce s-au așezat definitiv, se făceau babele pentru cățăii
ușorilor ușilor” în tălpău se scobesc cu țâiul (o daltă de fier cu coadă și două
capete, cu un capăt se face o tăietură pe lungime, iar cu celălalt se face tăietura
pe lățime) pilugii (gropile) în care sunt băgați cățăii (Maidan, Caraș). De pe
tălpi se ridicau pereții în două tehnici de construcție: cununi orizontale
suprapuse și cățăi.
Tehnica cununilor orizontale suprapuse sau blokverbandul este cea mai
veche și cea mai răspândită tehnică de construcție utilizată în cadrul arhitecturii
populare românești. Ea este caracteristică zonelor bogate în păduri, deoarece
utilizând numai bârne de aceeași lungime, este cea mai neeconomicoasă în
utilizarea materialului lemnos. Tehnica cununilor orizontale suprapuse a fost
utilizată, la începutul secolului XX, numai în localitățile în care procurarea
materialului lemnos lung nu reprezenta o problemă.
Cununile din care erau ridicați pereții erau formate din bârne rotunde
sau cioplite, de aceeași lungime, încheiate la capete prin sistemul cheotorilor.

46 Luța, Făgăraș: “tălpile pereților laterale se prind în clește” (Drăușeni, Fălticeni).
47 “Tălpoanele sunt așezate pe câte 4 buturugi adânc înfipte în pământ și care în partea de
deasupra, unde sunt mai groase, îmbucă cele două taploane, așezate una în față și alta în dos”
(Argetoaia, Dolj).
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

136

Toșaloan

Bârnele rotunde au fost întâlnite mai ales la casele vechi48 “în vechime lemnele
nu se ciopleau, ci se puneau așa rotunde” (Broșteni, Neamț). Bârnele erau
curățate de coajă “cele vechi erau din lemne rotunde așa cum se aduceau din
pădure, numai li se lua coaja” (Fundata, Brașov) și erau crestate la capete pentru
a se putea încheia. Bârnele rotunde se încheiau în cheotoare rotundă sau
românească, făcută cu fierăstrăul și securea; “în vechime se făcea o crestătură,
cam la 25 cm de la capete și în această crestătură se îmbucă bârna de sus,
rămânând cheotori în afară la ambele capete” (Fundata, Brașov). Pentru a se
păstra orizontalitatea pereților “se așează o bârnă de molid peste alta, tot un
capăt gros și apoi unul subțire, până se gată pereții, da nu-i slobod să fie lipite
una de alta, ca să aibe loc unde să se așeze” (Mureșanii Bârgăului, Năsăud).
în cununa a doua sau a treia (în funcție de grosimea bârnelor utilizate)
se săpau babele pentru ușorii ferestrelor. Ușorii aveau căței la ambele capete
pentru a se putea fixa în cele două bârne care delimitează înălțimea ferestrelor și
“erau jghebuiți pe mijloc pentru ca în acest jgheab să se poată băga mucul sau
cățălul bârnelor din pereți” (Poiana Ilvei, Năsăud). Peste ferestre se mai puneau
două sau trei bârne după care se fixa cununa, un cadru de lemn asemănător cu
talpa care încheia pereții în partea superioară.
Bârnele cioplite au fost utilizate ca material de construcție în toate
localitățile rurale românești. Lemnele tăiate din pădure “erau cioplite primăvara
de către meșteri și lăsate să se usuce” (Crasna Iltki, Storojineț). Prin cioplire se
înlătura alburnul(partea albicioasă care putrezea mai repede) obținându-se din
“inima lemnului” bârne aproximativ de aceeași lățime pe toată lungimea lor.
Pereții se ridicau din cununi, la fel ca cei din bârne rotunde, cu deosebirea că la
capete bârnele se încheiau în cheotoare dreaptă, în coadă de rândunică sau
nemțească. Cheotoarea dreaptă se realiza prin tăierea, la distanța de 15-20 cm
de a capetele bârnei a unei porțiuni din ea pentru a se putea așeza în locul
respectiv bârna din cununa de sus. La cheotoarea rotundă și dreaptă capetele
bârnelor nu se pot tăia la nivelul pereților, ci la o anumită distanță” rămânând
cheotori la ambele capete” (Fundata, Brașov) pentru a nu se disloca cununa.
Cheotorile în coadă de rândunică și nemțească se obțineau prin tăierea, în formă
de trapez a bârnelor la capete, îmbinarea a două bârne din cununi facându-se
prin asamblarea capetelor. Utilizarea acestor cheotori a permis tăierea capetelor
bârnelor la nivelul pereților fără a se periclita stabilitatea acestora.
Tehnica în căței a fost utilizată în toate localitățile în momentul în care
procurarea materialului lemnos lung necesar pentru cununi era greu de procurat.
48 “înainte casele se făceau din lemn oblu numai din topor fără fierăstrău” (Vicovul de Sus,
Rădăuți); “casele vechi se făceau din lemne cărora li se luau coaja, erau crestate și încheiate, mai
târziu s-au spart lemnele și s-or făcut bârne late” (Păucinești Otasău, Vâlcea).
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într-o primă etapă tehnica în căței a fost utilizată pentru obținerea unor pereți
mai lungi în condițiile în care proprietarul nu dispunea de bârne de aceeași
lungime, suficiente. Pentru pereții mai lungi, cununile orizontale erau realizate
din bârne îmbinate la capete în cheotori iar în unul sau două locuri (din
lungimea peretelui) erau fixați stâlpi, jghebuiți pe două laturi, între talpă și
cunună. în jgheaburile stâlpilor erau introduși cățeii bârnelor din pereți,
permițând astfel utilizarea și a unor lemne de lungimi mai mici.
Pereții ridicați în căței erau formați dintr-o structură de rezistență și un
material de umplutură. Structura de rezistență era formată din: talpă, cunună și
un număr variabil de stâlpi verticali fixați între ele. Talpa și cununa erau
confecționate, la fel ca cele de la pereții cu cununi orizontale suprapuse, din
bârne de dimensiuni mai mari, de aceeași lungime. în tălpi și cununi se făceau
din loc în loc babe
,
**
lăcașuri în care veneau introduși cățeii stâlpilor verticali.
Stâlpii sau amnarii49
50 erau confecționați din lemn de esență tare și erau jghebuiți
pe două laturi. în aceste jgheaburi se introduceau cățăii bârnelor ce erau utilizate
ca material de umplutură “în stâlpi se scobesc vălaie de ambele părți, iar în
ușorii ușilor și a ferestrelor numai într-o parte. în vălaie sunt băgați cățăii
bârnelor” (Zaharești, Suceava).
Bârnele utilizate ca material de umplutură puteau fi obținute din orice
esență lemnoasă (stejar, brad, plop, fag etc., cu excepția carpenului), lungimea
lor determinând numărul stâlpilor ce trebuiau plasați între talpă și cunună.
Pereții în paiantă reprezintă o variantă a pereților în căței apărută ca urmare a
înlocuirii bârnelor utilizate ca material de umplutură cu alte materiale (cărămizi,
nuiele îngrădite, potici).
Prin paiantă se înțelegea, în general, “un fel de proptea cu un capăt în
talpă și cu celălalt în stâlpul de la colț pentru ca stâpul să nu se ițeze"
(Bărcănești, Olt). Pereții în paiantă erau formați dintr-o structură de rezistență la
fel ca cei în cățăi "tălpile se încheie în dăltuieli și barburi, apoi se fac dăltuieli
pentru stâlpii care vin la colțuri și unde vin ușile câte doi pentru fiecare ușă și
din loc în loc. Stâlpii se cioplesc din stejar, dar de multe ori și din salcâm și
brad. La capete li se fac cățăi ca să intre în dăltuiala tălpii cu un capăt și în
dăltuiala cosoroabei cu celălalt” (Beceni, Buzău). După ce era terminată
structura se fixau paientele “se pun stinghii din colțul unui stâlp până în colțul
opus al altui stâlp” (Bradul de Jos, Argeș). Paientele se puteau fixa și orizontal
“la jumătatea stâlpilor se pun grinzi în curmeziș afară de locurile unde vin ușile”
(Crăiești, Covurlui). După ce structura de rezistență era paientată bine și
acoperită se proceda la umplerea spațiilor goale.
49 Aceste lăcașuri se mai numeau: troci (Sânmihaiul Almașului, Cluj) și cuiburi (Scundu, Vâlcea).
50 Termenul de amnar a fost utilizat mai ales în localitățile din Moldova.
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Când se foloseau nuielele îngrădite pentru umplerea spațiilor goale,
pereții se numeau și pereți de gard.5' Nuielele puteau fi îngrădite orizontal sau
vertical. Când se îngrădeau orizontal “se sfredelesc găuri” în talpă, cunună și
paienți, înainte de a se ridica structura de rezistență a pereților. După ce “se
ridică corpul casei din lemn, se păruiește și se îngrădește cu nuiele de alun,
mesteacăn, sânger etc. de aceeași grosime ca și gardul de a curte” (Soimuș,
Târnava Mică). Nuiele pentru îngrădit aveau lungimea de 1-1,50 m pentru a
putea fi împletite între trei pari. După ce pereții erau îngrădiți “chemau țiganii să
bulgărească cu pământ cleios și pleavă, după care se lasă să se usuce, apoi încep
femeile să-i lipească cu arină amestecată cu balegă de cal” (Soimuș, Târnava
Mică).
Când nuielele erau îngrădite vertical între stâlpii și paientele structurii
de rezistență a pereților se “pun părușei în forma fușteilor scării, numai că mai
lungi, așezați orizontal și cu capetele, puțin ascuțite, întărite în stâlpi. Pe aceștia
vin îngrădite, în poziție verticală, nuielele” (Coronca, Mureș).
în unele localități din județele Bihor, Sălaj, Satu Mare sunt menționați
pereții în potici care au o structură de rezistență asemănătoare cu pereții în
paiantă, numai că paianta este o riglă de lemn fixată median de stâlpi. între
talpă, cunună și riglă se împletesc vertical poticii, despicături de lemn de stejar,
fag, mesteacăn etc.
în unele localități din Vechiul Regat sunt menționați pereții în paiantă
cercuiți. După ce se ridica structura de rezistență a pereților(talpa, stâlpii și
cununa) și se paientau stâlpii “se bat lanți sau nuiele mai groase, paralele, de o
parte și de alta a stâlpilor, apoi se înghesuie între ele pământ amestecat cu
pleavă” (Tulucești, Covurlui).
Pereții în furci sunt menționați în localitățile situate în zonele de
câmpie sărace în păduri. Pereții în furci sunt asemănători cu cei în paiantă de
care se deosebesc prin faptul că ei n-au talpă, furcile fiind fixate în gropile
săpate în pământ “se fac 16 gropi adânci în care se îngroapă 16 furci” (Taban,
Hotin). Stabilitatea pereților și-n special verticalitatea acestora era asigurată
prin adâncimea la care se îngroapă furcile (1-1,50 m), prin dimensiunile cununii
și modul de îmbinare a acestora cu furcile “furcile au cepuri cu care intră în
cosoroabe” (Munteni, Ialomița).
Construirea unei case în furci cuprindea 5 etape: luatul apei, păruitul,
învălătucitul, plumbuitul și năsicheala.*

51 Case cu pereți în căței și gard împletit au fost menționate și-n localitățile: Seușa, Arad; Benic,
Sebeșel, Acmariu, Alba; Susțin Brihen, Bihor; Sascud, Târnava Mică; Turda Nouă, Poiana,
Tritenii de Sus, Turda.
52 în loc.: Firminiș, Sălaj; Mădăraș, Pomi, Satu Mare.
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Luatul apei era etapa în care se ridica structura de rezistență a pereților
și se acoperea aceasta “se fac gropile în care se pune furcile. Furcile de casă
sunt de stejar, lungi de 4 m, din care 1-1,20 m este în pământ; 0,50-0,80 sunt
îngropați în năsipeală, iar restul formează înălțimea pereților casei. Se fasonează
lemnele pentru acoperiș, se aranjează pe pământ și se încheie. Se desface și se
montează pe furci lemnăria care formează acoperișul și se învelește. Sătenii zic
că i-a luat apa” (Bârjouani, Roman).
Numărul furcilor era variabil (18 furci - Mogoșești, Roman; 12 furci Doljești, Roman) în funcție de dimensiunile casei și de posibilitățile
proprietarului și se pun la început “în pământ la fiecare colț al casei și acolo
unde va fi ușa și fereastra” (Tulucești, Roman). Furcile erau făcute din lemn de
stejar sau de salcâm” dar poate fi orice semn afară de carpen” (Siliștea, Neamț).
Pentru acoperiș se folosea de obicei bradul.
Furcile “erau cioplite în patru muchii” (Siliștea, Neamț), iar “în partea
superioară au cepuri care intră în cosoroabe” (Principesa Maria, Ialomița).
Păruitul și împletitul era etapa în care structura de rezistență a pereților
era umplută cu îngrăditura de nuiele, vălătuci sau era cercuită.
îngrăditura de nuiele utilizată pentru umplerea structurii de rezistență
putea fi orizontală sau verticală. împletitura orizontală putea fi realizată în două
feluri: prin înșirarea parilor între furci “se urzesc parii în șir între furci” (Săveni,
Ialomița). Parii erau fixați “cu un capăt în pământ iar cu celălalt în costoroaba
așezată deasupra furcilor” (Bârjoveni, Roman); prin fixarea, la mijlocul furcilor,
a unei grinzi orizontale “la jumătatea furcilor se cioplește un scaun în care se
fixează capetele paientelor” (Crăiești, Covurlui). Parii din jumătatea superioară
a pereților “erau tăcuți din lemn de tei” (Bârjoveni, Roman) și erau fixați cu
capetele între paiantă și pământ. Parii “se pun ca la gard dar mai curați”
(Crăiești, Covurlui). Pentru uși și ferestre se făcea jugul (ușii sau a ferestrei)
care “era un paiant fixat între două furci, aproape de costoroabă, între el și
costoroabă fiind prinși părușei mai mici” (Bârjoveni, Roman).
Printre pereții fixați între furci se împleteau nuiele de alun, tufă, salcie
etc. îngrădirea nuielelor “se făcea la trei pari, adică se taie nuiele lungi cât
distanța dintre trei pari și se împletesc, una cuprinzând parul din mijloc prin
față, iar cealaltă prin dos. Se poate împleti și la mai mulți pari, dar este mai
greu”(Munteni, Ialomița).
Pentru împletirea pe verticală a nuielelor pe furci53 se fixau trei brâie de
lemn, unul la mijloc și câte unul sus și jos “între furci se pun trei păzii și apoi se
îngrădesc nuielele vertical, mai rar ca să străbată lutul” (Mogoșești, Roman).

53 La pereții de acest fel se foloseau numai nuiele.
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în unele localități din Moldova,54 după ce pereții erau păruiți se făcea
învălătucitul, adică împletirea vălătucilor printre pari. Vălătucii erau suluri
“făcute” din pământ frământat cu apă și pleavă sau paie, rotunde și lungi de V2
m, care se împletesc cu meșteșug printre pari” (Bârjoveni, Roman).
învălătucitul era o operație care necesita forță de muncă serioasă “când
vrea să învălătucească îi trebuie brațe, nu glumă. Se aprovizionează cu lut peste
care presară paie și-l udă cu apă, apoi îl calcă cu boii sau cu caii. Doi sau trei
inși fac vălătucii, luând lut cât pot cu mâna, dându-i o formă rotundă și
lunguiață și tăvălindu-1 prin pleavă ca să fie mai consistent și să nu se lipească
de mână. Vălătucii sunt cărați cu roaba sau cu targa la alții doi mai dibaci care
stau la băgat, băgând vălătucii între pari și bătându-i cu pumnii să se așeze.
Vălătucii care se fac într-o zi trebuie puși în perete în acea zi, nu se lasă pe a
doua zi că se întăresc și nu se mai poate lucra cu ei. Când ajung la un anumit
nivel se întrerupe lucrul pentru a se usca pereții facuți, apoi se reia lucrul până
se termină pereții” (Bârjoveni, Roman).
în unele localități sunt menționați pereții în furci cu șipci “din furcă în
furcă se bat șipci și de o parte și de alta, în spațiul dintre ele se bagă bulgări de
lut cu pleavă” (Oancea, Brăila) sau cu jupi de stuf’ de la o furcă la alta se pun
două rânduri de paiente, sus și jos pentru ca de acestea să se poată lega
jighiuțele de stuf cu curmei făcut din papură sau sârmă. Jighiuțele se pun
vertical, de o parte și de alta a paiantei (Tulucești, Covurlui).
îmbolditul era operațiunea care se făcea pentru pereții în furci cu gard
de nuiele, cu șipci și cu stuf “se frământă lut cu paie, femeile fac boțuri mari pe
care le trântesc printre jighiuțe, de o parte și de alta a peretelui. Se formează
astfel pereții grosolani” (Tulucești, Covurlui). Operațiunea era identică și pentru
gardul de nuiele și cu șipci. După ce pereții erau îmboldiți se lăsau să se usuce
două sau trei luni după care se făcea plumbuitul care consta în lipirea lor “cu un
strat de lut frământat cu balegă de cal și paie mărunte de grâu” (Bârjovenești,
Roman). Cu ocazia plumbuitului se îndreptau pereții pe anumite porțiuni. După
plumbuit se “mai aplică trei sau patru rânduri de lut, două din pământ amestecat
cu paie iar a treilea din pământ galben fără paie”(Doljești, Roman).
Năsicheala era ultima etapă de construcție’a pereților în furci. După ce
casa a fost ridicată și acoperită “se așează târnațurile și se cară țărînă”
(Bârjoveni, Roman). Prispa (târnațurile) la casele cu pereții în furci se făcea de
jur împrejurul construcției. Se făceau stâlpii (amnărașii, bulumacii) mai scurți,

54 în jud. Botoșani: Bobulești; Bacău: Buciumeni, Mărgineni, Racova; Covurlui: Crăiești,
Sechiana, Smârdan, Tulucești; Fălciu: Cârligați, Idriciu, Ivănești, Rânceni, Vutcsni; Fălticeni:
Tibucanii de Sus, Izmail, Gălișești; Putna: Borșani; Roman: Bârjoveni; Tecuci: Burdusanci,
Plăcinteni, Tălpigi; Tutova: Schineni, Suletea.
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după cât de înaltă se dorea a fi prispa și “se îngroapă jur împrejurul casei. Peste
acești bulumaci se așterne costoroaba de prispă, prinzându-se cu cuie de ei. Se
păruiește cu pari mai scurți, fixați cu un capăt în costoroabă și cu altul în pământ
și se îngrădește. Pentru a nu se lăți prispa cu timpul se leagă bulumacii de
amnarii pereților prin niște stinghii de lemn” (Idriciu, Fălciu). După ce s-a
terminat de construit structura prispei “se cară pământ mult și nisip cu carele cu
boi și cu căruțele cu cai până pământul se înalță cu 40-50 cm în casă și-n prispă”
(Tulucești, Covurlui). Pământul amesteca cu nisip din interiorul casei “era
bătătorit cu maiuri anume făcute” (Bârjoveni, Roman). în unele localități pentru
baterea pământului 55 în interiorul casei “se face horă de flăcăii și fetele satului
de trei patru ori cu credința că aceasta va aduce fericire și veselie casei”
(Tulucești, Covurlui).
Pereții din pământ au fost menționați în unele localități situate în zonele
de câmpie și de dealuri sărace în păduri.
Construcția caselor cu pereții din pământ începea “mai mult primăvara
ca pe toamnă să fie terminată casa” (Fetindia, Sălaj). Pereții se puteau ridica din
pământ bătut sau din pământ clădit. Atât pereții din pământ bătut cât și cei din
pământ clădit erau ridicați pe o fundație de piatră” (Tritenii de Jos, Turda); “de
cărămidă și ciment la casele curte a celor bogați” (Pecica, Arad) sau din
“pământ bătut bine cu maiu” (Poiana Mare, Dolj).
Pentru ridicarea pereților din pământ bătut după terminarea fundației se
făceau “tiparele zidurilor” (Independența, Ialomița) din “dulapi de lemn și
juguri” (Martihaza, Bihor) sau “clești” (Botești, Roman) care erau “un fel de
popi foarte lungi, ce sunt legați perechi cu o funie să nu se îndepărteze" (Poiana
Mare, Dolj). Jugurile erau fixate în pământ a distanța de un metru unul de altul,
de-a lungul fundației, pentru a întări tiparele.
în tiparele astfel realizate se punea “pământul frământat cu paie tocate
sau pleavă”. Pământul se punea în cantități mici și se bătea bine cu maiul “de
către mai muți lucrători care merg în rând, unul după altul, de mai multe ori,
până se crede că-i bătut bine” (Poiana Mare, Dolj). Pentru a se îndesa mai bine
și a fi mai rezistent zidul în timpul bătutului56 pământul era udat și se punea prin
el “pleavă, paie tocate și nuiele pentru a lega mai bine ia colțuri” (Martihaza,
Bihor).
Când pământul bătut în tipare a ajuns la înălțimea de un metru “se lasă
să se usuce 3-4 zile” (Duruitoarea, Dorohoi) după care se ridicau dulapii din
55 Baterea pământului prin hora satului a fost menționată și în Doljești, Mogoșești, Roman,
Tulucești, Covurlui.
56 Pentru a se lega mai bine pământul se “punea și mărăcini și crăci de pom” (Independența,
Ialomița).
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tipare și se mai batea un rând, procedându-se astfel până ce se ajungea la
înălțimea dorită a pereților. Pentru uși și ferestre “se lasă loc când se fac
tiparele, iar după ce se usucă pereții se lărgesc cu securea”(Poiana Mare, Dolj).
Pereții din pământ clădit se făceau numai din năglag “primăvara la
topirea zăpezii se face în mai multe locuri noroi foarte mare. In noroiul acesta se
pune paie, pleavă și ogrinji și se calcă apoi cu vitele ca să se amestece bine. De
aici se poartă cu carul și se clădesc pereții cu el” (Pomi, Satu Mare).
Năglagul se clădea cu furcile de fier pe fundație jur împrejur până
ajungea la înălțimea de 1 m. când “se ia o scândură și se taie fața peretelui pe
lângă scândură așa încât să rămână drept” (Tritenii de Jos, Turda). După ce s-a
terminat de clădit un rând se lasă “să se usuce mai multe zile, după care iar
construiesc până ajung la înălțimea dorită” (Bonț, Someș). Deschiderile în pereți
- ușile și ferestrele - se tăiau cu toporul după ce aceștia erau gata de clădit.
Pentru clădit se folosea năglagul făcut din pământ lutos frământat bine
cu apă, pleavă, paie până ce devine consistent și se poate lua cu furca.
Pereții din cărămidă (arsă și nearsă) au fost menționați în toate
localitățile din care s-au trimis răspunsuri. în unele localități din Moldova și
Basarabia cărămida nearsă a fost principalul material de construcție
“majoritatea caselor se fac din chirpici pentru că nu este costisitor de loc”
(Boldurești, Lăpușna), în timp ce în unele localități din Transilvania “numai
oamenii săraci își fac casele din văioage” (Iclozel, Someș). în toate localitățile
cărămida arsă a fost utilizată ca material de construcție numai de către familiile
mai înstărite. Pereții din cărămidă erau ridicați pe o fundație de piatră sau de
cărămidă de către meșteri zidari. Cărămizile erau clădite cu mortar făcut din
pământ lutos” (Dobra, Hunedoara) și aveau o lățime mai mare decât cei din
bârne deoarece erau facuți “dintr-o cărămidă și jumătate”, adică lățimea
peretelui era dată de o cărămidă pusă pe lungime alături de alta pusă pe lățime.
Pereții din piatră au fost menționați în unele localități din județele:
Alba57, Arad58, Bihor59, Brașov60, Caraș61, Cluj62, Hunedoara63, Maramureș64,
Năsăud65, Sălaj66, Sibiu67, Someș68, Turda69, Târnava Mare70, Botoșani71,
57 în
58 în
59 în
60 în
61 în
62 In
63 în
64 în
65 în
66 în
67 în

loc.:
loc.:
loc.:
loc.:
loc.:
loc.:
loc.:
loc.:
loc.:
loc.:
loc.:

Acmariu, Benic, Pianul de Jos, Sebeșel.
Buteni Găveșdia, Semlac.
Lugașul de Jos.
Dârste.
Răcășdia.
Suceag.
Aurel Vlaicu, Boșorod, Criștior.
Vad.
Maieru, Poiana Ilvei, Șieu Măghieruș, Sânjoz Băi.
Fetindia, Jibou, Unguraș.
Rășinari.
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Câmpulung68
72, Rădăuți73, Suceava74, Constanța75, Soroca76, Izmail77, Gorj78,
71
70
69
Dâmbovița79, Mehedinți80 și Severin81.
Piatra era clădită pe o fundație de către meșteri zidari cu mortar făcut
din pământ. Zidurile de piatră erau mai groase decât cele din cărămidă din cauza
formei neregulate a pietrelor.
Podul

în terminologia populară românească de la începutul secolului XX,
termenul de pod la o construcție desemna atât elementul constructiv realizat
deasupra unei încăperi cu scopul de a delimita în înălțime și a crea un spațiu
interior menit să răspundă unui program dinainte stabilit, cât și spațiul delimitat
de acest element și acoperiș. Podul, în cadrul arhitecturii populare românești, a
fost întâlnit atât la construcțiile cu destinație de locuință permanentă pentru o
familie, cât și la cele cu caracter economic.
După modul în care au fost realizate, podurile caselor tradiționale se pot
încadra în două tipuri: cu grinzi aparente și tavanul. Podul cu grinzi aparente a
fost cel mai răspândit tip de pod, el întâlnindu-se la majoritatea absolută a
caselor ridicate până în preajma primului război mondial.
Podul cu grinzi aparente este format dintr-o rețea de grinzi fixate pe
cunună ia distanțe egale. Grinzile se îmbucau cu cununa lajumătatea lemnului
și erau întărite cu cuie de lemn. La încăperile mai largi de 4 m se fixa pe sub
mijlocul grinzilor “rostul” (Mag, Sibiu) sau meștergrinda pentru ca grinzile să
nu se încovoaie sub greutatea podului. Meștergrinda era o bârnă de dimensiuni
mai mari, îngrijit finisată, pe care se plasau și motivele decorative și inscripțiile.

68 în loc.: Bonț, Câțcău, Reteag, Tg. Lăpuș.
69 în loc.: Izvoarele, Lunca, Micești, Poiana.
70 în loc.: Bunești, Saschiz.
71 în loc. Duruitoarea.
72 în loc.: Câmpulung.
73 în loc.: Rădăuți.
74 în loc.: Burdujeni, Pătrăuți.
75 în loc.: Cernavodă, Caraomer, Dobromir, Mangalia.
76 în loc. Bădiceni, Iarova, Tătărușii Noi, Zăluceni.
77 în loc.: Chetrești, Dimitrești.
78 în loc.: Frâncești, Runcu.
79 în loc.: Strâmbu.
80 în loc.: Jidoștița, Glogova.
81 în loc.: Pârvova.
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Peste grinzi “erau cusute” scânduri de brad în poditură simplă, în cotcă
sau cu clop și în solzi de pește. Scândurile erau de obicei fasonate pe o față și pe
cele două margini.
Poditură simplă consta în așezarea scândurilor, în rând, la același nivel,
pe grinzi. Pentru a se împiedica pătrunderea curenților de aer rece în interiorul
încăperilor, scândurile se puneau cu pui, lămbuit sau spondilit.
Poditură cu pui consta în fixarea scândurilor pe grinzi, una lângă alta, la
același nivel. Spațiile dintre două scânduri erau acoperite de pui, leațuri sau
bucăți de scândură mai înguste, îngrijit finisate, care erau aplicații între grinzi,
în așa fel încât să acopere părți din ambele scânduri. “Podul se facea din
scânduri alăturate unele de altele, iar pe locul unde se încheie se bate câte o
șipcă de brad frumos geluită” (Secuiani, Bacău).
Poditură lămbuită se realiza prin baterea pe grinzi a unor scânduri ce
aveau marginile lămbuite (tăiate în forma literei L pe toată lungimea lor)
"așezarea scândurilor pe podul casei se face în lambă” (Sechiana, Covurlui).
Prin suprapunerea a două margini lămbuite scândurile se îmbinau perfect
nelăsând spații libere între ele.
Poditură spondilită a fost realizată prin baterea pe grinzi a unor
scânduri ce aveau făcute pe margine un nut, iar pe altă margine feder.
Scândurile se îmbinau prin introducerea federului în nut, după care se băteau cu
cuie pe grinzi “peste grinzi se pun scânduri care au jgheaburi, se strâng cu
scoabe de fier și se bat cu cuie” (Bodeștii Precistei, Neamț).
Poditură în coțcă sau cu clop consta în așezarea scândurilor pe grinzi,
la distanțe egale, mai mici decât lățimea unei scânduri. Peste ele se așează alte
scânduri mai late în așa fel încât să acopere marginile scândurilor din rândul
întâi “se așează scândurile între grinzi lăsându-se între ele liber mai puțin de o
scândură și spațiul gol se acoperă cu altă scândură mai lată (Aurel Vlaicu,
Hunedoara). Scândurile care serveau de clop (cele din rândul al doilea) puteau fi
lătunoaie (scânduri mai groase și bombate pe o latură) finisate pe fața dinspre
interiorul camerei “pe grinzi se bat scânduri și pe scânduri lătunoaie” (Hătăjel,
Hunedoara).
Poditură în solzi de pește a fost realizată prin fixarea scândurilor cu o
margine pe grinzile podului și cu marginea cealaltă pe scândura învecinată
“marginea unei scânduri se așează pe cealaltă scândură, în formă de solzi de
pește” (Tulucești, Covurlui).
Poditură din grinzi aparente se realiza numai cu scânduri bine uscate.
Pentru ca încăperile să fie mai călduroase și pentru a se realiza o suprafață plană
în pod pe care să se poată circula și depozita unele produse, podul “se încărca”
cu un strat de lut amestecat cu pleavă și bălegar “scândurile podului se încarcă
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cu vălătuci în grosime de o palmă domnească, lipiți unul de altul și neteziți,
după care se lipeau și se fețuiau” (Idriciu, Fălciu).
Casele ridicate până în preajma primului război mondial aveau pod
numai peste camerele de locuit și cămară, tinda de obicei fiind deschisă. într-o
parte a tindei, pe grinzi se făceau babura (băbătia, hornul), un trunchi de
piramidă din bârne de lemn, în cununi orizontale care capta fumul și scânteile
de la focul din vatră pentru a apăra acoperișul de foc. Informatorii menționează
că la casele vechi podul era făcut din blăni (scânduri groase) de brad sau stejar
“blăni bătute pe deasupra grinzilor” (Făurești, Vâlcea) peste care se punea lut
“în grosime de 10 cm” (Luța, Făgăraș). Grinzile la podurile cu blăni erau mai
rar puse pe cununa pereților.
Tavanul
Tavanul ca tip de pod a fost întâlnit la un număr foarte redus de case
țărănești înainte de primul război mondial “numai casele chiaburilor sunt
tăvănite” (Făurești, Vâlcea). Casele cu tavan au fost mai răspândite în
localitățile cu statut de târg sau orășel, mai ales în situația în care aveau două
nivele.
Tavanul la casele țărănești a fost cunoscut și sub numele de cerimeS2 în
Transilvania și Banat și de bagdadié^3 și sufitM în Vechiul Regat.
Pentru realizarea tavanului s-a folosit o rețea de grinzi asemănătoare cu
cea de la podul cu grinzi aparente. Pe această rețea de grinzi tavanul se putea
face cu țiple sau cu scânduri. Țiplele erau “bucăți de lemn de brad, plop sau tei,
învârtite într-un amestec de lut și paie până capătă grosimea de 8-10 cm, apoi se
așează între grinzi” (Jupa, Timiș). Pentru a avea stabilitate, țiplele erau fixate pe
leațuri bătute pe latura de jos a grinzilor. După ce se termina de așezat țiplele
între grinzi “se izbeau cu bulgări de lut amestecat cu pleavă, paie sau câlți, apoi
se netezeau și se spoiau” (Racova, Bacău).
Când se foloseau scândurile pentru obținerea tavanului acestea erau
bătute pe partea din interiorul camerei a grinzilor, iar peste ele se prindeau plase
de trestie peste care “se dă cu păpălașcă de var cu nisip, se netezesc cu
frecătoarea apoi se spoiește” (Luța, Făgăraș). Pentru a se putea circula în pod și
la casele cu tavan se fixau pe grinzi un rând de scânduri în poditură simplă.82
84
83

82 în loc.: Arpașul de Sus, Comloș, Pecica, Saturau, Semlac, Saschiz. Maidan, Răcășdia, Jupa.
83 în loc.: Bosaci, Fitionești, Cornățel, Coțofenești, Putna; Cârligați, Idriciu, Fălciu; Buciumeni,
Borzești, Marginea, Racova, Bacău, Bodeștii Precestii, Crăcăuani, Ghindăuani, Vânători, Neamț;
Viziru, Brăila.
84 în loc.: Arbore. Bălăceaua, Drăgoiești, Suceava, Câmpulung; Bogdănești, Fălciu.
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Acoperișul

Printre cerințele esențiale pe care trebuie să le îndeplinească orice
construcție pentru a dăinui se numără și cele legate de apărarea elementelor ei
de intemperii, apărare ce se putea realiza prin intermediul acoperișului.
Acoperirea unei construcții ridica din punct de vedere tehnic o serie de
probleme legate pe de o parte de găsirea acestui sistem de acoperire care să
corespundă cel mai bine spațiului acoperit, iar pe de altă parte de realizarea
acoperișului în așa fel încât acesta să nu pericliteze stabilitatea pereților în
condiții atmosferice nefavorabile (zăpadă mare și vânturi puternice etc.)
Rezolvarea acestor probleme a reprezentat o preocupare pentru meșterii
constructori deoarece de soluționarea lor depinde, în ultimă instanță, atât
amploarea spațiului acoperit, cât și organizarea planimetrică a construcțiilor.
Cel mai simplu sistem de acoperire întâlnit în cadrul arhitecturii
populare românești este cel întâlnit la unele adăposturi temporare - colibe fără
pereți - la care acoperișul și pereții formează o singură unitate. Chiar dacă
aceste construcții nu sunt adăposturi propriu zise, la ele găsim rezolvate o serie
de probleme legate de asigurarea stabilității lor sub acțiunea presiunii exercitate
de unii factori naturali.
Acoperișul cunună este cel mai caracteristic tip de acoperiș la care
pereții și structura acoperișului formează o singură unitate constructivă.
Acoperișul cunună este caracteristic construcțiilor cu pereți din cununi
orizontale suprapuse, fiind realizat prin retragerea treptată, spre interior, a
cununilor din structura bârnelor, pe măsură ce pereții se înalță, dând naștere
unor volume semicilindrice sau piramidale.
Volumele semicilindrice erau obținute prin scurtarea treptată a bârnelor
din pereții scurți, la formele planimetrice dreptunghiulare. Volumele piramidale
au fost obținute prin scurtarea treptată a bârnelor ce formează cununile celor
patru pereți. Volumele astfel obținute erau acoperite cu scoarță de copac, vrejuri
de viță de vie sau cu pământ.
în cadrul arhitecturii populare românești acoperișul cununii s-a păstrat
la o cramă din Gorj85 și la colibă din M-ții Călimani86 ca structură de rezistență
pentru învelișul din vrejuri de viță de vie sau scoarță de copac și la bisericile din
lemn ca înveliș interior al naosului și altarului.87 O structură asemănătoare cu

85 P. Petrescu, N.A1. Mironescu, Construcții viticole în Gorj, în Cibinium, 1967-1968, p.302.
861. Vlăduțiu, Etnografia românească, București, 1973, p.272.
87 Í. Toșa, Contribuții la studiul sistemelor de acoperire din arhitectura populară românească, în
Studii de artă, Cluj-Napoca, 1982, p.89.
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acoperișul cunună o reprezintă băbătia (babura sau hornul) de la casele vechi
care apără acoperișul de scânteile de la vatră.
După modul de realizare a structurii de rezistență acoperișurile
construcțiilor populare românești se pot încadra în trei tipuri: cu căpriori; cu
popi’, cu scleme.
Acoperișul cu căpriori este cel mai răspândit tip de acoperiș, el fiind
întâlnit pe întreg teritoriul României, atât la case, cât și la construcțiile
economice. La acest tip de acoperiș problemele legate de neutralizarea
presiunile exercitate de greutatea materialului învelitor și de unele fenomene ale
naturii au fost rezolvate prin sistemul de realizare a structurii de rezistență.
Structura de rezistență este formată dintr-o rețea de legături de căpriori
fixați pe cunună sau pe capetele grinzilor. Legăturile sau perechile de căpriori
erau realizate prin “încheierea caferilor, doi câte doi, la capetele mai subțiri”
(Nocrich, Sibiu) în formă de unghi isoscel. Pentru ca structura acoperișului să
fie rezistentă trebuie ca toate legăturile de căpriori să aibă aceeași înălțime și
deschidere, în acest scop “bărdașii așează hăizașul acoperișului jos ca să
păsuiască vânturile, grinzile, picioarele scaunului și caferii” (Pianul de Jos,
Alba). Pentru legăturile de căpriori meșterii făceau o formă de scândură de
lungimea și deschiderea cerută de acoperișul construcției care era fixată pe loc
drept. Pe această formă se puneau căpriorii pentru a fi însemnați și tăiați înainte
de a se încheia.
înălțimea și panta acoperișului (deschiderea căpriorilor) era determinată
de natura materialului învelitor și de zona geografică în care se găseau
construcțiile. La construcțiile învelite cu paie sau cu șindrilă situate în zone
neexpuse la vânturi puternice, căpriorii aveau lungimi de “2/3 din lungimea
grinzilor casei” (Benic, Alba); “3/4 din lățimea casei” (Sânjorz Băi, Năsăud) sau
“dacă casa avea lățimea de 6 m căpriorii trebuiau să fie de 5 m” (Lupșa, Alba).
Căpriorii se încheiau la capetele subțiri în: talpă, mușcătură și în
mucuri sau frânghii.^ Când se încheiau în talpă “cornii se tălpuiesc Ia vârf așa
ca să se lipească perfect, apoi se țintuiesc cu un cui” (Sânjorz Băi, Năsăud).
Tălpuirea constă în tăierea oblică a căpriorilor, în același unghi, în așa fel încât
prin alipirea lor părțile tăiate să se suprapună perfect.
Pentru a se încheia în mușcătură căpriorii se tăiau oblic la capetele
subțiri, până la jumătatea lemnului, se înlătură partea tăiată, după care se
suprapuneau și se întăreau cu un cui de lemn “ambii căpriori se încrestează cu
firezul, se înlătură crestătura și se coasă cu un cui de lemn” (Sânmihaiul
Almașului, Cluj).*

88 Termen menționat în Bărcănești, Olt.
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Când se încheiau în mucuri sau frânghii “unui căprior i se face la capăt
o limbă care intră în scobitura făcută la capătul celuilalt căprior” (Bărcănești,
Olt).
După ce erau încheiate legăturile de căpriori erau întărite prin sclema9
o bucată de lemn ce se fixa la 1-1,5 m de la vârf pe ambii căpriori pentru a nu
permite (legăturii) să se desfacă sub acțiunea vântului sau a altor factori
atmosferici.
Când toate legăturile de căpriori erau terminate “toată lemnăria se urca
pe casă” (Frâncești, Gorj) fiecare pereche de căpriori fixându-se pe cunună sau
pe capetele grinzilor construcției.
Fixarea căpriorilor pe cunună este o caracteristică a acoperișurilor vechi
sau a acoperișurilor românești89
90 ale construcțiilor cu pereții din cununii
orizontale suprapuse. Pentru a se fixa căpriorii “în muchia de sus și din afară a
cununii se taie pieziș o încrestătură exact atât de largă cât este călcâiul cununii
care se va fixa în ea. Cornul se potrivește să corespundă crestăturii și se coasă
cu un cui de lemn de frasin ce trece prin capătul lui adânc în cunună” (Sânjeorz
Băii, Năsăud). Acest sistem de fixare a căpriorilor este cel mai rezistent. Pentru
a se obține streașină “căpriorii se lăsau cu 50 cm mai lungi de la călcâi”9192
(Tășnad, Sălaj), din care cauză se cobora mult peste pereții casei împiedicând
lumina naturală să pătrundă în interior. Pentru a înlătura acest neajuns meșterii
constructori au recurs la plasarea unei cununi duble, mai ales atunci când casele
erau învelite cu șindrilă. Pe capetele grinzilor, prelungite în afara pereților, se
așeza o bârnă de dimensiunile cununii pereților pe care erau fixați căpriorii.
Sistemul acesta a cununilor duble pentru căpriori a fost utilizat și pentru casele
cu pereți din pământ sau în furci, pentru a lărgi streașină acoperișului cu scopul
de apăra prispa de lut de umezeală, “după ce s-au așezat cosoroabele pe furci, se
pun pe ele grinzile la distanțe egale, îmbucându-se prin niște crestături de
cosoroabă. Pe capetele grinzilor se fixează o grindă ce vine deasupra prispelor
care se numește grinda capacului. Căpriorii se fixează pe grinda capacului”
(Gura Văii Crăciunești, Vaslui).
Fixarea căpriorilor pe capetele grinzilor sau acoperișurile nemțești91
este o inovație care s-a generalizat după primul război mondial datorită
avantajelor ce le prezintă, atât în ce privește iluminatul natural, cât și aspectul
89 Această bucată de lemn se mai numea și: cătușă - Luța, Făgăraș; căprior - Albac, Poiana,
Turda, Râmeți, Alba, Berind, Cluj; corzi “când e furtună mare, la casele vechi se aud în pod
corzile troznind” (Idriciu, Fălciu).
90 Termen menționat în Sânjorz Băi, Năsăud.
91 Termen utilizat pentru tăietura din căprior cu care se așează pe cunună, în Tășnad, Satu Mare.
92Termen utilizat în Sânjorz Băi, Năsăud.
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exterior al clădirii. în casele care au căpriorii fixați pe grinzi streașină
acoperișului nu coboară prea mult peste pereți și nu împiedică lumina naturală
să pătrundă în interiorul camerelor.
Căpriorii se fixau pe grinzi în talpă sau în mucuri. Când se fixau în
talpă “se taie oblic în partea de jos, se lipește pe capătul grinzii și se prinde cu
un cui” (Drăgușani, Fălticeni). Când se fixau în mucuri “în capetele fiecărei
grinzi se sapă cu dalta o gaură lunguiață în care intră exact mucul cornului”
(Sânjeorz Băii, Năsăud).
După ce erau fixate toate legăturile de căpriori pe pereții construcției
“se întăresc cu mâțe de vânt” (Nerău, Timiș), “prinsori, bucăți lungi de lemn
bătute pe mai mulți căpriori pe o latură a acoperișului” (Arpașul de Sus,
Făgăraș). Cleștarele de căpriori se prind cu chingi lungi, cu capătul gros la
vântură și cu cel subțire către vârful căpriorului al patrulea sau al cincilea”
(Luța, Făgăraș), apoi se lețuiau.

Acoperișul cu popi
Acoperișul cu popi a fost menționat în localitățile situate în zone expuse
unor vânturi puternice care au impus realizarea unor construcții mai scunde.
Pentru realizarea acoperișului cu popi “după ce au pus cosorobi pe pereți se pun
grinzile și se fixează trei stâlpi cu capătul de jos în grinzi. Un stâlp pe la
mijlocul lungimii acoperișului, cei doi de o parte și de alta, la distanță. Pe ei se
așează culmea” (Coșereni, Ialomița). La acoperișurile în patru ape, popii de la
capete “se pun la a treia coardă de la perete așa că argeaua ce vine de deasupra
lor e mai scurtă” (Băcani, Tutova), în timp ce la acoperișurile în două ape, popii
sunt fixați în grinzile de pe pereții construcției.
înălțimea popilor era determinată de tăria și frecvența vânturilor, putând
varia de la “1-1,5 m” (Oltina, Constanța); “2 m” (Caramurat, Constanța) până la
“trei, patru metri în funcție de lățimea casei” (Ștefanești, Vâlcea).
Căpriorii se fixau perechi, cu un capăt pe cunună sau pe grinzile casei și
cu celălalt pe culme.
O formă intermediară între acoperișul cu căpriori și cel cu popi este
menționat la “casele cu podul larg” și la casele învelite cu țiglă. Pentru a se evita
îndoirea sau chiar ruperea căpriorilor datorită pantei domoale a acoperișului, în
cazul caselor cu podul larg, sau datorită greutății țiglelor, meșterii constructori
au recurs la plasarea câte unui pop sub mijlocul căpriorilor, pe ambele laturi.
Pentru că acești popi creau greutăți în utilizarea podului s-a recurs la amenajarea
scaunului “daca casa e mai largă de 5 metri se face u scaun de grinzi și mai
vârtos când e acoperită cu țiglă” (Maidan, Caraș). Utilizarea scaunului podului
este extrem de rară la acoperișurile învelite cu șindrilă sau draniță (la casele
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foarte largi cum este casa Preja din Galda de Sus, renovată în 1778)93, în cazul
celor învelite cu țiglă scaunul podului era obligatoriu.

Acoperișul cu scleme
Acoperișul cu scleme a fost rar utilizat în cadrul arhitecturii populare
românești. Romulus Vuia menționează “sporadic l-am descoperit și la noi la
șurile din regiunea Hunedoara”94. în răspunsuri, acoperișul cu scleme a fost
menționat doar la unele construcții economice cu pereții în furci la care “pe
capătul a două furci se pune un lemn orizontal pe care sunt bătuți căpriorii”
(Surdila Greci, Brăila).
După forma pe care o avea structura de rezistență, acoperișurile din
cadrul arhitecturii populare românești au fost: în patru ape, în patru ape cu
pinion și în două ape.
Acoperișurile în patru ape au fost cele mai numeroase, ele având
originea în vechile acoperișuri cunună la care s-au aplicat căpriorii ca suport
pentru materialul învelitor. Evoluția acoperișului în patru ape din acoperișul
cunună este demonstrată de unele biserici de lemn boltite semicilindrice peste
pronaos și naos (bolta fiind realizată în continuarea pereților) la care căpriorii
acoperișului sunt fixați de o cunună plasată pe consolele formate de capetele
grinzilor din partea superioară a pereților.
Acoperișurile în patru ape au o formă piramidală cu două laturi
trapezoidale și două laturi triunghiulare. Pentru realizarea acestei forme pe
lângă legăturile de căpriori și câte 4 cornari (căpriorii cei mai lungi fixați la
colțurile acoperișului) și un număr de săpări (căpriori mai scurți care erau fixați
în cele două triunghiuri laterale). Săparul cel mai lung era fixat ca mediana
triunghiului, cu un capăt pe cunună și cu celălalt pe coama primei legături de
căpriori.
Acoperișul în patru ape cu pinion sau cu cioancă95 este o formă mai
nouă apărută sub influența arhitecturii orășenești.96 Apele de pe laturile înguste
ale construcției au fost reduse la două triunghiuri mici plasate la coama

93Ioan Toșa, Parcul Etnografic "Romulus Vuia" 1929-1999, în "Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei” (AMET), 1998, p.72.
94Romulus Vuia, Satul românesc din Transilvania și Banat, în R. Vuia, Studii de etnografie și
folclor, București, 1960, p. 102, fig. 40b; Idem, Cercetări cu privire la studiul casei rurale
maghiare, în “AMET", 1998, p.144.
95Idem, Cercetări..., p.144.
96Idem, Satul românesc ..., p.100.
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acoperișului pentru a apăra frontonul ridicat de pe pereții transversali. în aceste
frontoane se plasau deschideri care permiteau aerisirea și iluminatul podului.
Acoperișul în două ape s-a generalizat în cadrul arhitecturii populare
românești după primul război mondial în condițiile utilizării țiglei ca material
învelitor. Acoperișul era format din două laturi dreptunghiulare și două
frontoane triunghiulare. Frontoanele puteau fi din nuiele împletite, din scânduri
sau din zidărie. în toate localitățile frontonului de la uliță i se acorda o
importanță deosebită.
Ca material învelitor în cadrul arhitecturii populare românești s-au
folosit: paiele, șindrila, trestia și țigla.
Paiele au fost utilizate până în preajma primului război mondial ca
material învelitor la toate categoriile de construcții, cu excepția bisericilor, în
toate zonele României. Trebuie subliniat faptul că în majoritatea satelor din Mții Apuseni paiele au deținut o pondere importantă ca material învelitor “peste
80% din case sunt cu paie” (Râmeți, Alba).
Pentru învelișul construcțiilor paiele de secară, mai rar de grâu s-au
utilizat sub formă scuturată sau în jupi.
Acoperișul cu paie scuturate era cel mai trainic deoarece stratul de paie
“trebuie să aibă grosimea de 1-1,50 cm” (Râmeți, Alba). Pentru a se acoperi cu
paie scuturate trebuie făcut streșinarul de pe care să se înceapă clăditul.
Streșinarul se realiza prin fixarea pe capetele căpriorilor a unei bârne în care se
fixau cuie de lemn “se sfredelește cusurăul în fețele din afară, tot la distanța de
două palme se bat cuie de lemn care se îngrădesc cu nuiele subțiri. Peste
împletitură se clădesc paie udate” (Sebis, Arad). O altă modalitate de realizare a
streșinarului consta în fixarea în cunună și pe lețul de la capătul căpriorilor a
unor bucăți de scândură ca suport pentru paie.
Paiele erau clădite “începând de la streașină. Paiele se scutură bine cu
furca și după ce s-au suit se calcă bine împrejurul acoperișului” (Sânmihaiul
Almașului, Cluj). După ce s-a terminat un rând de paie și s-au călcat bine se
bate cu furca împrejurul acoperișului. Paiele pe acoperiș sunt date cu furcoaia
(o furcă cu coadă lungă), iar după ce se înalță acoperișul cu țăpuși “țăpărui un
lemn lung de 1,50 m. cu un capăt ascuțit, care are la mijloc un cui de grosimea
unui restei lung de 20 cm de o parte și de alta, pe care-1 împlântă în grămezile
de paie anume făcute" (Berința, Satu Mare). Pentru ca grosimea stratului de paie
să fie egală cu înălțimea acoperișului “în legăturile de corni sunt înțepenite
țăpuși cam de 1,30 m lungime ca cei care acoperă să nu ascută acoperișul”
(Berința, Satu Mare). Printre straturile de paie se puneau nuiele lungi de
mesteacăn pentru a fi mai rezistent acoperișul.
Când se acoperă cu jupi se foloseau numai paiele de seceră îmblătite cu
îmblăciul. Jupii pentru acoperit erau niște snopi mai mici făcuți anume după ce
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secara a fost îmblătită. Jupii se așezau în rânduri, începând de la streașină și “se
leagă cu nuiele de salcie de leațuri, apoi se netezesc cu un fel de lopată anume
făcută ca să se netezească acoperișul pentru a se scurge apa mai ușor” (Frata,
Cluj). Când era terminat un rând se începea cu rândul următor așezându-se jupii
în așa fel încât să acopere rândul precedent până la jumătate. înainte de a se lega
de leaț, paiele erau bătute cu lopata menționată mai sus. La coama acoperișului,
ultimul rând de jipi se punea dublu “așa că vine mai sus ca și cum ar fi altă
streașină” (Comești, Târnava Mică).
Acoperișurile de paie trebuiau să fie înalte pentru ca ploaia și zăpada să
alunece repede de pe ele. Din această cauză legăturile de căpriori trebuiau să fie
solide și înalte. Din cauza sistemului de fixare a căpriorilor pe construcție,
streașină acoperișului cobora mult peste pereți acoperind o parte importantă a
lor, în partea superioară, cu implicații serioase în ceea ce privește iluminatul
natural al interiorului.
Șindrila a fost utilizată ca material învelitor în cadrul arhitecturii
populare românești la toate categoriile de construcții. Șindrila se confecționa din
lemn de brad și molid în zonele montane și din fag, plop și stejar în restul
zonelor.
Pentru confecționarea șindrilei se alegeau arborii “mărunți la rod” care
se tăiau toamna târziu și iarna pe lună nouă pentru a avea cât mai puțină sevă.
Lemnele se duceau acasă unde se tăiau “butuci, iară cepuri, lungi de 2-3-4
palme” (Poiana Ilvei, Năsăud) sau de “un stânjen” (Vicovul de Sus, Rădăuți).
Butucii se despicau cu securea în fărtăi.‘>J Fărtăii erau despicați cu custura în
table de la margine spre inima lemnului, după care se finisau. Pentru a se lucra
mai ușor “coltyeșii se încălzeau și așa fierbinți se despicau” (Runcul Salvei,
Năsăud).
După forma și dimensiunile lor tablele se numeau: șindrilă, draniță sau
îndoiele. Șindrilă se numeau tablele care “au o latură mai groasă și alta mai
subțire” (Coronca, Mureș). Șindrila putea fi horjită sau nehorjită. Pentru a se
obține șindrila horjită “după ce s-a făcut șindrila se bagă în lup și se finisează cu
cuțitoaia, apoi se aduce scobarul în dinții căruia se așează strâns, îndesat
șindrilele cu partea subțire în jos și cu cea groasă în sus și cu scoaba se face
scocul” (Fundata, Brașov).
Dranița se numea tablele care “erau mai lungi decât șindrila și aveau
aceeași înălțime pe ambele laturi” (Berința, satu Mare). Dranițele puteau fi
drepte - când unul din capete, care se vede pe acoperiș, avea forma unui
dreptunghi; în botul raței - când capătul are o formă pentagonală; în săgeată
97în Albac, Alba; Coltiși, în Broșteni, Neamț; Coltyeși, în Poiana Ilvei, Năsăud.
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când capătul are forma unui triunghi; solzite - când capătul era rotunjit și în
coadă de rândunică când capătul avea forma unui gât de sticlă.
îndoielile sunt “un fel de dranițe mai subțiri care nu se cuțitoiesc, ci se
bat așa câte două sau trei” (Poiana IIvei, Năsăud).
Șindrila și dranița pentru a fi mai rezistentă se afuma înainte de batere,
iar pentru a nu crăpa când se bate se ținea în apă. Distanța la care se fixau
lețurile pe căpriori era determinată de lungimea acestora. Lețurile utilizate
trebuiau să aibă aceeași grosime pentru ca panta acoperișului să nu aibă
denivelări. în ce privește sistemul de prindere acesta era în funcție de tipul de
învelitoare folosit. Șindrila horjită se putea bate numai simplu, iar cea nehorjită
privistit, adică latura mai groasă a unei șindrile era pusă pe latura mai subțire a
șindrilei vecine, acoperind o bună parte din ea.
Dranița se bătea privistit și cu clop. Privistit se bătea ca și șindrila
nehorjită. Cu clop se bătea punându-se două bucăți de draniță alăturat pe leaț,
iar peste marginea ambelor se punea o a treia bucată în așa fel încât să le
acopere.
Distanța dintre rândurile de șindrilă sau draniță era determinată de
lungimea acestora. Rândurile puteau fi simple în care caz șindrilele din rândul
superior acopereau o parte din capătul celor din rândul inferior; duble când
fiecare rând era acoperit de două bucăți suprapuse și triple când fiecare rând era
acoperit de câte trei bucăți.
Streașină acoperișurilor învelite cu draniță și șindrilă era mult mai
apropiată de pereții construcției decât la cele învelite cu paie din care cauză
precipitațiile cădeau foarte aproape de ei ducând la putrezirea foarte rapidă a
tălpii caselor. Pentru a îndrepta streașină de pereți, meșterii constructori au
recurs fie la plasarea unei cununi duble pe capetele grinzilor (pe această cunună
fiind fixați căpriorii) fie la fixarea căpriorilor pe capetele grinzilor cum am
arătat mai sus.
Trestia s-a folosit ca material învelitor, mai ales în localitățile situate în
zonele de câmpie cu lacuri și ape stătătoare. Pentru acoperit trestia se lega în
snopi care erau așezați pe leațurile căpriorilor, începând de la streașină, unde
pentru a nu aluneca se punea o scândură lată: “se fac snopi și se legă aproape de
vârf cu o mlădiță de salcie sau sârmă. Se pune un rând cu capătul în scândura
lată ce se punea la streașină acoperișului ca să nu lunece. Se pune toată
grosimea o dată și se legă de leaț cu nuiele sau cu sârmă” (Găunoși, Ialomița).
După ce s-a fixat trestia pe un rând “se pune rândul al doilea și al treilea pe
deasupra, iar la vârful acoperișului se îndoia peste creștet în partea cealaltă”
(Topalu, Constanța).
Este menționat și sistemul de acoperire în solzi de pește “sunt meșteri
care stuhuiesc în solzii peștelui, lăsând să se vadă numai capătul trestiei. Acesta
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este foarte durabil și are un aspect frumos” (Idriciu, Fălciu). Pentru acoperirea
în solzi de pește după ce s-a fixat trestia de la poala acoperișului, snopii din
rândurile următoare, iar înainte de a se lega de leațuri “se bat cu ajutorul unor
piepteni săltându-se firele în sus, apoi se mai pune un rând și tot așa până se
termină” (Schineni, Tutova). Când se acoperă în solzi de pește se începea de la
streașină și se mergea până la coama acoperișului pe verticală nu în rânduri, pe
orizontală.
Țigla ca material învelitor s-a generalizat după primul război mondial,
în localitățile situate în apropierea unor târguri, orașe sau fabrici de țiglă. S-au
folosit: țigla obișnuită, țigla solzi și olanele. Țigla obișnuită și solzi se așeza pe
leațurile de pe căpriori. Pentru olane se “bat pe căpriori scânduri, pe ele se pune
ceamur în care se pun olanele” (Caramurat, Constanța). Acoperișurile cu țiglă
sunt mult mai scunde decât cele cu paie sau șindrilă, dar și au toate pe sub
căpriori fixat scaunul acoperișului pentru a nu se îndoi sub grosimea țiglei.
Obiceiuri legate de construcția pereților și de acoperiș

Când o familie dorea să-și ridice o casă nouă se îngrijea să-și procure
tot materialul necesar și să angajeze astfel de meșteri care să fie în stare să
termine construcția și să o acopere. “Lucrul început la o casă nu era voie să se
întrerupă”, dacă se întrerupe lucrul la zidirea unei case se zice că proprietarul nu
va avea noroc în casă nouă (Nerău, Timiș). Dacă se întrerupe lucrul “va fi rău
de acea casă” (Crăiești, Covurlui) deoarece “asupra zidurilor vin să-și caute
sălaș duhurile rele” (Secusigiu, Timiș), iar pentru începerea lucrărilor trebuia
sfințită din nou.
In perioada în care meșterii ridicau pereții se punea alăturat “un par
înalt gătit cu un cap de flori și o ulcică pentru a fi ferită casa de secetă și foc”
(Burdujeni, Suceava). Când se terminau pereții casei “la un colț, mai vârtos la
uliță, se ridică o creangă de pom împodobită cu atâtea năfrămi sau cârpe câți
lucrători au muncit la zidării. Primul zidar se urca apoi pe zid, lângă creangă, și
având paharul plin cu vin, închină în sănătatea gazdei pe când ceilalți strigă să
trăiască. Iau apoi creanga și împart între ei năfrămile, iar gazda le face cinste.”
(Nerău, Timiș)
Când se ridică prima legătură de căpriori pe pereții casei, în vârful ei se
punea “o creangă de mesteacăn cu 4-5 năfrămi, câte una pentru fiecare maistor.
Dacă lucrătorii primesc cu drag cârpele, locuitorii vor duce o viață plăcută, din
care cauză se întrec în a cumpăra cârpe cât mai frumoase și pe lângă ele pun și o
sticlă de rachiu” (Jupa, Timiș).
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Când s-a terminat acoperișul98 “în vârful casei e obiceiul să se pună
bani de argint legați în prosoape ce atârnă de bolduri de sus de care se leagă
busuioc, flori, ramuri verzi” (Secuiani, Bacău). Pentru a fi apărată casa de
trăznete “pe vârful acoperișului se pune iarba tunului” (Lisaura, Suceava).
Streașină casei era considerată a fi locul unde sta sufletul mortului “trei
zile până se face pomana; se zice dacă-i moare unei femei bărbatul cu care a
trăit rău o viață întreagă, în timpul celor trei zile se poate răzbuna pe el, dând cu
un mărăcine pe sub streașină” (Mogoșești, Olt) sau șase săptămâni “sub formă
de porumbel” (Buzești, Olt). Se credea că sufletul copiilor morți nebotezați s-au
făcut strigoi și “stau toată vremea până sunt botezați, adică se toarnă aghiazmă
mare de la Iordan șapte ani de-a rândul pe mormintele lor” (Boldurești,
Lăpușna).
La streașină casei unde a murit cineva “se punea o basma albă timp de
șase săptămâni spre a-i servi la ștersul ochilor plânși” (Cornățel, Putna) sau câte
o ulcică nouă nesmălțuită cu apă în ea. Peste noapte vine sufletul mortului și bea
apă din ulcică. Dacă nu găsește apă le merge rău celor din familie rămași în
viață” (Mogoșești, Olt), ori leagă un “șervețel cu pâine și zahăr până la pomana
de trei zile” (Popești, Râmnicul Sărat). Obiectele puse în streașină casei de un
om care a murit trebuie lăsate acolo, “astfel necăjești mortul și vine acolo să-ți
umble prin pod făcând zgomot că l-ai supărat” (Hălăucești, Roman).
Locul de sub streașină casei trebuie ținut curat “nu e bine a te urina sub
streașină că acolo stau sufletele morților care vin în cercetare din când în când”
(Maidan, Caraș). Sub streașină casei nu-i bine să dormi, deoarece pe acolo
“umblă noaptea miluitele, acolo e masa lor” (Răcășdia, Caraș) și dacă se
întâmplă să dea peste cineva “îl lasă surd sau mut” (Secusgiu, Timiș) sau “îl
pocesc” (Strâmbu, Dâmbovița).
Pentru a avea recolte bogate: “în seara spre Sf. Vasile, oamenii
obișnuiau a arunca pe streașină acoperișului diferite semințe menind să crească
până la streașină” (Tibucani, Fălticeni). Fetele în seara ajunului de Anul Nou își
căutau ursita “punând în streașină casei o chită de busuioc și dacă dimineața
chita e cu gheață multă ursitul va fi bogat” (Bărcănești, Olt). în ajunul

98“Când se termină se pune la căpriori o cracă verde, o ploscă cu vin și bani” (Bărcănești, Olt);
“când e gata casa în vârful acoperișului se pune o ciuhă verde ca semn că gazdele trebuie să
cinstească meșterii cu băutură” (Sânmihaiul Almașului, Cluj); “într-un colț al acoperișului se pune
o ramură de tei sau de brad de care se leagă o basma albă” (Bălăceaua, Suceava); “în vârful casei
se pune o ploscă cu băutură și busuioc” (Frâncești, Gorj); “când lemnarul pune crucea pe vârful
casei spre răsărit, nevasta proprietarului pune o pânză de bumbac pe care leagă o cruce. După ce
se lețuiește și se șindrililește, când îi gata ia crucea și o pune în vârful casei o creastă” (Boldurești,
Lăpușna).
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Sânzienelor se aruncau pe acoperiș “atâtea cununi de sânziene câți căseni erau.
A cărui cunună cădea, acela va muri” (Berind, Cluj).
Prispa, cerdacul, târnațul, pridvorul

Vom încerca să prezentăm semnificația termenilor de mai sus în
terminologia populară românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ținând
seama de faptul că în literatura de specialitate aceștia sunt utilizați ca sinonime
pentru a desemna un spațiu acoperit de streașină casei.
Prispa sau pomnolul “în partea locului i se spune pomnol” (Aurel
Vlaicu, Hunedoara), era în toate localitățile" o “întocmire făcută din lut
împrejurul pereților până la înălțimea tălpilor ca să nu intre frigul în casă”
(Vicovul de Jos, Rădăuți). Rolul prispei de apărare a interiorului de curenții de
aer și a pereților de umezeală este pregnant subliniat în toate răspunsurile.
Târnațul desemna, în cea mai mare parte a localităților din Transilvania,
un spațiu acoperit plasat la fațada casei, uneori și la frontul dinspre uliță, de
dimensiuni (lățime) mai mari decât prispa care era mărginit pe latura exterioară
de un număr de stâlpi ce susțin cununa acoperișului de pe acea latură. în
localitățile din Vechiul Regat, prin târnaț se înțelege “partea superioară a
gardului de scânduri ce e întocmit pe latura exterioară a prispei” (Gura Văii
Crăciunești, Vaslui); “prispa podită și la margini sprijinită de zăbrele până la
înălțime de 50-60 cm” (Racova, Bacău); “bârna ce vine pusă pe deasupra
bulubacilor, în cuie, sau dăltuită, de care la marginea din afară se prind
scândurile ce mărginesc prispa” (Bârjoveni, Roman).
Pridvorul este menționat la biserici “o încăpere înaintea ușii de la tinda
bisericii” (Drăgușani, Fălticeni) sau la casă “se face pridvor cu scânduri de brad
traforate” (Strâmbu, Dâmbovița).
Cerdacul era termenul care desemna, în unele localități, o prispă mai
lată cu stâlpi “dacă pe talpa prispei se pun deregi și între ei se pun scânduri
scurte sau leațuri, atunci se numește cerdac” (Doljești, Roman). Legătura
cerdacului cu prispa este subliniată în răspunsul trimis din Cristești, Fălticeni:
“prispa se găsește numai la casele vechi, casele noi au cerdac. Prispa e analogă
"“Partea ce vine sub streașină casei se numește prispă” (Comățel, Putna); “un fel de apărător al
casei de frig” (Caracoești, Botoșani); “un scaun de lut făcut pe lângă perete cât ține lungimea
pereților cu înălțimea de 40-50 cm și lățimea de 30-40 cm” (Viziru, Brăila); “prispa se înțelege
partea de lut care-i de jur împrejurul casei pe lângă pereți pentru a-i feri de ploaie” (Botești,
Roman); “e o ridicătură de pământ ce încinge casa care nu lasă să intre răceala în casă pe sub
tălpi” (Siliștea, Neamț).
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cu cerdacul cu deosebirea că e făcută din lut, pe când cerdacul e din lemn.
Prispa are numai stâlpi, pe când cerdacul are și păzii și e înfundat sau e făcut cu
înflorituri”.
Construirea prispei pe lângă pereții casei a fost determinată de faptul că
marea majoritate a caselor vechi aveau temelia așezată direct pe pământ. Pentru
a împiedica pătrunderea curenților de aer în interior prin zidăria uscată de piatră,
ce se clădea între tălpi și suprafața pământului, se făcea “o vatră îngustă de
pământ” (Băița, Hunedoara) jur împrejurul pereților. La casele cu pereți din
pământ, clădit sau bătut și cu pereții în furci prispa se amenaja pentru a apăra
pereții de stropii de ploaie ce cădeau de pe acoperiș “la casele bătrâne făcute în
furci care n-au fundament și la cele din pământ bătut, prispa e făcută de jur
împrejur afară de ușă” (Bonț, Someș).
Pentru ca marginea prispei să nu se năruie “pe partea din afară prispa se
mărginește cu o grindă groasă” (Coșereni, Ialomița) sau se clădea piatră cu
mortar. La casele cu pereții în furci când “se lucrează casa se bat în pământ pari
(un fel de furci) care formează marginea prispei, apoi se îngrădesc parii ca un
fel de perete, iar când se pomistește se umple cu pământ golul rămas”
(Tulucești, Covurlui).
Prispa era menținută în stare bună tot timpul anului de către gospodină
“după femeie o cunoști după prispă, pe bărbat după bătătură” (Principesa Maria,
Ialomița). Din cauza lățimii, determinată de streașină acoperișului, prispa nu
poate fi utilizată decât drept loc de șezut în perioadele călduroase.
Pridvorul (târnațul, cerdacul) era o prispă mai lată, mărginită cu stâlpi,
obținută “prin lăsarea temeielor din curmeziș ale casei mai lungi cu 1-1,20 m,
asemeni și grinzilor; se punea din temei până în grinzi niște stâlpi, se leagă
stâlpii sus și jos cu coarde de lemn, iar în partea de jos se închide cu scânduri”
(Simea, Brașov).
Pridvorul se construia o dată cu casa, deoarece între el și pereții și
acoperișul casei erau legături constructive ce asigurau stabilitatea acoperișului.
Pentru a avea stabilitate, stâlpii pridvorului erau întăriți în partea superioară cu
câte două contrafișe plasate între ei și cunună.
Prin amenajarea pridvorului se realiza un spațiu acoperit la fațadă și la
unul din fronturile casei, ce putea fi utilizat ca loc de dormit vara “dorm în el
până toamna târziu” (Nerău, Timiș) și de depozitare “servește la așezarea
sâsâielor cu bucate” (Buru, Turda), mai ales toamna, când aici se depozita
fasolea și floarea soarelui înainte de îmblătit și porumbul înainte de desfăcat.
Stâlpii cu contrafișele, cununa și parmalâcul pridvorului, erau elementele
casei pe care erau concentrate principalele elemente decorative care serveau la
înfrumusețarea fațadei și a frontului caselor cu acoperișul în patru ape.
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Pivnița

Pivnița, podrumul, zămnicul și beciul sunt termenii prin care se
desemna în terminologia populară de la începutul secolului XX un spațiu
amenajat în pământ pentru a adăposti unele produse.
Pivnița amenajată sub casă este menționată într-un număr relativ mic de
localități datorită faptului că, așa cum am mai arătat, casele aveau temelia
așezată direct pe pământ, deci era imposibil să se amenajeze pivnița sub ele.
Pivnițele, la casele fără fundație, se construiau separat de casă, în locuri
mai înalte și mai uscate “ca un bordei și se numeau zămnic” (Drăgușani,
Fălticeni) sau sub “un pătul sau magazie” (Poiana Mare, Dolj).
Când pivnițele se făceau sub casă ea avea de obicei dimensiunile
camerei sub care se amenaja, mai ales când avea pod cu grinzi aparente. La
casele ridicate pe terenuri situate în pantă, mai ales în zonele montane, se făcea
pivniță sub toate camerele “sub fiecare casă se fac două pivnițe, una pentru
cereale și bunuri și alta pentru butea cu varză și crampe” (Râmeți, Alba). Ele
puteau fi cu pod sau boltite.
Pivnițele cu pod se făceau ca o casă cu pereții de piatră și pod cu grinzi
aparente, doar că se foloseau grinzi masive de stejar peste care se puneau
“scânduri groase de stejar, pământ și podelele casei” (Mag, Sibiu).
Pivnițele boltite aveau pereții de piatră sau cărămidă de grosime
apreciabilă. De la o anumită înălțime a peretelui începea bolta pivniței, care
putea fi de piatră sau de cărămidă “peretelui i se lasă un brâu adică cu 10-15 cm
zidul în sus este mai îngust. In acest brâu se sprijinesc cărămizile care se pun în
lat și formează boltitura sau cerimea pivniței” (Nerău, Timiș). Pentru realizarea
bolților se făceau cofraje de scândură.

Lipitul și văruitul
Când casa era terminată de acoperit, iar în cadrul pereților au fost
montate ușile și ferestrele se începea încărcatul pereților cu pământ, mai ales în
interiorul camerelor de locuit și a tindei.
Pereții de lemn înainte de a fi încărcați cu pământ erau cercuiți sau
purecați “pe pereți se bat pureci sau vergele” (Vicovul de Jos, Rădăuți) pentru a
ține pământul. Cercuiala se făcea “cu nuiele de pădure despicate în două”
(Făurești, Vâlcea) care se băteau pe bârnele pereților. Puricatul consta din
baterea unor pene mici de lemn în bârne. Cercuitul și puricatul se făcea mai ales
pereții din bârne cioplite mai rar la cei din bârne rotunde care erau “lovite din
loc în loc cu vârful securii pentru a nu rămâne netede” (Benic, Alba).
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După ce pereții erau cercuiți sau puricați se bulgăreau. Se aducea lut
care se frământa cu apă, pleavă, câlți, paie tocate și balegă de cal sau de vacă100*
“până-i ca mămăliga mai vârtoasă” (Tg. Lăpuș, Someș). După ce era călcat bine
se făceau bulgări cât gogoșile de mari, iar “gogoșile se izbesc pe pereți” (Dobra,
Hunedoara). După ce erau izbiți pe o porțiune, bulgării “se îndreptau cu mâna,
iar după ce se uscă se muruie” (Băița, Hunedoara).
Muruitul pereților se făcea cu o “zamă mai subțire din lut” (Sânmihaiul
Almașului, Cluj) pentru a netezi și a acoperi crăpăturile apărate în lipitura
peretelui.'01 După muruit, pereții erau lăsați să se usuce bine pentru a vedea
dacă mai crapă, apoi se spoiau102: “acum 30-40 de ani nu prea se văruiau casele
cu var, oamenii aduceau spoială din câte un pârâu, pe care o muiau în apă și
făceau o zamă subțire, iar în loc de văruitor femeile foloseau câte o mătură de in
cu care spoiau pereții” (Sânmihaiul Almașului, Cluj).
La casele cu pereții din nuiele, “după ce se îngrădesc pereții se dă prima
bulgăreală de pământ amestecat cu pleavă sau paie” (Găunoși, Ialomița) după
care se lasă câteva zile să se usuce, apoi “se fețuiesc și se văruiesc” (Siliștea,
Neamț).
îmbolditul cu lut se făcea de obicei în clacă “se cheamă apoi multe
femei la clacă pentru îmbolditul cu lut. Se frământă lut cu paie, femeile fac
boțuri mari pe care le trântesc printre nuiele de o parte și de alta a peretelui. Se
formează, astfel, pereții grosolani pe care femeile le netezesc cu mâna. După ce
se uscă pereții, la două trei luni se lipesc cu lut dat cu mâna de către femei, apoi
se fețuiesc, adică se lipesc cu lut mai fin cu nisip mai mult. Se văruiesc apoi
pereții cu două trei varuri, după care casa poate fi locuită” (Tulucești, Covurlui).
Pereții de piatră sau cărămidă erau tencuiți cu mortar “cu papalașcă de
var și nisip” (Arpașul de Sus, Făgăraș). Tencuitul pereților se făcea de către
meșteri specializați care făceau mortarul, tencuiau și văruiau pereții atât în
interior, cât și în exterior.
Văruitul se făcea cu var dizolvat în apă “văruitul e darea pe pereți cu
apă cu var și nisip” (Viziru, Brăila). Varul nestins103 “îl cumpărau pe porumb de
la munteni” (Voicești, Vâlcea) îl stingeau în apă, lăsându-1 să se facă pastă
1(xl“După baterea lăteților pe pereții de lemn, pământul călcat se rupe și se fac gogoși prin
rostogolire prin pleavă. Gogoșile se rup în bucăți mai mici și se izbesc de pereți” (Dobra,
Hunedoara); “peste cercuială se dă cu pământ nisipos, amestecat cu câlți, paie și balegă de cal
călcate bine” (Voicești, Vâlcea); “cercuiala se face din nuiele de pădure despicate în două, peste
care se dă cu pământ amestecat cu nisip, pleavă, paie” (Făurești, Vâlcea).
In muruială “se amestecă păr de porc ori de vacă pentru a ține mai mult” (Scundu, Vâlcea).
“Pe vremuri, când nu era var, se făcea văruiala cu un fel de lut albicios și se numea spoială, azi
spoiala nu se mai face” (Curechiu, Hunedoara); “spoiala e un fel de pământ cenușiu ce se scoate
din locuri umede” (Lisa, Făgăraș).
“Varul ars era adus de Venețieni, dar mai preferat era cel de la Vlădăreni” (Luța, Făgăraș).
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groasă. Pasta se dizolva în apă “prima oară se pune în var nisip sau cenușă
pentru a fi mai gros și acoperi mai bine pereții” (Dobra, Hunedoara). Nisipul se
punea pentru a prinde mai bine varul pe pereți, iar cenușa pentru a mai închide
culoarea varului. Pereții se văruiau cu bidineaua, iar când “n-aveau bidinele se
serveau de o bucată de cojoc vechi” (GuraVăii Crăciunești, Vaslui).
După primul război mondial, în unele localități, s-a încetățenit obiceiul
de a se pune albăstreală în var “varul se amestecă cu apă și se pune puțin
ultramarin să rabde fumul” (Rășinari, Sibiu) și de a face chenare pe pereți “pe
dinafară pe lângă spoirea în alb se obișnuiește a se face un chenar cam de 40 cm
pe sub streașină casei care continuă pe la colțuri, de altă culoare. Acestea au la
rândul lor un fel de dreptunghi și romburi, foarte adesea în relief și în diferite
culori” (Poiana Mare, Dolj).
Casele se văruiau104 “pe dinafară o dată sau de două ori pe an, iar pe
dinăuntru de patru ori” (Maidan, Caraș). Văruitul caselor se făcea obligatoriu la
Paști, deoarece se credea că “blestemă dacă le prinde învierea neîngrijite”
(Broșteni, Neamț).

Dușumeaua casei
în terminologia populară românească de la începutul secolului XX
dușumeaua casei era “pardoseala de scânduri din interiorul camerelor”
(Bălăceaua, Suceava). Când casa era cu pământ pe jos acesta se numea fața
casei, vatra casei sau fața vetrei în localitățile transilvănene și pomesteală sau
năsicheală în localitățile din Vechiul Regat.
La începutul secolului XX marea majoritate a caselor țărănești erau cu
pământ pe jos “bucătăria și camera de locuit sunt cu pământ pe jos la două
treimi dintre locuitori”105 (Bârca, Dolj). După primul război mondial la casele
cu două încăperi de locuit camera curată se podea cu scânduri106 “casa mare e
podită la toți sătenii, odaia în care locuiesc e cu pământ pe jos” (Drăgoești,
104“Casele înăuntru sunt văruite cu var de două ori pe an, înaintea unor sărbători mari” (Nerău,
Timiș); “o dată sau de două ori pe an” (Boșorod, Hunedoara); “se văruiesc de Crăciun și de Paști
și când s-au murdărit” (Segarcea, Dolj); “se văruiesc pe dinafară la Paști, pe dinăuntru la Paști și
Crăciun” (Poiana Mare, Dolj); “se văruiește laNedeie - Sf. Dumitru - și la Paști pe dinăuntru”
(Globul Craiovei, Severin); “se văruiesc la Paști, Duminica Mare și Sântămărie, ziua hramului”
(Câmpulung).
lo5“majoritatea caselor nu se podesc” (Tătaru, Brăila); “toate casele sunt cu pământ pe jos”
(Hălăucești, Roman); “cele vechi sunt cu pământ pe jos” (Borca, Neamț); “la majoritatea caselor e
cu pământ bătut” (Argetoaia, Dolj).
ll)6“Camera pe care o țin curată o podesc cu scânduri” (Sechiana, Covurlui); “numai casa curată,
cele în care stau e de cele mai multe ori cu pământ bătut” (Cernavodă, Constanța); “camera pentru
musafiri e podită, restul sunt cu pământ” (Suletea, Tutova).
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Suceava). în situația în care “proprietarul e mai cuprins le podește pe toate”
(Drăgușani, Fălticeni).
La casele cu pereți din lemn se face fața casei: “se alege lutul de cel
mai galben, se face mărunt, se amestecă cu paie de secară ori de grâu și se bagă
balegă de vită ca să nu crape. Se pune pe fața tinzii și a casei se bate bine și se
lasă să se usuce” (Luța, Făgăraș). Pentru baterea pământului în fața casei
“stăpânul aduce jocul satului ca s-o bată. La joc se auzea și strigătură: Fața casei
nu-i bătută/ Voia gazdei nu-i făcută/ Fața casei bate-om/ Voia gazdei face-om”
(Tg. Lăpuș, Someș).
Pomesteala caselor cu pereții în furci se făcea de obicei în clacă107:
“pomisteala, adică înălțarea și nivelarea pământului în interiorul casei, se face în
clacă. Se cară pământ cu carele cu boi și cu căruțele cu cai până pământul se
înalță 40-50 cm. Claca aceasta se termină în majoritatea cazurilor prin baterea
pomistelei printr-o horă făcută de flăcăii și fetele satului. Se joacă înăuntru până
se bate bine pământul crezând că aceasta aduce fericire și veselie în casă”
(Tulucești, Covurlui).
După ce pământul era bătut “se lipește, apoi se fețuiește cu lut
amestecat cu balegă” (Fitionești, Putna). Fața casei era fețuită săptămânal,
sâmbăta, pentru a fi curat în casă. Din cauza lipirilor repetate, după un număr de
ani, fața casei se ridica, fiind necesară săparea ei pentru a înlătura stratul de
lipitură depus.
Pentru podirea casei “se pun dedesupt grinzi, cam la un metru depărtare
între ele, grinzile sunt fețuite numai pe latura pe care vine podeaua și se pun
oblu. Pe grinzi se bat scândurile din podeală de un țol geluite și strânse cu pene
câte două cu scoaba” (Luța, Făgăraș). Grinzile pentru dușumea erau de stejar și
se îngropau în nisip pentru ca “podeaua să nu joace” (Boșorod, Hunedoara).

Aparatul de gătit și încălzit
La începutul secolului XX pentru gătitul mâncării și pentru încălzitul
locuințelor se foloseau: vatra, cuptorul și soba.
Vatra era întâlnită în toate localitățile românești, ea fiind: locul pe care
se face focul108: “un spațiu podit cu cărămizi pe care se face focul pentru
,07“Se bagă pământ în casă. Pământul e adus cu carul. Omul care-și face casă face clacă cu
flăcăii și fetele din sat ca să care pământul cu postăvile din grămadă. Nivelul pământului se ridică
atât în tindă cât și în casă până la suprafața tălpoanelor. Pământul îl joacă flăcăii și fetele,
proprietarul chemând lăutarul satului” (Argetoaia, Dolj).
IO8“Vatra e în tindă unde se face focul cu lemne lungi și pe lângă care se așează oalele cu bucate
spre a fierbe” (Stejar Vărădia, Arad); “vatra e zidită în jurul cuptorului” (Pecica, Arad); “vatra e
locul neted de sub coș unde se face focul pentru mămăligă” (Coșereni, Ialomița); “partea de jos a
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mâncare” (Braniștea, Dâmbovița); locul “pe care se așează pâinea când se
coace” (Hătăjel, Hunedoara); partea de dinaintea cuptorului “pe care se trage
jarul” (Fărcăndinul de Jos, Hunedoara); partea din tindă “cam de 50 cm
înălțime și 50 cm lățime, lângă gura cuptorului unde se pregătește mâncarea”
(Nerău, Timiș); ridicătura din jurul cuptorului pe care se putea dormi “de multe
ori este mai largă ca să te poți culca pe ea” (Doljești, Roman) sau sta
“întocmirea din jurul cuptorului pe care se poate ședea” (Vicovul de Sus,
Rădăuți).
în cadrul casei vatra se găsea în interiorul camerei de locuit, în colțul
spre tindă, sau în tindă. Vetrele aveau dimensiuni variabile putând ajunge până
la 14 din suprafața camerei de locuit, mai ales atunci când pe ea se găsea
cuptorul de copt pâine.
Vatra se face din pământ: “bătut bine și stropit cu saramură”
(Independența, Ialomița); din piatră cu un strat de cărămizi deasupra” (Siliștea,
Neamț); una din cărămidă “vatra se ridică cam 50 cm din văiugă, iar stratul de
deasupra este din cărămidă arsă și aleasă ca să fie netedă și dreaptă” (Nerău,
Timiș). Când se face vatra pentru cuptorul de copt pâine sub cărămizile care
formau fața cuptorului se puneau “cioburi de sticlă” (Olpret, Someș) sau bucăți
de țiglă sau cărămidă arsă “pentru a ține mai mult căldura” (Sânmihaiul
Almașului, Cluj).
Utilizarea vetrei pentru pregătirea mâncării și pentru încălzitul camerei
de locuit ridica probleme legate de evacuarea fumului și de acumularea căldurii.
După felul în care au fost rezolvate aceste probleme se pot deosebi următoarele
tipuri de vetre: cu căloniu sau camniță; cu cuptor și cu sobă.
Vatra cu căloniu sau cu camniță în camera de locuit sunt menționate în
localitățile din județele: Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara și Turda.
Căloniu era un trunchi de piramidă plasat la 40-90 cm deasupra vetrei
“e făcut pe o ramă de lemn în care sunt înfipți pari cu grădele bine lipite cu lut”
(Boșorod, Hunedoara). Partea superioară a căloniului depășea podul casei și
avea un fel de capac din nuiele împletite și lipite - ursoaia sau babura - care
apăra acoperișul de scântei. Ursoaia avea, pe o latură, o deschizătură prin care
ieșea fumul în pod. Rama căloniului era legată de grinda podului prin timei o
șipcă mai groasă de lemn.
Camnița era o construcție în formă de ladă cu pereții din lespezi de
piatră109 “înainte cu 40-50 de ani erau camnițe. Erau patru lespezi de piatră care
cuptorului pe care se coace pâinea” (Oancea, Brăila); “locul unde se scoate jarul” (Diocheți,
Tutova).
109 “Camnița e un sistem compus din patru lespezi de piatră subțiri, unite între ele și acoperite,
lăsându-se numai o deschizătură pentru fum” (Ocoliș, Turda); “camnița e de extensiune mai mică
ca căloniu și e făcută din piatră pe o ramă de lemn la 40-50 cm de vatră” (Boșorod, Hunedoara).
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formau un fel de colibă” (Curechiu, Hunedoara). Capacul camniței era din
lespezi de piatră plasat sub nivelul podului și avea un horn din lespezi de piatră
prin care fumul mergea în pod. Lespezile de piatră erau așezate “pe un jug de
lemn așezat pe picioare pe vatră” (Albac, Alba).
în unele localități mai apropiate de centrele de olărit, lespezile de piatră
au fost înlocuite cu oalele: “camnița se făcea din lespezi de piatră sau de cahle”
(Dobra, Hunedoara). Camnițele cu cahle aveau vetrele joase și un horn din
nuiele împletite și lipite cu lut.
Focul se făcea sub vatră sub căloniu sau camniță. Vetrele n-aveau
grătar, iar pentru asigurarea tirajului focului se foloseau căpătâiul110 (mâța sau
calul) “la capătul lemnelor e căpătâiul care e făcut din piatră și pământ, iar de
altă parte e mâța de fier care ține lemnele” (Fundata, Brașov). Mâțele serveau și
ca suport pentru frigări.
Prepararea mâncării se făcea în vase de lemn sau de tuci așezate direct
pe vatră sau pe pirostrii. Unele vase, mai ales cele de tuci, aveau picioare putând
fi așezate deasupra jarului.
încălzitul camerei se făcea de la focul din vatră “toată noaptea ardea
focul” (Fundata, Brașov) și de la căldura acumulată de căloniu sau camniță.
Vatra cu cuptor a fost menționată în toate localitățile în care pâinea se
cocea în cuptorul de copt pâine. în toate localitățile prima semnificație a
cuptorului era cea de loc în care se cocea pâinea111 “cuptor e spațiul în care se
face focul și se coace pâinea pe vatră” (Ghindăuani, Neamț).
Vatra cu cuptor ca aparat de gătit și încălzit a camerei de locuit a fost
întâlnită în marea majoritate a localităților din centrul și nordul Transilvaniei și
a Moldovei. în aceste localități, vatra cu cuptorul era o piesă impunătoare, ce
ocupa un sfert din suprafața camerei de locuit.
Pentru evacuarea fumului: “înaintea și deasupra acestui cuptor era o
șatră de nuiele de pământ pe unde se înalță fumul și de unde printr-un horn de
nuiele mergea în pod” (Sânmihaiul Almașului, Cluj). Șatra sau hornul
cuptorului112 era un fel de camniță amenajată deasupra gurii cuptorului care
capta fumul de la focul din cuptor și de pe vatră. Ea putea fi construită din
110 “la capătul lemnelor e căpătâiul care e făcut din piatră” (Mogoș, Alba).
11'“Cuptorul e cel în care se coace pâinea” (Cioara, Ialomița); “nu se face cuptor, pâinea se coace
în țest” (Bărcănești, Olt); “cuptor în care se face foc ca să se coacă pâinea, plăcintele, colacii”
(Boldurești, Lăpușna).
"2“cuptor unde arde focul, lung de 1-1,20 m are trupul mare și când se încălzește, dă căldură
mare. Deasupra vetrei, la înălțimea de 1 m, se așează două scânduri groase cu capetele pe trupul
sobei, iar cu altul pe un pop care e în colțul vetrei. Deasupra se clădește din cărămidă hornul”
(Băcani, Tutova); “horna e zidită în casă și prin ea iese fumul din cuptor și se ridică spre pod.
Deasupra homei și în legătură cu ea este ogeacul care străbate podul și acoperișul” (Drăgușani,
Fălticeni).
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nuiele împletite și lipite, din cărămidă sau cahle, la familiile mai bogate.
“Deasupra vetrei e hornul care e clădit din cărămizi. De pe vatră se ridică doi
stâlpi care sprijină colțurile hornului. Pe stâlpi e așezată o policioară, o scândură
de fag sau de stejar, de pe care începe'clădirea hornului până aproape de pod
unde se acoperă lăsându-se horneața ce duce fumul din horn în pod unde se
găsește ursoaia” (Drăgușani, Fălticeni).
Fumul era scos din podul casei, direct sau prin tindă: “bătrânii își
amintesc că demult se da fumul din horn în tindă printr-un gârliciu împletit din
nuiele și lipit cu lut care face legătura între horn și tindă” (Drăgușani, Fălticeni)
sau în afara acoperișului pe coș sau hogeac.
Când fumul ieșea în pod pentru a apăra acoperișul de scântei, mai ales
atunci când era învelit cu paie sau trestie, se făcea băbătia™3 sau ursoaia.3
1145
Băbătia era întâlnită la vetrele cu cuptor din centrul și nordul Transilvaniei și se
făcea din nuiele împletite și lipite cu lut în forma unui căloniu sâu din cununi
orizontale din bârne retrase succesiv așezate pe grinzile tindei. Ursoaia este
menționată la cuptoarele din centrul și nordul Moldovei și la vetrele libere din
tindă, la restul localităților din Vechiul Regat. Ursoaia era făcută din nuiele
împletite și lipite sau din cărămidă și era “un fel de coș care nu iese afară prin
acoperiș și este zidit cu meșteșug ca să nu poată ieși scânteiele” (Bârjovani,
Roman).
Coșul sau hogeagul™5 era denumirea dată hornului care scotea fumul în
afara acoperișului. Coșul putea fi construit în cununi orizontale de bârne
așezate: “deasupra tinzii, care are la bază lărgimea tinzii și care ridicându-se se
strâmtează până ce deasupra acoperișului este în patru unghiuri” (Nerău, Timiș)
sau din cărămidă în care caz se clădea de pe peretele median al casei având
forma unei prisme regulate drepte. în Lisa, Făgăraș, este menționat coșul larg
“altă dată fumul de la cuptorul de copt pâine ieșea în tindă și se ducea pe horn
care era un fel de piramidă trunchiată de bârne având baza în rând cu grinzile
tinzii și care se ridica până la jumătatea înălțimii acoperișului, de aici se
continua cu cărămidă până deasupra acoperișului. în aceste hornuri largi la
bază, cât jumătatea tinzii, se acăța carnea de porc pentru afumat”.
ll3“se mai zice babură” (Stejar Vărdia, Arad); “sau cârlan” (Sânmihaiul Almașului, Cluj).
114Ursoaica se numea “coșul care nu iese prin pod” (Cristești, Fălticeni); “partea făcută în pod este
ursoaica” (Drăgușani, Fălticeni); “fumul iese în pod prin ursoaică, rar este scos prin hogeac afară”
(Hangú, Neamț); “e ca orice hogeac numai că e oprit în pod ca la 1/2 m și acoperit, lăsându-se
loc, pe o latură, fumului” (Bârjoveni, Roman).
ll5Termenul de hogeac a fost întâlnit în localitățile din Vechiul Regat și era “coșul care iese
deasupra acoperișului” (Vicovul de Jos, Rădăuți); “hogeac e denumirea coșului care iese afară
prin acoperiș” (Gura Văii Crăciunești, Vaslui).
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Hogeacul era construit în continuarea corlățir. “o pâlnie de zid mai
largă jos și mai strâmtă sus, ridicată deasupra vetrei. Pâlnia se continua în sus
străbătând podul pentru a scoate fumul afară” (Scundu, Vâlcea); sau deasupra
hoarnei “hoarna nu-i totuna cu hogeacul. Hoarna e zidită în casă și prin ea iese
fumul din cuptor și se ridică în pod. Deasupra hoarnei, și în legătură cu ea, mult
mai strâmtă, insă, este hogeacul care străbate podul și acoperișul și se înalță cam
la o palmă deasupra coamei casei” (Bârjoveni, Roman).
Pentru pregătirea mâncării se făcea focul cu lemne sub horn, pe vatră,
încălzitul camerei se făcea de la focul de pe vatră și de la căldura acumulată în
horn și corpul cuptorului.
în unele localități pentru pregătirea mâncării și încălzitul camerei s-a
amenajat pe vatră ploatănul.. “acuma s-a lățit tare ploatănul” (Boșorod,
Hunedoara). Ploatănul se construia alături de gura cuptorului de copt pâine “pe
vatră, în legătură cu cuptorul de copt pâine era un cuptoraș cu marginile zidite
din piatră, iar deasupra ploatăn de fier care servea pentru încălzit și gătit
mâncarea” (Sânmihaiul Almașului, Cluj). Cuptorașul era o tablă de tuci “pusă
pe cărămizi atât de uscat să se poată face foc pe deasupra. Cărămizile fac zid în
dos către perete și în partea de către ușă, iar în partea dinspre masă ploatănul are
o deschizătură lungă cam cât ploatănul și largă de 10 cm. Lemnele se pun prin
cuptorul de cahle, deci n-are ușiță” (Lisa, Făgăraș). Ploatănele n-aveau grătar și
nici ușă. Fumul de la focul din ploatăn ieșea printr-un horn mai mic în hornul
cuptorului.
Vatra cu sobă oarbă a fost menționată în localități din județele: Arad,
Timiș, Severin, Dolj, Gorj, Dâmbovița, Ialomița, Romanați, Ilfov, Olt, Brăila,
Constanța, Râmnicul Sărat, Tutova. în aceste localități focul se făcea mai mult
cu paie, tulei de floarea soarelui, tizic: “pe la noi bălegarul de vite se bate bine
cu maiul de se îndeasă, se lasă apoi să se usuce și se taie cu toporul și se pune pe
foc în loc de lemne la oamenii săraci” (Sulețea, Tutova).
Sobele oarbe erau utilizate numai pentru încălzitul camerelor. Ele erau
făcute “din cărămidă în formă paralelipipedică și au gura în tindă pe unde se
bagă paiele” (Oancea, Brăila). Peretele despărțitor la casele cu sobă oarbă se
făcea de obicei din zid de piatră sau de cărămidă și se numea cămineț.
Căminețul e peretele din tindă făcut între ușorul ușii și peretele din dos. E zidit
din piatră sau cărămidă nearsă. în cămineț se făcea gura cuptorului din odaia de
locuit” (Baia, Arad).
Sobele oarbe erau înalte și largi, n-au despărțituri înăuntru, iar “focul se
face cu paie care se bagă în tinda casei” (Cosâmbești, Ialomița). Când se face
focul cu lemne “după ce s-a terminat de gătit mâncarea, se aruncă jarul în sobă”
(Păușești Otasău, Vâlcea). Fumul ieșea “în tindă sub corlată” (Bărcănești, Olt),
iar de aici ieșea afară prin coș sau hogeac “fumul se ridică în sus pe o
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deschizătură cilindrică sau paralelipipedică din chirpici care trece prin acoperiș”
(Oancea, Brăila).
Pregătirea mâncării se făcea pe vatră, sub corlată, în tindă. Pentru fiert
se folosea lanțul căldării care “era atârnat de lemnul coșului ce străbate coșul
deasupra podului” (Scundu, Vâlcea). Pâinea se cocea cu țestul făcut din pământ.
Țesturile erau făcute de către femei în a treia marți după Paști sau pe la
“Sânziene cu un anumit ceremonial” (Scundu, Vâlcea). Când se fac țeste “nu-i
bine să dai bun lucru că se sparg, iar dacă dai, nu-ți mulțumește, ci te blestemă”
(Voicești, Vâlcea).
Pentru copt “în cele mai multe case se găsea în tindă lângă vatră, un
cuptor mic pentru coptul mălaiului, colacilor ori cărnii” (Scundu, Vâlcea).
încălzitul camerelor se făcea de la căldura acumulată de corpul sobei
oarbe. în pereții sobei “se zidesc cale mici în care abia poți băga mâna și în care
copiii coc cartofi, mere, pere” (Scundu, Vâlcea). Se mai foloseau pentru încălzit
și sobele cu firide “făcute din cărămizi în formă de dreptunghi cu coșul până în
pod” (Frâncești, Gorj) sau sobe de olane “făcute din cărămidă și olane cilindrice
fără fund care se îmbucă unele în altele. în aceste sobe, fumul și flacăra trebuie
să se întoarcă încălzind mai bine” (Voicești, Vâlcea).
După primul război mondial în toate localitățile apar sobele cu plită pe
care se poate fierbe și pregăti mâncarea și care încălzesc și camerele.

Obiceiuri legate de vatră

Vatra focului era “locul cel mai curat din casă” (Cârligați, Fălciu), iar
când se făcea o casă nouă “la dărâmarea caselor vechi, căminețul cu vatra și
soba rămân intacte” (Stejar Vărădia, Arad), ele fiind folosite și în noua locuință.
Când începeau să construiască vatra “pentru fiecare membru al familiei se pune
un pește viu” (Mocionii, Arad). La cuptorul de copt pâine sub "vatra cuptorului
se punea o pâine ca să fie bună pâinea ce se va coace în ea" (Mogoșești, Olt).
Când se cocea prima dată “se face un colac și se dă cu o lumânare unui sărac”
(Gurahonț, Arad).
în ajunul Crăciunului, vătaful copiilor care umblau cu “Bună dimineața
lui Ajun,” după ce primește colăcelul,: “se pune turcește pe vatră și cloncăne
pentru ca stăpâna să aibe noroc la cloști” (Bărcănești, Olt).
Se credea că atunci “când țiuie cărbunii în vatră te vorbește cineva de
rău și atunci se zice de capul dușmanului să fie” (Verești, Buzău). Când “ies
furnici pe vatră e semn de sărăcie” (Runcu, Gorj).
Când se facea focul “femeile însărcinate nu e bine să pună lemnele cu
capătul gros înainte. De asemenea cel care pune lemnele pe foc nu-i bine să lase
un singur lemn lângă vatră, căci moare unul din familie” (Drăgușești, Fălticeni).
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Când se făcea mâncarea și se lua vasul de pe vatră locul unde a fost
trebuia acoperit cu cenușă “ca să nu moară unul din casă” (Bărcănești, Olt) sau
pentru “a nu rămâne cu gura și ochi deschiși când mori”(Cârligați, Fălciu).
Miercurea și Vinerea “nu-i bine să scoți cenușa de pe vatră” (Cârligați, Fălciu),
iar Vinerea și Duminica nu se coace pe vatră “ca să nu-ți coacă degetele”
(Globul Craiovei, Severin).
Pe vatră se făcea de ursită. Fetele care voiau să știe dacă se vor mărita
cu cel dorit: “la Sânvăsîi se puneau pe vatra încinsă două fire de păr și dacă
firele se împreună se iau, dacă nu, nu. Pentru a ști dacă se vor mărita în anul
următor, pun boabe de cânepă pe vatra încinsă și dacă boabele sar spre ușă fata
se mărită” (Bărcănești, Olt).
Pentru adus ursitul, femeile “luau trei vergi de soc le leagă cu codiță de
la gâtul fetei și le învelesc în spuza focului zicând: eu te învelesc, tu să te
dezvelești, să te faci șarpe, balaur, cu solzii de aur, cu 12 picioare mergătoare,
cu 12 limbi mușcătoare, cu 12 aripi zburătoare, să nu zbori în lume, nici peste
lume, numai la ... și cu limbile să-l pungești, cu aripile să-l plesnești, la ... să-l
pornești, în vis să-l viseze și aievea să-1 vază, să mănânce dintr-o străchinuță și
amândoi să doarmă pe o perinuță” (Doljești, Roman). Tot pentru adus ursitul
“femeia se bagă marțea, joia sau sâmbăta, noaptea, pe horn și după ce chiuie
zice: să vină ursita cea dreaptă, de Dumnezeu lăsată și de oameni buni mânată.
Hiu, hiu. Eu te strig pe horn, tu să vii pe ușă, tare ca gândul, iute ca vântul, prin
păduri lupești, la câmp ogorești, prin vad fără șuie, prin sat fără rușine, fără
drum, fără cărare, fără rușinea cea mare” (Doljești, Roman).
Pe vatră, femeile strigoi se prefăceau în pisică: “în presără Sfântului
Gheorghe femeile strigoi, șezând pe vatră se piaptănă, se ung pe cap și se prefac
în mâțe, ies afară unde sunt vaci cu lapte. Acolo se prefac iară în femei, dar cu
coadă, iau laptele vacilor sau pe câmp mana semănăturilor” (Drăgușești,
Fălticeni).
Când se face hornul acesta o dată început trebuia terminat în acel an:
“dacă hornul început nu e dus până la sfârșit și se continuă în anul următor
moare stăpânul casei” (Mogoșești, Olt). Hornul nu se mătură în zi de post “că-i
rău de foc” (Frâncești, Gorj). Când se pierde ceva “se strigă numele pe coș ca să
vină iar dacă se pierde o oaie sau capră se înoadă lanțul coșului zicând că leagă
gura lupului să nu le mănânce” (Bărcănești, Olt). Pe horn: “se aruncă și se
dezleagă farmecele” (Dobra, Hunedoara), iar mireasa: “să nu se uite pe horn căi semn rău” (Frâncești, Gorj).
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ANEXA I
LISTA LOCALITĂȚILOR DIN CARE S-AU TRIMIS RĂSPUNSURI
LA CHESTIONARUL CASA

JUD. ALBA
Caietul (C) 52. Acmariu, inf. Stan Vâlcu, înv.
C. 54. Pianul de Sus, inf. Daniel Ordean, înv.
C. 54. Pianul de Sus, inf. Romul Benea, înv.
C. 55, Sebeșel, inf. Alexanru Davlea, înv.
C. 293. Fărău, inf. Ioan Neamț, înv.
C. 294. Meșrac, inf. Emil Timbuș, înv.
C. 295. Galtiu, inf. Traian Brătean, înv.
C. 296. Seușa, inf. Nicolae Paștin, înv.
C. 298. Pâclișa, inf. indesc.
C. 297. Oarba de Sus, inf. Ioan Muntean, înv.
C. 300. Benic, inf. Amos Frâncu, preot.
C. 301. Cetea, inf. Ioan Bota, înv.
C. 302. Vereșmort, inf. Gh. Stoica, înv.
C. 303. Ormenișul de Câmpie, inf. Ioan Horvat, înv.
C. 304. Râmeți, inf. Ioan Pârvu, înv.
C. 305. Mogoș, inf. Macavei Cuteanu, înv.
C. 310. Secătura, inf. Vasile Gheorghiu, înv.

JUD. ARAD

C. 391. Somoschesiu, inf. Nicoară Sasu, elev.
C. 394. Sebiș, inf. Patriciu Covaciu, înv.
C. 395. Buteni, inf. Aurel Gazda, elev.
C. 395 a. Buteni, inf. Simion Micle, student.
C. 396. Găvășdia, inf. Vasile Drâncu, înv.
C. 397. Gurahonț, inf. Petre Mâgliș, înv.
C. 398. Saturău, inf. Constantin Lazăr, preot.
C. 402. Stejar Vărădia, inf. Vasile Popa, înv.
C. 403. Baia, inf. Damaschin Medre, preot.
C. 404. Mocioni, inf. Vasile Gion, preot.
C. 406. Moliva, inf. Ioan Sirianu, înv.
C. 407. Minișul de Sus, inf. Iosuf Văgădău, înv.
C. 408. Galșa, inf. Emilian Căpitan, preot.
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C.
C.
C.
C.

409.
410.
412.
417.

Comlăuș, inf. Ioan Funariu, înv.
Macrea, inf. Remus Oancea, preot.
Pecica, inf. Ioan Felea, preot.
Semlac, inf. Comeliu Vuia, preot.

JUD. BIHOR
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

385. Marginea, inf. Gh. Pomoje, înv.
386. Lugajul de Jos, inf. Ioana Antonese
386 a. Lugajul de Jos, inf. Eugen Drâmbă, înv.
387. Ortiteag, inf. Ioan Mascas, înv.
388. Martihaza, inf. Petre Blidaru, înv.
390. Ursad, înf. C-tin Dimitresc, înv.
392. Cusuiuș, inf. Iosif Daza.
393. Suștin, inf. Vasile Sala, preot.

JUD. BRAȘOV

C. 64. Dârste, Daniil Martin, înv.
C. 64 a. Dârste, inf. Traian Gavrilesc.
C. 65. Bran, inf. Ilarie Noghea, medic.
C. 66. Sirnea, inf. Moise Centin, înv.
C. 67. Fundata, inf. Nicolae Cămăraș, înv.
JUD. CARAȘ
C. 8. Maidan , inf. Sofronie Liuba, înv.
C. 9. Răcășdia, inf. Ilie Niciurin, student.
C. 9 a. Răcășdia, inf. Emilian Novacoviciu.

JUD. CLUJ

C.
C.
C.
C.
C.
C.

289. Frata, inf. Alimpiu Simu, înv.
341. Suceag, inf. Ioan Anastasiu, general.
342. Berind și Topa Mică, inf. Vasile C. Moldovan, înv.
343. Sic, inf. Mihăese Torna, înv.
352. Sânmihaiul Almașului, inf. Vasile Dumitraș, înv.
385. Tusa, inf. Ilie Ciocan, înv.
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JUD. FĂGĂRAȘ

C.
C.
C.
C.
C.

60. Arpașul de Sus, inf. Gh. Smedu.
60a. Arpașul de Sus, inf. Adam Tudor, înv.
61. Luța, inf. Vaier Literat, prof.
62. Lisa, inf. Damaschin D. Catavliu, înv.
63. Sășciori, inf. Teofil Motoc, elev.

JUD. HUNEDOARA

C. 4. Dobra, inf. Vasile Șerban înv.
C. 46. Vulcan, inf. Pompei Hossu Longin, înv.
C. 47. Câmpul lui Neag, inf. Petre Berinde, cathiet.
C. 48. Hătăgel, inf. Samuil Lipos, înv.
C. 49. Fărcăndinul de Jos, inf. Avram Mihăese, paroh.
C. 50. Boșorod, inf. Torna Popovici, înv.
C. 51. Aurel Vlaicu, inf. Ioan Crăciun, înv.
C. 399. Criștior, inf. Petru Alateiaș, înv.
C. 400. Curechiu, inf. Octavian Nișca, înv.
C. 401. Băița, inf. Ioan Fodor, înv.

JUD. MARAMUREȘ
C. 257. Borșa, inf. indesc.
C. 365. Vad, inf. Teodor Utan , înv.
C. 366. Săpânța, inf. Titus Bilțiu Dăncuș.

JUD. MUREȘ
C. 273.
C. 274.
C. 275.
C. 276.
C. 277.

Filea, inf. Vasile Hondrilă, înv.
Cacuciu, inf. Ioan Suciu, înv.
Ercea, inf. indesc.
Coronca, inf. Partenie Matei, preot.
Bolintieni, inf. Vasile Albu, înv.

JUD. NĂSĂUD

C. 258. Runcul Salvei, inf. Ioan Pavelea, înv.
C. 259. Zagra, inf. Victor Corbu, medic.
C. 260. Rebrișoara, inf. indesc.
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C. 261. Sângeorz Băi, inf. Justin Sohorca, înv.
C. 262. Maieru, inf. Demetriu Boșca, înv.
C. 263. Poiana Ilvei, inf. Ștefan Buzilă, înv.
C. 264. Mureșenii Bârgăului, inf. Petru Tomoioagă, înv.
C. 265. Tiha Bârgăului, inf. Victor Avram, înv.
C. 265a. Tiha Bârgăului, inf. Ioan Dolga, paroh.
C. 266. Susenii Bârgăului, inf. Ioan Sanca.
C. 267. Josenii Bârgăului, inf. Iulian Flămând, înv.
C. 268. Șieu Măgheruș, inf. Ghigore Bianu, înv.
C. 272. Galații Bistriței, inf. Iulian Șuteu, înv.

JUD. SĂLAJ
C. 353. Sângeorzul de Meseș, inf. Vasile Pop, protopop.
C. 354. Fetindia, inf. Ioan Vescan, înv.
C. 355. Unguraș (Tetiș), inf. Ștefan Varga, înv.
C. 356. Chechiș, inf. Emil Sârbu, înv.
C. 357. Firminiș, inf. Ioan Rusu, elev.
C. 358. Poptelec, inf. Flórian Meteșiu, înv.
C. 368. Asuajul de Sus, inf. Eugen Simonca.
C. 369. Tămășești, inf. Pompei Hossu Longin.
C. 370. Giurtelecu Șimleului, inf. Daniil Graur.
C. 371. Racova, inf. Vaier Miclea, elev.
C. 372. Corni, inf. Vasile Ardelean, înv.
C. 376. Eriu Sâncrai, inf. vasile Condor, elev.
C. 377. Tășnad, inf. Ioan Filip.
C. 378. Teghea, inf. Ioan Inacu, înv.
C. 379. Giorcuța, inf. Ioan Talpoș, înv.
C. 384. Bănișor, inf. Ioan Simion, înv.
C. 382. Șimleul Silvaniei, inf. Victor Bățan, înv.
C. 380. Supurai de Sus, inf. Andrei Cosma, înv.
JUD. SIBIU

1. C. 56. Mag, inf. Alexandru Vlad, preot.
2. C. 57. Rășinari, inf. Emilian Cioran, protopop.
3. C. 58. Nocrich, inf. Simion Dragoman, înv.
C. 59. Racovița, inf. Mihai Ogran, înv.
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JUD. SOMEȘ
C. 342. Sic, inf. Toma Mihăiese, înv.
C. 344. Iclozel, inf. Aștilean Ioan, înv.
C. 345. Bonș, inf. Vasile Cutcan, înv.
C. 346. Gherla, inf. V. Pop, înv.
C. 347. Ghirolț, inf. Ion Cocioară, înv.
C. 348. Mănășturel, inf. Ioan Chira, înv.
C. 349. Câțcău, inf. Al. Bănescu, înv.
C. 350. Olpret, inf. Gavril Gag, înv.
C. 351. Poptelec, inf. Ioan Gherman.
C. 360. Târgul Lăpușului, inf. C-tin Mânu, înv.
C. 361. Cufoaia, inf. Alexiu Latiș, înv.
C. 369. Reteag, inf. Ioan Dascăl, înv.
C. 371. Suza, inf. Ioan Boda, înv.
C. 270. Unguraș, inf. Maximilian Silași.
JUD. SATU MARE

C.
C.
C.
C.
C.
C.

362.
363.
364.
373.
374.
375.

Făurești, inf. Gh. Tarța, înv.
Berința, inf. Grigore Roman, înv.
Fânațe, inf. Ion Danciu, înv.
Soconzel, inf. Ioan Furcik, înv.
Ciungeni, inf. indesc.
Mădăraș, inf. Vasile Cucu.

JUD. TÂRNAVA MARE

C. 278. Drăușeni, inf. Nicolae Iosif, înv.
C. 279. Bunești, inf. Costea Lazăr, înv.
C.280. Saschiz, inf. Stelian Voiculescu, înv.

JUD. TÂRNAVA MICĂ
C. 281. Șoimuș, inf. Ovidiu Pădureanu, elev.
C. 279. Bunești, inf. Vaier Platón, preot.
C. 283. Cornești, inf. Nicolae Platón.
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JUD. TIMIȘ
C. 1. Nerău, inf. Silviu Bichigean, preot.
C. 413. Secusigiu, inf. Ilie Ghenadie, elev.
C. 413a. Secusigiu, inf. Gh. Septean, elev.
C. 7. Jupa, inf. Solomon Bistrean.
JUD. TURDA

C. 285. Icland, inf. Mihai Chebelean.
C. 286. Căpușu de Câmpie, inf. Ioan Coman, înv.
C. 288. Budiu de Câmpie, inf. Ioan Pop.
C. 290. Ceanu Mare, inf. Pavel Cocora, înv.
C. 291. Tritenii de Sus, inf. Samuilă Gábor.
C. 292. Tritenii de Jos, inf. Matei Guseilă, înv.
C. 302. Vereșmort, inf. Gh. Stoica, înv.
C. 306. Geamăna, inf. Nicolae Giurgiu, înv.
C. 307. Bistra, inf. Gh. Coroman, înv.
C. 308. Câmpeni, inf. Ioan Lazea, înv.
C. 311. Arieșeni, inf. Mihai Mite, înv.
C. 310. Secătura, inf. indesc.
C, 313. Albac, inf. Todor Botoș.
C. 314. Poșaga de Sus, inf. Traian Lazea, înv.
C. 312. Scărișoara, inf. I. Lazea, înv.
C. 315. Muncel, inf. Filimon Andronie, înv.
C. 316. Muncel, inf. Filimon Andronie, înv.
C. 316. Lupșa, inf. Gh. Giurgău.
C. 317. Poșaga de Jos, inf. Al. Rujdea, înv.
C. 318. Lunca, inf. Aurelia Bedelea, înv.
C. 319. Izvoarele, inf. Ion Antonesci, înv.
C. 320. Vălișoasa, inf. Nicolae Vatmanu, înv.
C. 321. Râmetea, inf. Sebastian Ceapă, înv.
C, 322. Buru, inf. Aurelia Lazăr, înv.
C. 323. Borzești, inf. Miron Chirilă, înv.
C. 324. Ocoliș, inf. BuchitaN. Leonte, înv.
C. 325. Cacova Ierii, inf. Petru Zraus, înv.
C. 328. Săcel, inf. Sanda Băcăneală, înv.
C. 327. Agriș, inf. Iuliu Tanțău, înv.
C. 328. Plaiuri, inf. Octavian Brânzescu, înv.
C. 329. Petreștii de Sus, inf. C-tin Pantilimon, înv.
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C. 330. Cheia, inf. Octavian Iancu, înv.
C. 331. Mihai Viteazu, inf. Iancu Moldovan, înv.
C. 332. Poiana, inf. Teodor Trâmbițas, înv.
C. 333. Turda Nouă, inf. Emil Mureșan, înv.
C. 334. Săndulești, inf. Gh. Ionescu, înv.
C. 335. Copăceni, inf. Ion Saba, înv.
C. 336. Micești, inf. Ioan Crișan, înv.
C. 337. Ceaunu Mic, inf. Iosif Pârjol, înv.
C. 338. Aiton, inf. Emil Poruțiu.
C. 339. Rediu, inf. G. Daraban.
C. 340. Vâlcele, inf. Ioan Macavei, înv.
JUD. SEVERIN

C. 3. Sălciva, inf. Silviu Mihuțiu, înv.
C. 5. Făget, inf. Vasile Olariu.
C. 6. Jina, inf. Iuliu Ivanovici.
C. 7. Jupa, inf. Solomon Bistreanu, înv.
C. 10. Pârvova, inf. Ilie Drăghiciu, înv.
C. 11. Globul Craiovei, inf. Nicolae Fișteag.
JUD. BACĂU

C.
C.
C.
C.
C.
C.

192.
193.
194.
195.
196.
197.

Borzești, inf. Nicolae Geană, înv.
Buciumi, inf. Nicolae Radu.
Gropile, inf. Al. Muntean, înv.
Mărgineni, inf. Avram Rappaport, student.
Siculeni, inf. Scarlat Burghelea, înv.
Racova, inf. Gh. Sentea, înv.

JUD. BOTOȘANI

C. 171. Duruitoarea, inf. Gh. Saul, înv.
C. 172. Bobulești, inf. Aglaia Simionescu, înv.
C. 234. Caracoești, inf. Dimitrie Simionesc, preot.
JUD. CÂMPULUNG

C. 226. Deia, inf. Tudor Sireteanu, instituror.
C. 227. Câmpulung, inf. M. Bruja, înv.
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C. 228. Vama, inf. Emilian Chels, înv.
C. 229. Mănăstirea Humorului, inf. indesc.

JUD. COVURLUI
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

108. Crăcești, inf. C-tin Lapedatu, înv.
109. Tulucești, inf. Chirița Mândru, înv.
110. Sechiana, inf. C-tin Patriche.
111. Pechea, inf. Aurel Constantinescu, preot.
112. Nămoloasa, inf. D. Sârbu, pens.
113. Braniștea, inf. Nicolae Stânesc.
114. Smârdan, inf. A. Andricescu.
115. Galați, inf. Neda Boris, pens.

JUD. DOROHOI
C. 245. Dumeni, inf. Teofan Dimitriu, înv.

JUD. FĂLCIU
C.
C.
C.
C.
C.
C.

176.
177.
178.
179.
180.
181.

Cârligați, inf. Gh. Timocean, preot.
Ivănești, inf. C-tin Gheorghe, elev.
Vutcani, inf. Teodor Bogoș, prof.
Idriciu, inf. Nicolai Bălănescu, înv.
Brânceni, inf. Sava Ciochină, funcționar.
Dodești, inf. Ioniță Ciobanu.

JUD. FĂLTICENI

C. 217. Tibucanii de Sus, inf. Florin Munteanu, elev.
C. 218. Cristești, inf. Nicolai Conț, elev.
C. 219. Râncești, inf. Gh. Stamate, elev.
C. 220. Drăgușeni, inf. Dimitrie Drăgușan, elev.
C. 221. Tătăruși, inf. I. Gheorghe.
C. 222. Preuțești, inf. Petre Tudorean.
C. 223. Bogdănești, inf. V. Hudilă, înv.
C. 224. Baia, inf. Ioan Feresnariu, agric.
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JUD. NEAMȚ
C. 198. Rediu, inf. Dumitru Bordea, elev.
C. 199. Săvinești, inf. Nicolae Afloarei, elev
C.200. Seliștea, inf. Gheorghe Samoilă, elev
C.202. Neamț, inf. Constantin Nistor, elev
C. 203. Girov, inf. Mihai Lungu, elev
C. 209. Botești, inf. Gheorghe Simionescu, elev
C. 210. Bodeștii Precistii, inf. Ioan Safic
C. 211. Hangú, inf. G.Grogorescu, înv.
C. 212. Broșteni, inf. Ion Teodorescu, înv.
C.213. Bârca, inf. Ioan Olaru, elev
C. 214. Crăcunari, inf. Nicolae Nican, elev
C. 215. Ghindăuani, inf. Mihai Dávid, elev
C.216.Vânători, inf. Vasile Ciubotariu, elev

JUD. PUTNA
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

104.
105.
106.
107.
189.
190.
191.

Făurei, inf. Ioan Popescu, stud.
Jariștea, inf. Ștefan Gheorghiu, preot.
Diocheți, inf. C-tin Filip, agric.
Fitionești, inf. Grigore Mazere, preot.
Cornățel, inf. Ioan Căciula, preot.
Coțofenești, inf. Al. Cosma, preot.
Borșani, inf. Nicolae Trandafir, înv.

JUD. RĂDĂUȚI

C.
C.
C.
C.

241. Marginea, inf. Vasile Halipa, înv.
242. Rădăuți, inf. Victor Aurite, institutor.
243. Vicovul de Sus, inf. Ioan Vicoveanu, înv.
244. Vicovul de Jos, inf. Radu Pastotny.

JUD. ROMAN
C.
C.
C.
C.
C.

201.
204.
207.
209.
204.

Bârjoveni, inf. Clement Bogza, inst.
Cordun, inf. Ioan Bucevschi, preot.
Hălăucești, inf. Petre Iosif, înv.
Botești, inf. Gh. Simionescu, înv.
Bârgăuani, inf. Grigoriu Saiu, elev.
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JUD. SUCEAVA

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

225. Berchisești, inf. Vlad Silviu, stud.
230. Măzănești, inf. Gavril Ionescu, stud.
231. Dragoești, inf. Adrian Petriae, stud.
232. Stroești, inf. Zaharia Crețan.
233. Bosanci, inf. G. Bujoreanu.
235. Lisaura, inf. Voivodina D., preot.
236. Burdujeni, inf. Călin Carolia, stud.
237. Pătrăuți, inf. Vasile Turturean, elev.
237a. Pătrăuți, inf. Buluga Lica, dir.
238. Bălăceaua, inf. Ilie Boca, elev.
239. Linzii Humorului, inf. Vasile Boca, elev.
240. Arbore, inf. Grigore Poleacu, dir. Școlar.
415. Zaharești, inf. Nicolai Grămadă, preo.

JUD. TECUCI
C. 185. Burdusanci, inf. Ioan Irimie, elev.
C. 187. Plăcinteni, inf. Vasile Torna.
C. 188. Tălpigi, inf. Ioan Bridiu.

JUD. TUTO VA
C. 182. Suletea, inf. Teodor Turchitu, pens.
C. 183. Chineni, inf. Ioan Mihăilă, înv.
C. 184. Băcani, inf. Ilarion Dodu, preot.
JUD. VASLUI

C. 173. Gura Văii, inf. Dimitrie A. Petrii.
C. 174. Chetrești, inf. Ion Ene, preot.
C. 175. Pălțați, inf. Nicolai Lazăr, elev.
JUD. ARGEȘ.

C. 77. Costești, inf. Rizea Popescu, înv.
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JUD. BRĂILA
C. 116. Oancea, inf. Ioan Sâmpetru, înv.
C.l 17. Plopul Nou, inf. Petru Álamon.
C. 118. Surdila Greci, inf. Aurelian Stanciu, elev.
C. 119. Viziru, inf. Dionisie Balaban, înv.
C. 120. Tătaru, inf. Stan Bucur, preot.

JUD. BUZĂU
C. 98. Vemești, inf. C. Săndulescu.
C. 99. Băiești Aldeni, inf. C-tin Cucu, înv.
C. 100. Bozioru, inf. T. Marcu, elev.
C. 101. Beciu, inf. Ioan Moldovan.
C. 102. Beceni, inf. Teodor Oprea, înv.
JUD. CONSTANȚA

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

130. Oltina, inf. Ioan Georgescu, preot.
131. T. Vladimirescu, inf. G.I.Popescu, înv.
132. Dobromir, inf. Iliescu Anghel, notar.
133. Cara Omer, inf. Gh. Lupu, preot.
136. Mangalia, inf. G. Chiorpec, preot.
137. Topraisar, inf. Paraschiv Manea, preot.
138. Cara Murat, inf. Al. Morcianu, preot.
140. Camavodă, inf. Ioan Ciocan.
141. Seimeni, inf. Gh. Robitu, înv.
143. Topalu, inf. Gh. Șerbănescu, înv.
144. Sarai, inf. C-tin Cemescu, preot.
145. Istria, inf. C. Jupescu, preot.

JUD. DOLJ

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

23. Plenița, inf. I. Mălai.
24. Fântâna Banului, inf. Dumitru Mitroveanu, elev.
25. Poiana Mare, inf. G. Iovănescu.
26. Băilești, inf. Dumitru Gusitoiu, stud.
27. Giubegea, inf. Gh. Răzvan, înv.
28. Bârca, inf. Marin C. Popescu, înv.
29. Segarcea, inf. Haralambia Bita, înv.
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C. 31. Filiași, inf. Dumitru Becherete, elev.
C. 32. Argetoaia, inf. Eugeniu Crăciunescu.
C. 42. Căpreni, inf. C. Andreescu, înv.

JUD. DÂMBO VIȚA

C.
C.
C.
C.

68.
69.
75.
76.

Fieni, inf. Ioan Anastasiu.
Mătău, inf. C. Vișoiu, prof.
Strâmbu, inf. Petru Șerbănescu, elev.
Bănești, inf. G. Dobrescu, înv.

JUD. GORJ

C. 44. Frânculești, inf. Costică Zamora, seminarist.
C. 45. Runcu, inf. N. Albulescu, elev.
JUD. IALOMIȚA
C. 95. Ștefanești, inf. Mihail Rădulescu, preot.
C. 96. Coșereni, inf. G. Popescu, preot.
C. 97. Cioara, inf. S. Niculesc, înv.
C. 121. Chioara, inf. Vasile Popescu, preot.
C. 122. Săveni, inf. Iorgu Matles, preot.
C. 123. Cosâmbești, inf. Rădulescu Marin, preot.
C. 124. Slobozia, inf. Marian Haralambie, preot.
C. 125. Munteni, inf. Teodor Minciulesc, preot.
C. 126. Ciochina, inf. I. Popescu, preot.
C. 127. Independența, inf. Ioan Popa, preot.
C. 128. Găunoși, inf. G. Popescu, preot.
C. 142. Stehuca, inf. P. Nicola, preot.
JUD. MEHEDINȚI

C. 15.
C. 20.
C. 22.
C. 36.

Glogova, inf. V. Penescu.
Jidoștița, inf. I. Ungureanu, înv.
Vărădia, inf. I. Stoichiță, elev.
Strehaia, inf. T. Badiu, elev.
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JUD. MUSCEL

C. 70. Leicești, inf. M. Popescu, elev.
JUD. OLT

C.
C.
C.
C.

86. Izvoarele, inf. V. Constantinescu, elev.
87. Bărcănești, inf. I. Scarlat.
78. Buzăști, inf. Raicu Scarlat.
79. Bârci, inf. A. Popescu.

JUD. RÂMNICU SĂRAT

C. 103. Popești, inf. D. Bărbulescu.
JUD. ROMANAȚI

C. 85. Cepari, inf. S. Mocanu.
JUD. TELEORMAN

C.
C.
C.
C.

88.
89.
90.
91.

Merișani, inf. Marin Ugurelu, înv.
Scrioaștea, inf. Ilie Popescu, înv.
Boduleasa, inf. Teodor Zaharia, înv.
Alexandria, inf. Marin Opreanu, înv.

JUD. VLAȘCA

C. 92. Gălăteni, inf. Radu Coșniță.
JUD. VÂLCEA

C. 43. Sascioara, inf. P. Prunescu, elev.
C. 71. Băile Govora, inf. P. Popescu, înv.
C. /2. Păușești, inf. Gh. Fieraru, înv.
C. 73. Scundu, inf. C. Danielescu.
C. 81. Voicești, inf. Gh. Netulescu.
C. 82. Ștefanești, inf. N. Popescu.
C. 83. Susani, inf. G. Susan, înv.
C. 84. Făurești, inf. G. Ceaușeanu, preot.
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JUD. BĂLȚI

C. 153. Măgurele, inf. Fevronia Filoftei, înv.
C. 170. Recea, inf. Ion Barba, înv.
JUD. CĂLIACRA

C. 135. Cargalâc, inf. Ion Mulusef, preot.
JUD. CERNĂUȚI
C.
C.
C.
C.
C.

247.
250.
251.
252.
253.

Buda, inf. Mihai Budnăroiu, înv.
Rasa Manastiresck, inf. Petru Popescu.
Ceahor, inf. C-tin Tarnaisvsky.
Caravia, inf. Virginia Teaciuc, stud.
Volocu, inf. Emanuil Haivas, stud.

JUD. CETATEA ALBĂ
C. 154. Ștefanești, inf. Emil Iosif, înv.

JUD. DUROSTOR
C. 93. Satu Vechi, inf. Al. Suzeanu, preot.
C. 129. Căulia, inf. Iancu Popescu, preot înv.

JUD. HOTIN

C. 168. Taban, inf. Olga Dumitriu, stud.

JUD. LĂPUȘNA

C. 156. Boldurești, inf. Vasile Moisin, înv.
JUD. ISMAIL

C.
C.
C.
C.

146.
147.
148.
149.

Cuhurlui Metreasca, inf. Nicoară Busuioc, preot.
Babele, inf. indesc.
Cairochia, inf. indesc.
Tașbunar, inf. indesc.
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JUD. SOROCA
C.
C.
C.
C.
C.
C.

159.
161.
162.
163.
164.
165.

Domulgeni, inf. Vasile Langhinescu, elev.
Zăluceni, inf. Ion Rubliceanu, agric.
Popeștii de Jos, inf. Dumitru Suveică, înv.
Boxani, inf. Vasile Zgardanu, elev.
Bădiceni, inf. Vasile Grpjdean.
Iarova, inf. Ioan Nicoara, înv.
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ANEXA II
CHESTIONARUL CASA

I. Generalități
1. Are fiecare familie casa sa proprie?
2. Cum se numesc cei ce locuiesc într-o casă?
3. Cum se numește cel ce are casă?
4. Ce înseamnă numirea stăpânul casei?
5. Supt cuvântul casă înțeleg oamenii din partea locului numai clădirea în care
locuiesc sau toată gospodăria?
6. Cum se numește capul familiei?
7. Sunt oameni care au mai multe case? Cum li se zice lor? Ce fac ei cu casele
în care nu locuiesc ?
8. Sânt și oameni care n-au casa lor proprie? Cum se numesc ei? Unde locuiesc ei?
9. Când și la ce ocazie își zidește omul casă?
10. Sunt și în comună meșteri anume care clădesc case sau se aduc din alte
părți? Cum se numesc acești meșteri?
11. Se zice un rând de case sau o păreche de case la o casă singură?
12. Când își face omul casă nouă în locul celei vechi, ce se întâmplă cu cea
veche?
13. Când o casă se învechește cum se zice? (se strică, se surpă, se năruie, se
hâește)?
14. Când se repară o casă cum se zice ( se drege, se înoește...)?
15. Ce se crede despre casele părăsite?
16. Cum se numesc casele slabe, dărăpănate?
17. Cum se zice când își schimbă omul locuința(se mută)?
18. Cum e pluralul de la casă?
19. Cum trebuie să fie o casă ca să i se poată zice palat?
20. Ce se înțelege supt numirea de magherniță?
21. Ce se înțelege supt numirea de colibă?
22. Ce înțeles are cuvântul bordeiu?
23. Cum sunt construite bordeiele?
24. Cum se numesc casele în care locuiesc țiganii?
25. Se obișnuiește a se da case ca zestre copiilor? Sau li se dă numai materialul
ca să-și facă casă?
26. Cum se face închirierea (sau năimirea) casei?
27. Cum se face vânzarea unei case?
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28. Este vreo deosebire între casele Românilor și a locuitorilor de alt neam din
comună? Dacă da, în ce consistă această deosebire?
29. Care este cel mai răspândit tip de casă în comună? Să se dea o schiță a
planului casei.
30. Ce zic bătrânii, care înainte cel mai răspândit tip de casă în comună?
31. Din punct de vedere al zidirii, ce deosebire este între casele care se fac acum
și între casele dinainte vreme?
32. E vreo deosebire între expresiile: mi-am făcut o casă, mi-am ridicat o casă,
mi-am clădit o casă, mi-am zidit o casă ? Care din aceste expresii sau care altele
se întrebuințează în partea locului ?
33. Să se povestească cum se face o casă de la început până se isprăvește
clădirea?
34. Sunt trepte sau scări la casă? Cum se fac? Cum se zice la singular o treaptă,
o scară?
35. Ce fel de locuințe omenești sânt în afară de sat?
36. Cum se numește clădirea de la fânețe în care locuiesc țăranii în timpul
cositului?
37. Cum se numesc edificiile economice pe care le au țăranii în timpul
cositului?
38. Cum se numește adăpostul păzitorului de vite mari?
39. Cum se numesc colibele ciobanilor?
40. Cum este făcută o colibă și la ce se întrebuințează?
41. Cum se numesc casele nelocuite?

II. Derivate și alte înțelesuri ale cuvântului casă
42. Se întrebuințează cuvântul casă și pentru căsnicie ? (de ex. a strica casa
cuiva).
43. Ce se înțelege supt cuvântul căsniciei?
44. Ce însemnează casnic?
45. Se întrebuințează cuvântul căsător și ce însemnează?
46. Ce însemnează cuvântul căsean?
47. Cum se numesc în general oamenii care aparțin unei case? Cu ce ocazie se
întrebuințează acest cuvânt?
48. Când se zice că omul ține casă cu cineva?
49. Cum se zice la o casă urâtă?
50. Cum se numește o casă ruinată, sărăcăcioasă?
51. Cum se zice la o casă frumoasă?
52. Cum se zice la o casă mică?
53. Cum se zice la o casă mare?
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54. Cum numește Românul în glumă casa sa?
55. Ce deosebire e între casă și bordeiu?
56. Se întrebuințează cuvântul cocioabă și ce înțeles are?
57. Ce se înțelege supt numirea de colibă?
58. Se întrebuințează cuvântul căsoaie și ce însemnează?
59. Se întrebuițează cuvântul casă și cu înțelesul de “neam” (de ex. e din casă
bună, rea)?
60. Care stele poartă numele de casa cu ograda?
61. Ce jocuri de copii se numesc de-a casa?
62. Se zice casă și la “familiile “(de ex. a plecat la târg cu toată casa sa. Să te
ferească Dumnezeu de casa Vădenilor)?
63. Ce înțelesuri mai are cuvântul casă?
64. Ce este casa morii?
65. La ce se zice casă de apă?
66. Ce e casa rărunchilor?
67. Ce este casa sufletului?
68. Ce se înțelege prin expresia cinstea casei?
69. Ce înseamnă slobozia casei ?
70. Notați cuvintele în legătură cu casa și cele ce sunt în jurul casei, arătându-le
forma și înțelesul exact, dacă ele nu se cunosc în limba literară.
III. Locul unde este clădită casa

71. Cum trebuie să fie locul care se alege pentru casă?
72. Se clădesc casele lângă drum sau la oarecare distanță? Această așezare se
face după placul țăranului sau în urma unei tradiții sau dispoziții a autorităților ?
73. Cum se numește locul mai apătos(mai mocirlos), de care se feresc oamenii
când fac casă?
74. Cum e expusă casa (cu fața spre răsărit)?
75. Ce se înțelege prin fruntea sau fața casei și ce prin dosul și sapa casei?
76. Este clădită casa supt același acoperiș cu clădirile accesorii (grajdul, șura
etc.) sau acestea sânt la oarecare depărtare de casă?
IV. Materialul
77. Ce fel de material de construcție se folosește la clădirea casei?
78. Ce nume poartă lemnele din care se fac păreții casei ?
79. Care lemn este preferat de țărani la zidirea casei?
80. Cum se numește lemnul după ce a fost fasonat (cioplit) și e gata de
construcție?
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

186

Toșaloan

81. Pentru care părți ale casei se întrebuințează mai ales lemnul de stejar
(gorun)?
82. Dacă o casă este zidită din piatră, ce fel de piatră este mai preferată? Care
este pricina acestei preferințe?
83. Care parte din casă se zidește din piatră chiar și la casele făcute din lemn?
84. Dacă o casă e din cărămidă, aceasta se cumpără de la cărămidării sau se face
de către țigani? Ce fel de pământ folosesc și în ce chip fac ei cărămida?
85. La casele făcute din pământ, cum se prepară aceasta pentru a putea fi folosit
la clăditul păreților?
86. Cum se numește pământul călcat din care se construiesc păreții caselor?
V. Temelia casei
87. Se obișnuiește a se face temelie (fundament) la casă, sau casele se zidesc dea dreptul pe fața pământului?
88. Se construiesc casele fără fundațiune în sat sau numai la câmp?
89. Temelia casei se face în pământ? Cum se numește?
90. Cum se numește zidul care alcătuiește temelia casei și pe care se pun
tălpile?
91. Cum se face temelia casei?
92. Cât de afund se sapă șanțul în care este zidită temelia casei?
93. Câtă piatră trebuie la zidirea temeliei casei și cu ce măsură se socotește
piatra?
94. Ce fel de piatră se pune în temelia casei?
95. Cât de înalt se face zidul temeliei de la fața pământului ?
96. La ce înălțime de la pământ se așează talpa casei?
97. Cum se numesc grinzile de lemn care se pun la baza casei pe zidul din
temelie ?
98. Cum se așează talpa casei ?
99. Ce fel de lemn se pune în talpa casei?
100. Cum se numesc grinzile care se pun de-a curmezișul pe temelie?
101. Ce fel de temelie se face la casele a căror păreți sunt din gard de nuiele?
102. Cum se numesc la casele cu păreții din gard de nuiele parii care se bat în
pământ și pe care se împletesc nuielele?
103. Cu ce se ung parii sau stâlpii bătuți în pământ, pentru ca să nu putrezească
curând?
104. Cum se face partea din pământ la casele cu păreții din pământ bătătorit, și
ce nume poartă?
105. La casele cu păreții din pământ bătătorit cum se face și cum se numește
cutia lungă și largă în care se pune pământul și se bătătorește?
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VI. Păreții casei

106. Păreții sunt de cărămidă, de piatră, de bârne, de gard lipit cu pământ, sau
facuți în paiantă ?
107. Se zice părete, perete sau altcum?
108. Cum se așează și cum se încheie bârnele în păreții de lemn ai caselor?
109. Cum se numește încheietura bârnelor la unghiurile casei?
110. Ce însemnează cheutoarea casei? Cum se rostește acest cuvânt în partea
locului?
111. Se fac păreții casei din bârne cioplite puse una peste alta și încheiate la
capete? Sau se pun pe talpa casei, din distanță, vertical, stâlpi în a căror
jgheaburi se așează bârnele, care formează păreții caselor?
112. Cum se numesc stâlpii din fiecare colț la casa alcătuită din patru stâlpi?
113. Cum se numește bârna care leagă stâlpii casei deasupra?
114. Cum se numesc stâlpii, în care se fixează mai târziu ușa?
115. Se zice ușor sau uștior sau altfel? Care este pluralul acestor forme?
116. Cum se numesc stâlpii din păretele casei în care intră ferestrele?
117. Cum se numește bârna care se pune deasupra ușilor, ușii și a ferestrei
pentru ca să fie păretele cât mai tare?
118. Ce se înțelege prin obada casei?
119. Cum se numesc stâlpii care sprijinesc strașina casei?
120. Pe ce se sprijină podul sau tavanul casei?
121. E cunoscut cuvântul meșter-grindă? Ce însemnează?
122. Se lasă în părete, la casele făcute din lemn, un loc gol pentru cuptorul de
pâne? Cum se numește acest loc gol ?
123. La casele cu mai multe camere cum se numesc păreții care le despart?
124. Ce se înțelege prin paiantă (paidantă)?
125. Câteodată la facerea unei case se folosește și material de la alta mai veche,
în acest caz unele bârne sunt mai scurte sau au scobituri: cum se numește
bucata de lemn care se adaugă sau cu care se umple scobitura?
126. Se întâlnesc des case cu păreți din piatră tencuită?
127. Cum se fac păreții din piatră tencuită?
128. Cum se numește tencuiala care se întrebuințează la zidit?
129. Se fac păreții din cărămidă?
130. Cum se zidesc păreții casei făcuți în paiantă?
131. Sunt case făcute cu gard lipit cu pământ?
132. Cum se construiesc păreții făcuți din gard lipit cu pământ sau din gard de
nuiele?
133. Ce nume poartă parii care se înfig pe talpă în colțurile casei (sau deadreptul în pământ), la construirea păreților de gard lipit cu pământ?
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134. Cum se zice în graiul comunei: proptea-proptele sau poprea-poprele, sau
altfel? Ce însemnează acest cuvânt?
135. Din ce se face împletitura de nuiele pentru păreți, cum se face și cum se
numește?
136. Ce se înțelege prin vălătuci la păreții facuți din nuiele?
137. Care parte a păreților de nuiele se numește pleteru gardului?
138. Cum se lasă loc liber pentru ușă și pentru ferestre la păreții împletiți din
nuiele?
139. Cu ce se lipesc păreții din nuiele împletite?
140. Se fac în acea regiune case de pământ bătătorit?
141. Cum se fac păreții din pământ bătătorit?
142. Cum se fac păreții caselor cu lut bătut la scândură?
143. Cum se prepară pământul care se folosește la facerea păreților de acest fel?
144. Cum se procedează la lăsarea locului liber pentru uși și pentru ferestre?
145. Ce mijloace se întrebuințează pentru ca să se usuce amestecul de pământ
din care s-au făcut păreții?
146. Cum se construiesc casele cu tezic (tezec)?
VII. Ușa

147. Câte uși are casa?
148. Ce deosebire e între ușă și poartă?
149. Supt cuvântul ușă se înțelege numai partea care se închide și se deschide,
sau totul, cu ușorii, pragul de jos și de sus etc.?
150. Cum se fac ușile?
151. Din ce sunt făcute ușile la casă?
152. Se fac uși și cu două aripi?
153. Cât de înalte și cât de late sânt de obiceiu ușile?
154. Ce sunt stinghiile ușii? Li se mai zice acestora și altfel? (ramuri)...?
155 . Ce se înțelege supt pragul ușii? Se mai numește și altfel? Există un prag de
jos și unul de sus?
156. In ce se ține și se învârte ușa?
157. Cum se numește rama de lemn a ușii? Rama aceasta e îmbrăcată în
scânduri? Dacă da, cum se numește îmbrăcămintea aceasta?
158. Se zice ușă sau ușe?
159. Cum trebuie să fie așezată ușa pentru ca să nu se poată lua lesne de la loc?
160. Se obișnuiește vopsirea ușilor și a cadrelor de la ferestre? Cu ce se
vopsesc?
161. Cum se încuie ușa?
162. Se zice zarul ușei și ce însemnează?
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163. Are ușa zăvor? Cum e făcut?
164. Pe ce apeși ca să deschizi ușa?
165. Are ușa broască? Cum e făcută aceasta?
166. Are ușa cheie? Cum e făcută aceasta?
167. Ce feluri de încuietori se folosesc la ușă și cum se numesc? Descrieți-le
dacă sunt făcute de țăran, arătând și modul cum funcționează.
168. Care din sistemele de încuiat sunt mai răspândite?
169. Cum se numește o ușă mare și cum una mică?

VIII. Fereastra
170. Câte ferestre are casa?
171. Unde dau (sau răspund) ferestrele? (în uliță, în curte, spre miazăzi etc.)
172. Ferestrele sunt fixe, se pot deschide sau alunecă în jghiaburile ușorilor?
173. Cum sunt făcute ferestrele care au o jumătate mișcătoare care se poate
ridica alunecând peste cealaltă jumătate?
174. Cât de late și de înalte sunt ferestrele și care e mărimea ochiurilor lor?
175. Cum se numește rama în care intră ferestrele?
176. în ce sunt fixate sau se învârtesc ferestrele când se deschid și se închid?
177. Cum se numește crucea de lemn care desparte fereastra în mai multe
câmpuri? Cum se numesc aceste câmpuri?
178. Câte ochiuri are fereastra și cum se numesc? Dacă fereastra e cu două aripi,
câte ochiuri are o aripă?
179. Se întrebuințează cuvântul cercevea? Care e forma exactă a cuvântului prin
partea locului și ce însemnează?
180. Cum se numește scândura de jos a ferestrei și ce se așează pe ea?
181. Sunt duble ferestrele? Care case au ferestre duble?
182. Se întrebuințează cuvântul geam? Ce deosebire se face între geam și
fereastră?
183. Au ferestrele geamuri de sticlă sau de alt material. Care din acest material
se întâlnește mai des și care mai rar; sau se găsește numai la casele vechi?
184. Care material pentru geamuri se prepară de țărani și cum se prepară?
185. Dacă geamul e din piele cum se numește?
186.1 se mai zice ferestrei și altfel? Dați rostirea exactă a acestui cuvânt, atât la
singular cât și la plural.
187. Au ferestrele obloane? Cum li se mai zice acestora?
188. Pentru ca să nu poată fi sparte cu ușurință ferestrele și mai ales ca să nu
poată pătrunde hoții în casă ce se pune la fereastră?
189. Cu ce se închid ferestrele? Descrieți aceste încuietori.
190. Cum se închid obloanele de al ferestre?
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191. Se face la casă în fundul tinzii o fereastră mică și pentru ce se face?
192. Se pun perdele la ferestre? Cum se numesc?
193. Cum se numește o fereastră mare și cum una mică?
194. Se mai face la case câte o gaură în părete, în formă de fereastră oarbă, în
care se pun lucrurile mai des folosite? Cum se numește aceasta?
195. Cum se zice când e curent în casă din pricina ușilor și ferestrelor deschise?
IX. Dușumeaua casei

196. Se face pardoseală la case? Cum se numește?
197. Care din camerele casei sunt podite cu scânduri și care sunt cu pământ
bătătorit?
198. Cum se prepară lutul cu care se face pardoseala casei?
189. Cum se face podirea casei cu scânduri?
200. Se întâlnește în casele țărănești pardoseală făcută din cărămidă și dacă da ,
la care casă se face?
201. Cum se numesc lemnele pe care se sprijină podeaua casei la casele podite
cu scânduri?
202. Cum se numește poditura de scânduri?
203. Se obișnuiește a se vopsi poditura de scânduri?
204. Se obișnuiește înnegrirea podinei cu păcură sau cătran?
205. Cum și cu ce se curăță pardoseala casei?
206. Se pun pe podeaua casei scoarțe sau țesături? In care camere se pun?

X. Podul și tavanul casei
207. Cum se numește partea care e supt acoperiș?
208. Cum se face podul casei?
209. Ce deosebire e între pod și podină?
210. Se face podul casei de scânduri sau din gard de nuiele lipit cu pământ sau
altceva?
211. Podul este făcut deasupra tuturor camerelor casei sau numai peste unele?
Deasupra cărei camere nu se face pod?
212. Așezarea scândurilor pe podul casei cum se face? Se pune una într-alta
marginile scândurilor?
213. Se obișnuiește lipirea sau spoirea cu pământ sau tencuială feței din casă a
podului, adecă tavanul, sau rămân numai scândurile geluite bine? Cum se
numește podul cu tavanul lipit?
214. Cum se numește podul a cărui față de supt acoperiș este pământ sau cu
tencuială și cum cel care nu e uns?
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215. Podul casei este închis sau e deschis? Cum se face unul, dar celălalt?
216. Se face vreo despărțire în podul casei și cu ce scop?
217. Cum se numește acea parte a podului care se face pe capetele eșite afară
ale oglinzilor?
218. Cum se numește locul pe care se intră în pod și unde este această
deschizătură?
219. Cum se face urcarea în pod?
220. Ce nume li se dă lemnelor de la scări de care te ții cu mâna când urci ?
XI. Coperișul casei.

221. Cum se face acoperișul casei?
222. Se zice acoperiș sau coperiș sau altcum?
223. Cum se numesc lemnele încheiate în formă de triunghi care susțin
coperișul?
224. Se face vreo deosebire între corni și căpriori? Dacă da, consistă această
deosebire?
225. în ce se fixează capetele de jos ale căpriorilor sau ale caprelor?
226. Doi căpriori încheiați cum se numesc?
227. Cum se încheie căpriorii la vârf și cum i se zice locului de îmbinare?
228. Cum se numește căpriorul din mijloc (din sapa casei) care e mai lung și se
unește cu culmea casei?
229. Au un nume deosebit cei patru căpriori de la cele patru comuri ale
acoperișului casei; dacă da, care este acest nume?
230. Cum se numesc bucățile de lemn prinse pe căpriori pentru ca să-i țină mai
bine încheiați și pentru ca să le mărească rezistența împotriva presiunii
vântului?
231. Cum se numesc lemnele mai subțiri care se bat pe căpriori și care susțin
țiglele sau șindila?
232. Cum se zice: laț, cu pluralul lațuri sau leț, cu pluralul lețuri sau altfel?
233. Cu ce sunt învelite casele cu țiglă, olane, tinichea, scândură, șindrilă,
draniță, paie, stuf, șovar, trestie, papură, coceni de porumb, coji de teiu, sipică,
șiță etc.?
234. Se zice șindilă sau șindrilă sau șândră sau draniță sau altfel? Există și
verbul a șindili sau a șindrili o casă, sau alt verb?
235. Ce deosebire se face între șindrile și între îndoiele? Cum se face acoperirea
caselor cu unele și cum cu altele?
236. Cum se zice despre șindilele care sunt rău băgate una într-alta și cum
despre cele bine încheiate?
i
237. Cum se zice când se retează șindilele pentru a avea aceeași mărime?
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238. Cum se lucrează șindilele pentru ca să poată fi bune de pus pe coperiș?
239. Cum se numește instrumentul cu care Ii se face jghiabul?
240. Cum se numește jghiabul în care se îmbucă șindilele una într-alta?
241. E obiceiul să se facă o muche dințată din șindile la vârful acoperișului?
Cum se numește această muche?
242. Cum se numește partea cea mai înaltă a acoperișului casei?
243. Ce se înțelege supt strașina casei? Cum se zice strașină, streșină sau
strășină sau altfel? Transcrieți rostirea exactă a acestui cuvânt atât în singular
cât și în plural.
244. Cum este făcută strașina la casele de lemn și cum la cele cu păreții din
pământ bătătorit?
245. Se pun la coperiș la casele care nu au strașină niște scurtături de lemn,
lungi cam de un metru (peste care se face coperișul) pentru a fi feriți de ploaie
păreții? Cum se numesc aceste?
246. Cum se numește lemnul în formă de triunghiu care se așează între coperiș
și căpriori pentru a ridica strașina casei și a feri de ploaie păreții?
247. Ce credințe are poporul în legătură cu strașina casei?
248. Ce se înțelege prin poiata sau apărătoarea casei?
249. Care parte din acoperișul casei poartă numele de sapa casei? Ce înseamnă
fundoaia (fundoania) casei?
250. Care parte a acoperișului se numește plasă?
251. Ce se înțelege prin scaunul podului sau scaunul de grinzi? Cum se
construiește și la ce servește?
252. Cum se face acoperișul din paie? Sunt de casele cu acest acoperiș?
253. Cum așează paiele sau stuful pe acoperișul casei?
254. Au un nume deosebit cuiele care fixează lațurile de coperiș, atunci când el
este făcut din stuf? Cum se numesc?
255. Sunt paiele pe acoperiș legate sau numai așezate unele peste altele? Dacă
sunt legate, cum se numesc legăturile?
256. Cum se numește unealta cu ajutorul căreia se suie paiele pe acoperișul
casei?
257. Paiele de pe acoperiș formează un plan neted sau sunt așezate în trepte?
Cum se numesc aceste trepte de pe acoperiș?
258 Dacă acoperișul e de paie, cum se numesc prăjinile care, legate de vârf, se
lasă pe de o parte și pe de alta a acoperișului ca să-l sprijine împotriva vântului?
259. Cum se face acoperirea casei cu tablă?
260. Cum se face acoperirea casei cu țiglă?
261. Unde este făcută gura podului?
262. Are acoperișul deschizături (ferestre, ochiuri) pentru ca să pătrundă lumina
și aerul în pod, sau să iasă fumul? Cum se numesc?
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263. Se obișnuiește a se pune cruce pe acoperișul casei? Ce se crede despre
casele cari nu au cruce?
264. Ce se mai pune în loc de cruce pe vârful acoperișului casei?
265. Cum se numește parul ascuțit care se pune în vârful caselor țărănești?
XII. Prispă, cerdac, pridvor, târnaț

266. Ce este prispa casei și cum se face?
267. Cum se zice prispă sau prismă sau altfel?
268. Se face la casă pridvor sau târnaț? Dacă se face, descrieți cum se
construiește și Ia ce servește?
269. Pe care lăture a casei se face prispa, pridvorul sau târnațul?
270. Cum se numesc grinzile din care este făcută prispa, pridvorul sau târnațul?
271. Cum se numesc stâlpii care sunt fixați cu capătul de jos în grinzile prispei,
iar cu cel de sus în grinda de la acoperișul casei?
272. Cum se numește crestătura făcută în piciorul de sus al prispei?
273. Ce se înțelege prin prispa pragului?
274. Cum se numește partea bătută cu scânduri la pridvor?
275. Cum se numește căpătâiul crestat al stâlpilor unei case țărănești?
276. Se fac casele cu cerdac (sau cerdeac)? La ce servește?
277. Ce e foișorul casei?
278. Ce e parmaclâcul casei?

XIII. Pivnița
279. Cum se construiește o pivniță?
280. Ce numire are pivnița în partea locului?
281. Cum se numește locul pe unde se intră în pivniță și cum e făcut?
282. Cum se numește lemnul cu care se proptește ușa pivniței?
283. Ce numire au scobiturile făcute în zidul pivniței unde se păstrează diferite
lucruri?
284. Cum se numește tavanul pivniței?
285. Ce se ține în pivniță?
XIV. încăperile
286. Cum se numesc încăperile unei case?
287. Câte camere are o casă de om bogat și la casele sărace cum se numește
fiecare cameră?
288. La ce se întrebuințează fiecare cameră din casă?
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289. Cum se numește o odaie mică și cum una mare?
290. Cum se numește încăperea în care intrăm dea-dreptul de afară?
291. Unde se află tinda de obiceiu?
292. Care este pluralul cuvântului tindă? Se zice ușa tinzii sau tindei?
293. Are tavan tinda sau e deschisă deasupra?
294. Cum se numește partea dindărăt a tinzii unde se află vatra, cuptorul?
295. Cum se numește bucătăria țăranului?
296. Bucătăria face parte din casă, sau e clădită afară?
297. Cum se numește bucătăria unde fierbe țăranca vara?
298. Cum se numește încăperea în care se păstrează de ale mâncării?
299. Cămara se ține de edificiul casei sau e zidită alături?
300. Ce se mai ține în cămară afară de mâncări?
301. Dacă au casele două cămări, cum se numesc și ce se păstrează în fiecare?
302. Ce se ține în podul cămării?
303. Locuiește cineva în cămară? Cine și când?
304. Cum se numește încuietoarea de la cămară?
305. Mai are cuvântul cămară și alte înțelesuri?
306. Unde locuiesc și unde dorm țăranii?
307. Cum se numește odaia în care se primesc oaspeții?

XV. Soba, vatra, cuptorul, hornul
308. Care sunt mijloacele de încălzire ale caselor țărănești?
309. Ce fel de cuptoare se folosesc pentru încălzirea camerelor?
310. Ce deosebire este între soba moldovenească și soba nemțească?
311. Ce se înțelege prin sobe cu ocnițe? Cum sunt făcute?
312. Ce este soba oarbă?
313. La casele țărănești sunt și sobe cu țeve sau hurloaie?
314. Cum se numește întocmirea din preajma cuptorului pe care își pun țăranii
hainele la uscat?
315. Ce se înțelege la sobă sau cuptor prin cuvântul firidă? Cum se rostește în
partea locului?
316. Cu ce se scoate jarul din cuptor sau sobă?
317. Cuvântul sobă mai are și alt înțeles?
318. Ce fel de combustibil se întrebuințează pentru încălzire? Cu ce se face
focul?
319. Care e deosebirea între cuptor și vatră?
320. Se zice cuptor, cuptior, cupcior, sau altfel și care e forma de la plural a
cuvântului?
1
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Mărturii documentare privind casa rurală românească de la începutul secolului XX

195

321. Cum se numește zidul de peatră sau de cărămidă pe care este așezat
cuptorul de pâne?
322. Se zice ușa sau gura cuptorului de copt?
323. Cum se numește tinichiaua cu care se astupă gura cuptorului sau ușa
cuptorului?
324. Ce numire are gaura lăsată în cuptorul de pâne prin care acesta răsuflă?
325. Cum se numește locul de pe cuptorul de copt unde de obiceiu dorm copii?
326. Cum se numește acoperământul de lemn care adăpostește cuptorul în cazul
când acesta nu e în casă?
327. Ce este căloiul (căloniul)? Cum este construit și din ce constă?
328. Ce este căminețul?
329. Ce este camița?
330. Din ce material și cum este zidită vatra? Se vatră veatră sau altfel?
331. Cum se numește ridicătura de zid pe care este așezată vatra sau soba?
332. Pe ce se sprijinesc lespezile de peatră care duc fumul din vatră în pod?
333. Ce se înțelege prin muche la casele unde focul se face în vatră? Care e
rostirea locală a acestui cuvânt?
334. Cum se numește colțul sau lădița vetrei unde se adună cenușa?
335. Ce se înțelege prin cotruț sau cotruță?
336. Ce numire se dă obiectului de piatră sau de fier care se pune în vatră supt
lemnele ce ard, cu scopul de a le ridica, pentru a arde mai bine?
337. Cum se numește spațiul dintre vatră sau sobă și păretele din dos unde se
culcă adesea copiii și bătrânii?
338. Pe unde iese fumul?
339. Din ce se face coșul sau hornul casei?
340. Cum se numește la casele fără coș întocmirea deasupra vetrei sau
cuptorului care prinde fumul sau scânteile?
341. De ce credeți că se numește așa?
342. Cum se numește coșul sobei?
343. Ce numire are coșul care nu iese prin coperiș?
344. Cum se construiește coșul care conduce fumul numai până în pod și nu iese
prin coperiș?
345. Cum se numește partea coșului care iese deasupra coperișului?
346. Pe unde iese fumul din horn în tindă?
347. Cum se numește coșul făcut din nuiele și lipit cu lut?
348. Ce se pune pe gura coșului în pod pentru ca scânteile să nu se ridice la
coperiș?
349. Ce se vâră iarna în hogiag pentru a opri ieșirea căldurii?
350. Pentru ce se conduce fumul în podul casei?
351. Cum și unde este construit fumariul și la ce servește?
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XVI. Luminatul
352. Care sunt mijloacele cu ajutorul cărora se luminează o casă țărănească?
353. Din ce sunt făcute lumânările pe cere le arde țăranul?
354. Se face deosebire între lumânare și lumină?
355. în ce se ține lumânarea?
356. Cum se numește o lumânare care s-a ars aproape întreagă și n-a mai rămas
decât o bucățică?
357. Ce e mucul lumânării?
358. E cunoscut cuvântul lămpaș? Și ce înseamnă?
359. E cunoscut cuvântul felinar sau i se zice altfel?
360. E cunoscut cuvântul opaiț? Și ce însemnează?
361. E cunoscut cuvântul candelă? Când se aprinde candela?
362. Cu ce se umple opaițul și candela, ca să ardă?
363. Cum se numește partea care arde la lumânare, la opaiț, la lampă și la
candelă? Din ce e făcută?
364. E cunoscut cuvântul fitil? Ce însemnează?
365. E cunoscut cuvântul feștilă? Ce însemnează?
366. E cunoscut cuvântul faclă? Ce însemnează?
367. Cum i se zice în partea locului la chibrit?
368. Se întrebuințează scăpărătoarea, amnarul și cremenea la aprins?

XVIII. Văruirea casei
369. Cum se numesc lemnele subțiri care se bat pe pereții de lemn pentru ca să
țină tencuiala sau lutul?
370. Cu ce se amestecă tencuiala cu care se izbesc păreții dacă țăranii vreau să
facă păretele mai gros?
371. Cum se face lipitura sau tencuiala păreților?
372. Cu ce amestec de materii se lipesc păreții caselor?
373. Cu ce se netezește păretele?
374. Ce se înțelege supt muruiala, spoiala și văruirea păreților?
375. Se zice a unge, a vărui, a boi, sau altfel?
376. De câte ori pe an se văruiește casa pe dinăuntru și când se vopsește pe din
afară?
377. Cum se prepară varul cu care se unge sau se văruiește casa?
378. Ce se pune în var pentru ca el să aibă diferite colori?
379. Cu ce se colorează partea de jos a păreților, de afară?
380. Se face brâu la casă? Cum e pluralul de la acest cuvânt?
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381. Se obicinuiește a se vărui cuptorul?
382. Cuce unealtă se văruiesc păreții casei?
383. Dacă e obiceiul să se facă figuri pe câmpul alb al păreților, ce înfățișare au
acestea?
384. Când în casă e o fată de măritat, se face altă zugrăveală feții caselor?
385. Cum se prepară vopseaua cu care se vopsesc ușile și ferestrele?
386. Cum se zice când se ivește umezeală pe pereți?
387. Cum se zice când se fac bureți pe lemnăria casei?
388. Cum se zice când tencuiala sau varul de pe casă se umflă și începe să cadă
de pe păreți?
XIII. Curtea, grădina, îngrădirea

389. Dacă mai este în curte și o a doua casă de locuit, cum se numește și la ce
servește?
390. Cum se numesc cu un cuvânt toate clădirile de pe lângă casă, care se țin de
o gospodărie?
391. Cum se numesc clădirile din jurul casei?
392. Cum se numesc clădirile din curtea unui mare proprietar?
393. Cum se numește curtea unei case țărănești?
394. Ce deosebire de înțeles este între cuvintele curte, ocol, bătătură, obor,
ogradă?
395. E o deosebire de înțeles între curtea țărănească și curtea boierească?
396. Au toate casele curte?
397. Unde este de obiceiu curtea: înaintea casei sau îndărătul casei?
398. Dacă locul îngrădit din jurul casei este împărțit în mai multe părți, cum se
numește fiecare parte și la ce servește?
399. Cum se numește partea curții dinaintea casei?
400. Cum se numește locul pe care se treieră bucatele?
401. Ce fel de îngrădituri se obicinuiesc în jurul casei, a curții și a grădinii?
Cum se face fiecare din ele?
402. Ce se numește gard?
403. Cum se numesc gardurile de scândură?
404. Cu ce este îngrădit ocolul?
405. Ce îngrăditură are oborul?
406. Pe unde se intră în curte?
407. Câte porți are o curte și cum se numește fiecare?
408. Cum se obicinuiește să se facă poarta în partea locului?
409. Poarta este acoperită?
410. Se obicinuiește să se împodobească porțile cu crestături?
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411. Desemnați o poartă așa cum se obicinuiește în partea locului și dați rostirea
locală toate părțile ei.
412. Cum se numește poarta mai mică și unde obicinuiește să se facă?
413. Cum se numește trecătoarea prin gard sau peste gard, de la un vecin la
altul?
XIX. Șura, grajdul și alte acarete

414. Cum se numește locul unde se ține nutrețul?
415. Unde se mai ține nutrețul pentru vite?
416. Se construiește șura supt același acoperământ cu casa?
417. Cum se numește deschizătura din acoperișul șurii care servește la punerea
nutrețului?
418. Cum se numește partea în care sunt adăpostiți boii, vacile și caii?
419. In ce se așează nutrețul când li se dă de mâncare boilor și cailor?
420. Cum se numește podul grajdurilor unde se păstrează nutrețul?
421. Ce deosebire este între podul șurii și podul grajdului?
422. Ce nume se dă deschizăturii din păretele șurii, care comunică cu grajdul, pe
unde se dă de mâncare vitelor?
423. Se zice ușa, vramița sau porțile șurii?
424. Cum se numește încuietoarea șurii, a grajdului și cum e construită?
425. Ce obiecte se țin în șură?
426. Pe unde se aruncă gunoiul din grajd?
427. Cum se numește grămada de gunoi care se scoate din grajd?
428. Unde se mai depune gunoiul și murdăriile?
429. Cum se numește partea în care se adăpostesc oile și caprele ținute acasă?
430. Unde se adăpostesc vițeii și purceii?
431. Cum se numește partea unde se adăpostesc porcii?
432. Cum se numește locul unde se țin găinile, rațele, gâștele etc.?
433. Cum se numește adăpostul porumbilor?
434. Cum se numesc locurile unde se ține plugul, căruța, vasele de vie etc.?
435. Unde se ține porumbul (popușoiul, cucuruzul)?
436. Cum se numește locul unde se află mai multe coșare sau hambare?
437. Cum se numește groapa în care se păstrează cartofii sau grâul?
438. Ce înseamnă pătul, cum se face și la ce servește?
439. Cum se numește locul unde se păstrează fructele și unde este făcut?
440. Cum se numește locul unde se bat popușoii?
441. Din ce e făcut, unde e situat și la ce se întrebuințează hambarul?
442. Se întrebuințează cuvântul sandramă și ce înțeles are?
443. Ce înseamnă cuvântul budă?
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444. Există velnițe sau tescovine de prune?
445. Cum se numește zidirea laterală din curtea țăranului în care se țin căzi și
bădăniți pentru comină de prune?
446. Cum este construită căzănița în care se ține căzanul de fiert rachiu și
călpacul cu lulele lui?
447. Unde e făcută umblătoarea? Cum se mai numește ea?
XX. Fântâna

448. De unde se aduce apa de băut?
449. Are fiecare casă fântână?
450. îi mai zice la fântână și altfel?
451. Se întrebuințează fântâna cu cumpănă sau altfel de fântâni?
452. Cum se numesc diferitele feluri de fântâni?
453. Cum se construiește fântâna?
454. Cum se numește cel care sapă o fântână?
455. Care sunt părțile fântânii? Să se descrie fiecare parte și - dacă se poate - să
se facă și un desemn al ei.
456. Cum se curăță fântâna?
457. Cum se seacă fântâna?
458. Ce se face când în fântână a căzut un lucru necurat?
459. Ce se face când s-a înecat cineva în fântână?
460. Cu ce se scoate apă din fântână?
461. Ce fel de cuvinte se întrebuințează în partea locului pentru ca să se arete că
apa are un gust deosebit?
462. Sânt în partea locului fântâni cu apă minerală sau sărată? Dacă da, cum se
numesc?
463. Când sânt la câmp, la lucru, de unde iau țăranii apă de băut?
464. Cum se numește vasul în care se păstrează apa de băut?
465. Ce credințe sânt împreunate cu facerea unei fântâni?

XXI. Obiceiuri și credințe în legătură cu casa
466. Ce credințe și obiceiuri sânt împreunate cu alegerea unui loc de casă?
467. Ce se crede în legătură cu întreruperea lucrului început la zidirea unei
case?
468. Ce se crede că se poate întâmpla când te muți în casă nouă?
469. Se obicinuiește să se facă sfințirea locului unde se începe zidirea unei case?
470. Fundamentul, după ce s’a isprăvit, se sfințește?
471. Pentru ce se face sfeștanie în casele nouă?
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472. Ce fel de credințe se leagă de casa sfințită și ce se crede despre cea care n’a
fost sfințită?
473. Când se zidește o casă nouă, ce obicinuiesc țăranii să puie în zid?
474. De ce se zidesc în zid bani?
475. E obiceiul să se zidească vietăți în zid? Se cunosc legende despre asemenea
cazuri? Să se povestească asemenea legende.
476. Ce se crede despre omul a cărui umbră a fost zidită?
477. Când se face cuptorul la o casă, se pune ceva în zid? Ce și pentru ce?
478. Se pune o căpățină de cal pe coperișul casei și ce rost are?
479. De ce-și face barza cuibul pe coperișul casei?
480. Ce se crede despre cel care sparge cuibul paserilor dela streșina casei?
481. Ce superstiții are poporul în legătură cu vatra?
482. Ce superstiții are poporul în legătură cu hornul?
483. Cu ușa casei?
484. Ce superstiții are poporul în legătură cu strașina casei?
485. Ce superstiții are poporul în legătură cu fereastra?
486. Ce se crede despre vâlva care păzește casa?
487. Ce se crede despre șarpele de casă?
488. Ce este știma și ciasornicul morții ?
489. însemnați, cu explicarea lor, alte cuvinte, care nu privesc casa și părțile ei,
dar care se întrebuințează în satul d-voastră fără să fie cunoscute în alte părți.
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Documentary Data about Románián Rural House
at the Beginning of the XX-th Century
- Abstract -

The author tums to good account the information from the answers sent
to the questionnaire “The House” of the Románián Language Museum in Cluj.
In the first part the questionnaire is synthetically presented, and in the
appendage is presented the entire questionnaire as also the villages where the
answers were sent from.
The paper is divided in the following chapters:
The Significance and the Symbol of the House in Románián Tradițional
Society. Here are presented: the signification of the word house, the link
between house and family; the place where the house was built, the link
between the house and the temporary shelters.
Tradition and Inovation in the Development of the Peasant House. This
chapter presents the modifications that occurred at the beginning of the XX-th
century regarding: the materials and the building techniques, the planimetry and
the elevation of the house, the lightning system, the inner organization.
Building Materials.The main building materials are presented: wood,
clay and stone, by showing the way they got these materials and the
constructive elements they were used for.
Building Techniques. Here are presented the techniques used for
erecting the foundation, walls, garret, roof, according to the materials used. The
author also presents the popular belief about foundation and roof.
The Porch, “Cerdacul”(Balcony), "Tărnațul”. This chapter presents the
functions and the way of building a “cerdac” for the peasant houses.
The cellar. The situations in which to the new houses were added
cellars, its role and the building system, are presented.
Claying and Whitewashing. Presents the techniques of claying and
whitewashing the walls.
The Floor. Presents the way of making the floor: of clay beaten by feet
and then stuck, and of wood.
Heating and Cooking Device. The main forms of the cooking device are
presented; the hearth, the “căloniul”, “the camnița”, the bread oven, the blind
stove, the stoves with kitchen rangé. The author presents also the customs
related to the hearth.
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LOCUINȚA TRADIȚIONALĂ DIN ȚARA OAȘULUI
- STRUCTURI, FUNCȚII, SIMBOLURI Maria Bocșe

în complexul manifestărilor artistice ale poporului, interiorul locuinței
țărănești apare ca o entitate exactă, definită și determinată polifactorial: spațial,
economic, social, funcțional, artistic.
în jurul vetrei se desfășoară întreaga activitate familială, ea constituie
nucleul care polarizează viața familiei. Așa cum exprima savantul francez
Gaston Bachelard, “trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc în interiorul
locuinței, dându-i dinamism diferit, adesea interferându-se, uneori venind în
contradicție, alteori stimulându-se unul pe altul și asigurându-se transformarea,
evoluția calitativă”1.
Categorie integrată în cultura populară, locuința țărănească reflectă însăși
evoluția economică și socială a societății. “Interiorul țărănesc este o configurație
culturală, formată în decursul unei foarte lungi perioade de timp, fiind o creație
istorică, rod al eforturilor colective făcute de generații în șir, demonstrând și în
acest domeniu străvechea și neabătuta locuire a teritoriului carpato-danubian, de
către poporul român, creator de civilizație”2. Altfel spus, interiorul reprezintă
suma creațiilor populare, sincretismul tuturor genurilor de artă populară este
produs al gândirii, concepțiilor de viață și al viziunii stilistice, populare.
Creațiile autentice, originale ale trecutului se păstrează în cadrul
locuinței, care reflectă nivelul de dezvoltare al unei societăți, dezvoltarea
economică, schimbul și circulația valorilor culturale, “raporturile dintre
colectivitatea respectivă, zona, regiunea și țara din care face parte”3.
Literatura de specialitate privind interiorul locuinței românești s-a
îmbogățit considerabil în ultimele două decenii. Noile cercetări au definit
elementele specifice diferitelor zone ale țării și trăsăturile comune locuințelor
tradiționale de pe întreg întinsul țării. De la bibliografia de referință generală
(Frâncu și Candrea4, N. Manolescu5, Tudor Pamfile6, Tache Papahagi7, Ciomac
1 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, 1971, p.26.
2 Paul Petrescu, în loc de prefață. Organizarea interiorului, preocupare muzeografică la volumul
Stoica Georgeta, “Arhitectura interiorului locuinței țărănești", Râmnicu-Vâlcea, 1974, p.7.
3 Ion Vlăduțiu, Etnografia românească, Ed. Științifică, București, 1973, p. 15.
4 Frâncu și Candrea, Românii din Munții Apuseni (Moții), 1888.
5 Nicolae Manolescu, Igiena țăranului, București, 1895.
6 Tudor Pamfile, Industria casnică la români, București, 1910.
7 Tache Papahagi, Cercetări in Munții Apuseni, în “Grai și suflet”, 1925-1926.
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și Popa Necșa8, cercetători reputați ca Romulus Vuia9, Paul Petrescu1011
, Georgeta
Stoica”, Ion Vlăduțiu12, Gheorghe Focșa13, Tancred Bănățeanu14, Roswith
Capesius15) au realizat adevărate monografii ale interiorului locuinței țărănești.
Cercetările noastre asupra locuinței tradiționale din Țara Oașului,
precum și asupra mutațiilor survenite în diferite etape istorice, succesive ne-au
confirmat oportunitatea unor astfel de studii, în condițiile transformărilor rapide
survenite în ultimii 50 de ani, când procesul de industrializare și urbanizare a
schimbat fața așezărilor umane, modul lor de viață, concepția artistică,
mentalitatea oamenilor. Mutațiile contemporane, novatoare și calitative
survenite în locuință sunt însă fenomene ale unei lungi dezvoltări istorice,
etapele ei suprapunându-se cu treptele de evoluție pe plan social și economic.
în cadrul problematicii abordate în așezările din Țara Oașului s-a
urmărit extinderea spațiului de locuit în concordanță cu evoluția demografică,
transformările interiorului facându-se pe baze funcționale și estetice. Această
trecere spre nou s-a făcut treptat, fără salturi, odinioară. în ultimii ani însă,
evoluția interiorului, a organizării lui, a mobilierului, decorului interior a
cunoscut un salt extraordinar, datorită schimbărilor social-economice, datorită
schimbărilor condițiilor de trai și ale concepției artistice.
Mutațiile survenite în contemporaneitate nu anulează însă niciodată
continuarea, păstrarea elementelor tradiționale, a unor piese de mobilier, a
textilelor realizate artistic, care se combină și se îmbină în noul interior,
caracteristic altei etape istorice, economice și artistice.
Compoziția și cromatica, precum și receptarea unor componente
eterogene, de factură urbană, sau de influență a ținuturilor învecinate
(Maramureșul, Țara Chioarului, Țara Lăpușului) au conferit locuinței țărănești
din Țara Oașului o dominantă caracteristică, fără a contrazice însă linia
stilistică, unitară a interiorului tradițional, care a mai supraviețuit până azi, în
localitățile mai izolate din Țara Oașului.

81. Ciomac și Necșa Popa, Munții Apuseni, București, 1936.
9 Romulus Vuia, Le viliágé roumain de Transilvanie et du Banat, Bucarest, 1937, p.85.
10 Paul Petrescu, Arhitectura țărănească din lemn din România, Ed. Meridiane, București, 1974.
11 Georgeta Stoica, Interiorul locuinței țărănești, Ed. Meridiane, București, 1973; idem,
Arhitectura interiorului locuinței țărănești, Râmnicu-Vâlcea, 1974.
12 Ion Vlăduțiu, Etnografia românească, Ed. Științifică, București, 1973, cap. "Locuința", p.149190.
13 Gheorghe Focșa, Țara Oașului. Studiu etnografic. Cultura materială, voi. II, Muzeul Satului,
București, 1975.
14 Tancred Bănățeanu, Arta populară din nordul Transilvaniei, București, 1969.
15 Roswith Capesius, Interiorul, în voi. “Artapopulară românească", Ed. Academiei, București,
1969.
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începutul procesului de trecere de la locuința tradițională la interiorul
contemporan, cu sesizabile tendințe de adoptare a componentelor urbanistice s-a
făcut în urmă cu cca. 100 ani. Ritmul de pătrundere, lent la început și remarcat
doar în gospodăriile mai ridicate din punct de vedere economic s-a intensificat
în ultimele decenii ale secolului nostru. De aceea, misiunea noastră de a
surprinde ultimele forme ale acestui domeniu de manifestare artistică a
poporului, cu elemente care aparțin creației tradiționale, de a înțelege și descifra
această “ideogramă” colectivă16 stă în prima linie a sarcinilor majore ale
cercetării actuale. Privit astfel, interiorul locuinței tradiționale apare ca un
complex de manifestări culturale, umane, supus procesului dialectic permanent,
este expresia vieții istorice și sociale a poporului, a vieții familiei, este produsul
concepției vârstelor și generațiilor, este suma spiritualității poporului.17

Dovezile istorice ale vechimii așezărilor și construcțiilor

Descoperirile arheologice efectuate în nordul Transilvaniei sunt
mărturia existenței activității umane încă din paleolitic. Fără îndoială, regiunea
va fi oferit condiții favorabile pentru locuire și dezvoltarea vieții, dacă avem în
vedere condițiile pedoclimatice și geologice ale acestei regiuni a țării noastre.
Fixarea și dezvoltarea elementului uman în aceste locuri n-a fost
întâmplătoare, condițiile geografice și nevoia de a găsi locuri adăpostite natural
față de vicisitudinile vremii sau ale popoarelor năvălitoare au determinat
formarea unei adevărate “țărișoare”, la poalele Muntelui Oaș, care oferea
mijloace naturale de apărare, în văile adânci și tainice ale obcinelor care
coborau unduind până în câmpia Someșului. Străbătând Țara Oașului, ești
fermecat de peisajul încântător al obcinelor, colinelor verzi, întretăiate,
hotărnicite și fertilizate de apele râurilor Lechincioara, Taina, Tur și afluenții
Alb și Rău.
Munții care închid depresiunea celor 16 localități cu peste 69.000
locuitori de azi formau și în urmă cu sute de mii de ani adăpost vieții și
activității umane. Munții vulcanici, Oaș, Gutái și Țibleș, de înălțime mică,
nedepășind 1200-1800 m au permis cultivarea pământului în zonele înalte,
fertile, terasate. Pădurile de fag sau de stejar oferă bogăția materialului lemnos
pentru construcții, pentru dezvoltarea pădurăritului și a meșteșugurilor legate de
existența acestei materii prime.
16 Roswith Capesius, Modalități stilistice în decorul interiorului țărănesc din nordul
Transilvaniei, în “Studii și cercetări de istoria artei ”, seria Artă plastică, tom 18, nr. 1, 1971, Ed.
Academiei, p. 113.
17 Ibidem; Georgeta Stoica, Interiorul românesc. Țesături și cusături, Ed. Ceres, București, 1977,
p. 14.
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Depresiunea Oaș este situată între ramurile muntoase ale Oașului și
Gutâiului, cuprinzând o suprafață de 614 km2. Pantele munților și zona alpină
superioară permit dezvoltarea pășunilor bogate și ale fânețelor. în acest golf
geologic, s-a menținut un adevărat golf etnic. Unitatea geologică și geografică,
compoziția și structura pământului, vegetația, rețeaua hidrografică au influențat
viața omului, contribuind la accentuarea și structurarea unor așezări umane
originale, cu aspecte specifice, întărind caracteristicile etnice și regionale, ținând
trează conștiința apartenenței la această țărișoară, parte din trupul țării întregi,
înălțimile și concrețiunile de lavă au format între această țărișoară și zona
învecinată, Ugocea, zid despărțitor, având însă deschidere largă spre Satu Mare
și spre câmpia Someșului. Dealurile piemontane, așa cum arăta Ion Velcea18
formează o treaptă înaltă, puternic erodată, supusă alunecărilor, formată din
marnele pontiene stratificate și din argilele formate prin descompunerea
andezitelor, care oferă condiții de dezvoltare pomiculturii și viticulturii,
semănând cu o câmpie înaltă, roditoare. Altitudinea medie a lor este de 200-220
m. Dealurile Belavara și Măgurița, alcătuite din roci vulcanice apar ca martori ai
procesului de eroziune în zona luncilor Oașului. în depresiunea Oaș se remarcă
existența a trei subdiviziuni: bazinetul Negrești, de formă semicirculară,
bazinetul Târșolț, dezvoltat sub forma unui culoar și bazinetul Cămârzana, care
conturează în perimetrul său forma unei pâlnii. Aceste bazinete care adăpostesc
așezările umane au favorizat conturarea în timp a unor particularități care le-au
definit ca subzone etnografice.
Clima și precipitațiile sunt de asemenea favorabile dezvoltării
culturilor. Lanțul Carpaților Orientali feresc zona Oașului de curenții reci
nord-estici, etajarea pantelor piemontane, desfășurarea spre vest mențin
întreaga depresiune sub influența permanentă a maselor de aer umed din vest.
Izoterma medie este de 8-9°, iama de 3-4° sub 0, vara atingând uneori valoarea
de peste 30°.19
Temperaturi mai ridicate se înregistrează pe Valea Semănăturii, izolată
între Cetățeaua Mare și Geamăna, zonă fertilă și optimă pentru dezvoltarea
pomiculturii.
Precipitațiile, cele mai multe vara și primăvara nu depășesc limitele de
700-900 mm. Uneori, topirile bruște ale zăpezilor și clima caldă provoacă
revărsări și torente care grăbesc procesul de eroziune a terenului. “Vânturile
care aduc ploi vin din vest”, spunea Hașeganu și colab. în “Geografia

18 Ion Velcea, Țara Oașului. Studiu de geografie fizică și economică, Ed. Academiei, București,
1964.
19 Ibidem.
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economică a R.P.R.”20, pe baza unei vechi zicale locale, născută din experiența
multimilenară și de cunoaștere și adaptare la mediul înconjurător.
Solurile predominante sunt cele podzolice și brune podzolite. Pe culmi
predomină solurile brune, montane, de pădure. Locul pădurilor de stejar și fag a
fost luat treptat de livezile cu pomi fructiferi și de culturile agricole. Microzona
Negrești se remarcă și prin bogățiile subsolului, prin însemnate rezerve
minerale, prin materialele de construcție, prin varietatea borcuturilor, debit de
izvoare de ape minerale. în stațiunile de la Bixad, Tur, dar și în fiecare așezare,
apele minerale sunt căutate pentru efectul lor curativ, fiind carbogazoase,
alcaline, clorurate și sodice, indicate într-o terapeutică cu evantai activ, extrem
de variat.
Prezentarea succintă a cadrului natural care a favorizat și a ocrotit
formarea vieții, a așezărilor umane și a dezvoltării lor, ni s-a părut necesară,
pentru urmărirea în continuare a cadrului istoric și etnografic, a schimbărilor în
evoluția așezărilor.
Cercetările istorice și arheologice au relevat o permanentă locuire și
continuitate a acestei zone încă din paleolitic. Urmele materiale ale omului de
tip Neanderthal, Homo sapiens fosilis au fost descoperite în bazinul oșenesc, la
Remetea - Oaș, Boinești, Bixad, Călinești, Turulung.21 Pe dealul Somoș, între
satul Remetea-Oaș și coasta Boineștilor au fost găsite unelte cioplite din opal,
cremene și urme de așezări omenești din paleoliticul mijlociu și superior.22
La Călinești, săpăturile au scos la lumină o așezare cu un singur nivel
de cultură, dovedit de un bogat material de silex, aparținând paleoliticului
superior.23
Urme de așezări din neolitic au fost descoperite la Ciumești24 unde sunt
reprezentate mai multe culturi neoliticețcultura ceramicii liniare vest-slovace,
cultura Bukk), la Remetea-Oaș25, la Nisipeni, la Apa.26 în stațiunile neolitice
au fost scoase la suprafață fragmente de ceramică și urme de locuințățdin
chirpici).27 Mărturii arheologice atestă în același timp dezvoltarea forțelor de
producție în legătură cu cultivarea plantelor și creșterea animalelor,
20 Hațeganu și colab.. Geografia Economică a R.P.R., Ed. Științifică, București, 1957.
21 Octavian Bandula, Cornel Borlea, Ioan Nemeti, Aure! Socolan, Mircea Zdroba, Pagini din
istoria Maramureșului, Muzeul regional Maramureș, Baia Mare, 1967, p.17.
22 Ibidem.
23 Ibidem, p.18.
24 Comșa, E., K voprosi operiodizatii neoliticeeci kultur na Severo, Zapada R.N.R., Dacia,
voi.VII, 1963, p.484; apud Pagini de istoria Maramureșului, p. 19.
25 Ibidem, p. 19-20.
26 Bitiri, M., Săpături paleolitice la Remetea, în “Revista muzeelor”, II, 1965, p.163; Székely, Z.,
Contribuție la cronologia epocii bronzului în Transilvania, în “SC1V", 3-4, VI, 1955.
27 O. Bandula și colab., Pagini din istoria Maramureșului, p. 19.
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răspândindu-se în același timp anumite practici integrate cultului fertilității și
fecundității. Au fost descoperite diferite unelte din cupru (dălți, topoare, cu care
se lucra fără îndoială la construirea locuințelor), aparținând culturii
Bodrogkeresztur (neoliticul târziu). Producerea uneltelor de aramă, mai târziu
din bronz a dat un impuls nou dezvoltării societății în epocile următoare. Viața
se dezvolta în acea epocă în cuprinsul unor așezări stabile, de mult locuite, pe
terasele roditoare ale râurilor, pe piemonturi, uneori întărite și apărate de șanțuri
și valuri naturale sau făcute de mâna omului, așa cum se constată în jurul unor
vetre de comunități neolitice, dezvelite în urma săpăturilor din această zonă.
Cercetări mai temeinice s-au făcut la Boinești. Ceramica numeroasă, provenind
din neolitic, lucrată la roată sau cu mâna atestă existența mai târzie a numeroase
așezări și în partea câmpiei Satului Mare și chiar la Satu-Mare.28
Așezările și cimitirele din epoca bronzului, descoperite în regiunea
învecinată a Maramureșului aparțin culturii Otomani, răspândită în nord-vestul
Transilvaniei și culturii Suciu de Sus (la sfârșitul epocii bronzului și începutul
Hallstattului A.).29
A doua vârstă a fierului se caracteriza prin întrebuințarea și
generalizarea uneltelor de fier, aspect care a influențat în gradul cel mai
accentuat sistemele de construcție, materialul și planul locuințelor din acea
vreme. Regiunea este bogată și în urme ale unor noroade care au trecut ca un val
peste acest ținut, fără a schimba însă fața locurilor și obiceiurile ancestrale ale
locuitorilor statornici. Numeroase vestigii atestă trecerea prin acest ținut, a
celților, pe la începutul sec. III î.e.n., cum o dovedesc cele 6 bordeie celtice
descoperite la Ciumești30, ca și numeroase fragmente ceramice, obiecte de bronz
și fier pentru uz casnic, podoabe. Renumit este și acel coif bine cunoscut de la
Ciumești, purtând ca podoabă simbolul avimorf legat de un străvechi fond
spiritual.31
Alături de ceramica celtică lucrată la roată s-au găsit și vestigii de
ceramică dacică lucrată cu mâna, aceasta constituind una din importantele
dovezi ale conviețuirii pașnice a celor două elemente etnice, după cum arăta
cercetătorul I. Horațiu Crișan.32
Ocupațiile principale ale populației băștinașe erau agricultura, creșterea
vitelor, prelucrarea lemnului, olăritul.

28 Ibidem, p.23-24.
29 Ibidem, p.24.
30 Ibidem, p.27.
31 Ibidem, p.28.
32 H.Crișan, Materiale dacice din necropola și așezarea de la Ciumești și problema raporturilor
dintre daci și celți în Transilvania, Baia Mare, 1966, p.82.
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După cucerirea Daciei de către romani, așezările de la poalele Oașului
și Țibleșului rămân în teritoriul dacilor liberi. O vastă așezare dacică a fost
descoperită la Medieșu Aurit33, pe o lungime de aproximativ 3 km. Ceramica
bogată, lucrată la roată, ornamentată cu brâuri alveolate, specifică pentru
olăritul extraprovincial avea elemente decorative a căror continuitate artistică se
resimte până azi în ceramica locală.
Numeroase bordeie au fost descoperite cu inventarul lor cuprinzând
obiecte din fier (piroane, scoabe folosite pentru construcții), ustensile casnice
din piatră (râșnițe, gresii pentru ascuțit). Din cercetările istoricilor reiese că
așezarea de la Medieșu Aurit, datată în sec.II-IV e.n. a fost un important centru
de olărit din nordul teritoriului locuit de daci34, de unde era difuzată ceramica în
așezările din nord, iradiind spre sud. Chiupurile erau cunoscute și folosite în
locuințele dacilor liberi din nord-vestul țării înainte de cucerirea romană și chiar
anterioară acesteia.35 Aceste forme de vase, decorate cu motive ce s-au
permanentizat pe ceramică până azi, au păstrat arhetipuri autohtone “de un
conservatism specific comunităților țărănești”36. Deși situate în afara limesului
roman, așezările dacice n-au rămas izolate și refractare la elementul roman.
Monedele descoperite alături de ceramică în mediul dacilor liberi atestă atât
relațiile comerciale dintre dacii liberi și lumea romană, cât și faptul că aceste
teritorii au intrat în aria romanizării, așa cum o dovedesc exponatele arheologice
din muzeele de istorie din Satu Mare și Negrești-Oaș.
Zbuciumatele secole următoare și migrațiile popoarelor n-au stăvilit
totuși dezvoltarea așezărilor din depresiunea Oașului și creșterea numerică a
populației. în primele veacuri ale mileniului al II-lea românii din acest colț al
țării își mai păstrau vechea organizare în obști conduse de cneji sau juzi, iar
uniunile de obști erau conduse de voievozi.37 Uniunea de obști era numită și
țară, de unde și denumirea istorică de Țara Oașului. Dezvoltarea economică tot
mai accentuată a regiunii a dus la apariția unor orașe cetăți, cum a fost Satu
Mare, așezat pe Someș, odinioară fiind una din cetățile voievodatului transilvan
al lui Menumorut.
Sate și orașe au fost distruse după incursiunile maghiarilor lui Arpad,
apoi după cea a tătarilor din 1241. Curând s-au refăcut însă orașele primind
privilegii întărite în 1291.38
33 O. Bandula și colab., Pagini din istoria Maramureșului, p.33; Sever Dumitrașcu, T. Bader,
Dacii liberi la Medieșu Aurit, 1968.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 O. Bandula și colab., Pagini din istoria Maramureșului, p.34-35.
37 Ibidem, p.40.
3I< Szatmár vármegye monográfiája, 1908, p. 169.
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Primul document care atesta pătrunderea feudalismului maghiar în Țara
Oașului datează din 17 noiembrie 1270, când regele Ștefan al V-lea donează lui
Nicolae, fiul lui Maurițiu, localitățile Livada, Vama, Orașu Nou, Prilog, Oaș39.
Această donație constituia o știrbire a integrității obștii locale.
în perioada feudalismului (sec.XIV-XVIII) baza economică principală a
satelor din Țara Oașului, ca de altfel a tuturor așezărilor românești a rămas
agricultura, creșterea animalelor, pădurăritul (care, oferind materialul de
construcție contribuia în mod deosebit la extinderea așezărilor, a suprafețelor
arabile, la dezvoltarea planurilor gospodăriilor și ale construcțiilor),
meșteșugurile, industria casnică. Interdependența tuturor ocupațiilor a dus la o
anumită dezvoltare economică a satelor, cu toate că mulțimea obligațiilor
feudale, dările, robota, darurile etc. apăsau greu pe umerii iobagilor, nu rareori
fiind consemnate în istoria mișcărilor de revoltă.40 Marile frământări ale
iobagilor, la 1437 și 1514 au fost resimțite puternic și în Țara Oașului. Istoria
consemnează și ridicarea la luptă a țăranilor din Oaș, în anii 1631-1632, odată
cu marea răscoală din nord-vestul comitatului Satu Mare. Toate acestea s-au
răsfrânt asupra modului de viață, asupra evoluției așezărilor și construcțiilor din
zonă.
Regiunea este crunt lovită și în sec. XVI, datorită ocupației turcești,
fiind cucerite cetățile de la Medieșu Aurit, Seini, Baia Mare și Satu Mare. După
scuturarea jugului turcesc, dar mai ales în sec. XVIII sunt colonizați slovaci,
șvabi (la Huta) și maghiari, la Gherța Mică, precum și la Gherța Mare.
Arhitectura populară din acele vremuri ne este cunoscută după unele
construcții monumentale, biserici, case de locuit vechi.
Prototipul arhitectonic al casei țărănești din lemn a rămas același până
azi. Construcțiile din lemn au predominat în evul mediu chiar și în centrele
orășenești. Lemnul, important material de construcție a contribuit la dezvoltarea
unei adevărate arte a cioplitului și a ornamentării, în care excelează azi, alături
de Oaș, zonele Maramureș, Lăpuș, Chioar, Codru.
Desființarea raporturilor feudale din sec. al XIX-lea nu a îmbunătățit
situația țăranilor, ci doar se resimțea pătrunderea capitalismului la sate, care
aduce noi forme de exploatare și de pauperizare a populației.
în viața satelor acelei epoci se accentuase diferențierea socială, un
mănunchi de proprietari posedând moșii întinse, iar țăranii români sau maghiari
aveau doar mici parcele de pământ, neîndestulătoare pentru existența familiilor.

39 Documente privind istoria României, seria C. Transilvania, veacul XIII, voi. II (1251-1300),
doc. 128, p.132.
40 O. Bandula și colab., Pagini din istoria Maramureșului, p.64-65.
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Suflul revoluționar al anului 1848, a adus și țărănimii din nordul
Transilvaniei dorința de dreptate și justificarea legitimă a drepturilor pe care le
doreau, le cereau. Sub presiunea luptelor muncitorești și a mișcărilor țărănești
după primul război mondial și după Unirea Transilvaniei cu România, guvernul
din acea vreme a fost nevoit să voteze în 1921, reforma agrară. Acest lucru n-a
ușurat situația marii majorități a țărănimii care, epuizată în urma războiului și
neputând plăti ratele de răscumpărare, pierde pământul. Lipsa de animale de
povară și de unelte, ca și pământul nefertil au fost cauzele menținerii unei
situații precare și pe mai departe. Adevărata împroprietărire și schimbare a
situației satelor s-a realizat abia după 1945.
Preambulul istoric succint asupra etapelor principale din viața Țării
Oașului a încercat motivația apariției treptelor diferite în evoluția construcțiilor
din această zonă, schimbările survenite în nivelul de trai și ca o consecință,
schimbările în structura și organizarea locuinței țărănești.
Construcțiile mari, casele cu etaj, gospodăriile bine utilate și aranjate,
pe care le vedem azi, au fost ridicate mai ales după 1960, fața satelor, așezările,
casele și interiorul căpătând o înfățișare tot mai apropiată de mediul urban.
Transformările economice, materiale, și-au pus în același timp amprenta asupra
întregului context spiritual, asupra concepțiilor de viață, asupra artei populare,
cu toate compartimentele sale.
Caracteristicile locuinței tradiționale din Țara Oașului
Gospodăriile și locuința sunt expresia ocupațiilor populației și a
modului de trai, în strânsă interdependență cu mediul natural înconjurător.
Gospodăria țărănească din Țara Oașului este constituită din
următoarele construcții: 1. casa de locuit-, 2. cămara sau bucătăria de vară, în
construcție separată, cu acoperiș propriu; 3. poiata pentru adăpostirea
animalelor, mai recent, șura cu grajdul-, 4. cotețul pentru animale și păsări; 5.
hambariul pentru fân.
Materialul de construcție era odinioară lemnul și piatra. Din bârnele
masive de stejar, încheiate în cheotori românești, rotunde sau cioplite, se
construiau pereții care se sprijineau pe temelia din lespezi sau bolovani de
piatră. Casele erau acoperite cu paie, acoperișul fiind puternic înclinat, în patru
ape (pante), pentru scurgerea apei și a zăpezii. Mai târziu s-au adoptat
acoperișurile din draniță simplă, sau draniță horjită, confecționată din stejar sau
fag.
întregul ansamblu gospodăresc era împrejmuit cu gard din nuiele
împletite, închis cu originala poartă, numită vraniță cu boc. Vranița era formată
dintr-un trunchi masiv, așezat orizontal, suspendat în echilibru și sprijinit pe un
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ax vertical. Partea dinspre stradă era acoperită cu încrestături și motive
romboidale, solzi, deschizând perspectiva ornamentală, decorativă, mai ales la
pervazele ferestrelor, masiv dăltuite din lödbe de stejar, sau la ușile masive ale
caselor, cu ancadramente care par mai degrabă porti de biserică decât de
modesta locuință de țară. Este acea nevoie de ornamentare, de umanizare a
întregului mediu înconjurător, gospodărie, locuință etc.
Tipologia locuințelor

Prototipul cel mai arhaic de locuință era casa cu o singură încăpere de
locuit, azi putând fi identificată foarte rar și în această parte de țară. Coliba,
circulară sau cu hăizașul (acoperișul) în două ape, din crengi, ferigă și paie a
constituit, desigur, doar adăpost vremelnic, la stâni, uneori și în cadrul
gospodăriei ca adăpost temporar, în intervalul construirii casei propriu-zise, așa
cum ne-au relatat informatorii din Cămârzana.41 în cadrul procesului de roire a
tinerelor familii, pe terenurile agricole terasate, în apropierea pășunilor, sau pe
terenurile mai depărtate primite ca zestre, coliba provizorie și locuința
monocelulară reprezentau o fază de tranziție spre întemeierea unei noi familii, a
unei noi gospodării. Așa cum ne relata informatorul Hoțea Toader din
Cămârzana42, (în vârstă de 86 ani) în urmă cu 60 de ani, când s-a căsătorit, s-a
așezat la început cu tânăra soție pe pământul de zestre, facându-și o colibă din
ștempi și nuiele. Această colibă, construită cu perete dublu din grădele și nuiele,
avea pereții umpluți cu ferigă, iar în exterior erau lipiți cu lut. Secțiunea acestor
colibe era rotundă sau ovală. La mijlocul colibei se punea o furcă, care susținea
vârghina. Aceasta susținea crengile pe care se aștemeau straturi de ferigi și
păiuș. Fiind un adăpost vremelnic, coliba a fost înlocuită cu casa cu o singură
încăpere și cu o ușă.
Locuința monocelulară se construia cu fodoment (temelie) din lespezi
de piatră naturală sau bolovani; cu bucherie (pereți) din bârne groase de stejar,
încheiate în cheotori', cu hăizașul, din cununi de bârne și acoperiș de paie,
ferigi, sau țiglă. în partea de acces a casei se punea grosul, talpă lată din bârnă
masivă, peste care se lipea cu lut, realizându-se în felul acesta pomnolul.
Uneori, grosul se construia pe două laturi, în fața casei și pe latura de acces.
Acest tip de casă cu o încăpere și pomnol a caracterizat gospodăriile mai sărace
din zonă, până la sfârșitul secolului al XIX-lea, rare exemplare mai menținânduse până în deceniul 7 al veacului.

41 Toader Hoțea, 86 ani, Cămârzana, jud. Satu Mare.
42 Idem.
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Pe la începutul sec. al XX-lea (conform informațiilor orale) pomnolul
cu gros avea săgeți (stâlpi) de tâmaț care susțineau cusurăul (cununa de bârne)
casei. Aceste săgeți (câte 3-4) erau cioplite ornamental, în bardă. Nu rareori,
târnațul (la început deschis, mai târziu închis cu grădele apoi cu scânduri
ornamentate prin traforaj) adăpostea râșnița de piatră, (așezată pe picioare de
lemn) folosită pentru măcinatul boabelor. în unele cazuri, în târnaț era și
coșarca din nuiele (un fel de hambar) pentru știuleții de porumb, alteori, coșarca
devenea o adevărată construcție, solidă, înaltă, din ștempți (pari), acoperită cu
paie, ferigă, draniță, așezată pe tălpi din bârne, sprijinite pe lespezi de piatră.
De obicei, acest plan de locuință era fără pivniță, adăpostul pentru
legume, provizii, unele unelte, fiind în cămară, construcție separată în
perimetrul ogrăzii din jurul casei de locuit.
Construcția locuinței tradiționale, indiferent dacă planul era cu o
încăpere sau cu două, avea meșter grinda (grindă mediană) care susține toate
celelalte bârne ale tavanului, având importante funcții estetice și rituale, în
același timp. Casa monocelulară avea dimensiunile de 6-7 m lungime, 3-4 m
lățime. Ferestrele, de obicei două erau mici, cu câte doi ochi spre uliță. Accesul
în casă se făcea printr-o ușă masivă, cu zar din lemn, care se deschidea doar cu
clempușul (cheia din lemn sau din drug de fier), cunoscut în toate zonele țării.
Bârnele pereților erau lipite pe dinăuntru, cu lut amestecat cu paie. Aceeași
lipitură se vedea adesea și la exteriorul caselor. Pereții lipiți și fețuiți erau apoi
văruiți în alb. în ultimii 30-40 ani s-a răspândit și în Țara Oașului moda
văruitului în culoarea albastră, mneriu, probabil în contact cu zonele învecinate.
Pereții caselor văruite în exterior și interior aveau o porțiune, în registrul
inferior numită partă, lată de o palmă, vopsită în galben cărămiziu, cu lut roșu și
humă. Acest contrast de culoare sporea strălucirea varului alb de pe pereți, dând
lumină și umbre ansamblului decorativ. în același timp avea o funcționalitate
precisă, practică, căci la lipirea și curățirea pardoselii din lut, albul varului de la
baza peretelui s-ar fi stropit și murdărit cu humă.
Casele cu o încăpere de locuit, caracteristice unor vremuri îndepărtate,
s-au mai păstrat o vreme în cadrul gospodăriilor, după construirea caselor mai
mari și prin extinderea spațiului de locuit, ca urmare a creșterii numărului
membrilor de familie. Aceste vechi locuințe căpătau o nouă funcționalitate, de
bucătărie de vară, ori de locuință pentru bătrânii familiei. Azi, casa
monocelulară se poate vedea foarte rar, izolat, doar amintirea celor vârstnici mai
putând reconstitui această etapă de tristă amintire din viața grea a foștilor
iobagi, din Țara Oașului.
în urma cercetărilor personale, coroborate cu bibliografia de
specialitate, am încercat să urmărim evoluția planurilor de casă din Țara
Oașului, în măsura în care patina și dintele vremii ne-au păstrat unele construcții
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pe baza cărora putem descifra etapele succesive. Cercetarea noastră pe teren din
anii 1975-1978 n-a mai surprins locuințe mai vechi de cca. 100-120 ani. Dar
prin coroborarea rezultatelor personale cu cele bibliografice, arhivistice și
muzeistice, credem că am obținut un tablou real al treptelor de evoluție a
planului casei, din așezările răsfirate ale Cămârzanei, Moișenilor, ori Racșei, ca
și din satele adunate, aliniate pe cursuri de râu sau de-a lungul drumului, cum
sunt Certeze, Huta-Certeze, Negrești, Bixad, Vama, Gherța Mare, Gherța Mică,
Turț. Această urmărire a straturilor succesive de evoluție n-are drept scop
arhaizarea fenomenelor etnografice, ci surprinderea elementelor caracteristice
zonei, care, desigur, reflectă situația social-economică a populației în diferite
etape, structura populației, dar și acele fenomene care definesc unitatea locuinței
tradiționale românești.
Tipul cel mai răspândit de locuință era în urmă cu 100-200 ani cea cu
două încăperi de locuit, așa cum mai erau casele vechi ale locuitorilor : Fărcuța
Maria (66 ani), din Moișeni, nr.210, Popa Irinuca (73 ani) Cămârzana, Popa
Toader (82 ani), Cămârzana nr. 601, Pop Cecília (72 ani) Moișeni nr.14, Goia
Ana (73 ani) Gherța Mare nr.10, Boje Ioan, Racșa etc., cercetate în anii 19751978.
Interiorul casei cu două încăperi are multiple funcții, după numărul,
dispoziția, dimensiunea, destinația încăperilor, dar și după numărul membrilor
familiei, după starea economică a proprietarului etc. Pentru determinarea
structurii interiorului casei și desprinderea momentelor de evoluție am analizat
nenumărate locuințe de acest fel, recurgând de asemenea la confruntarea
opiniilor diferiților informatori.
Repartizarea casei cu două încăperi se făcea după funcționalitate, în
tindă și casă/ camera de locuit, de obicei accesul fiind prin târnaț.
Datarea unor case, pe meșter grindă, cum era casa lui Ion Călin Gheorghe
din Cămârzana nr. 405, deopotrivă cu o lungă inscripție crestată în grindă, cu litere
chirilice, erau menite să invoce norocul și sănătatea familiei. Data se scria deseori
pe șobdie (pinionul din scânduri, deasupra fațadei casei, spre uliță) așa cum era pe
casa lui Hohan Gheorghe (72 ani), din Negrești, ulița Vrăticel nr.30. Datarea
incizată în scândurile șobdiei indica anul construcției, 1892.
Casa cu tindă și târnaț se încadrează tipului de plan asimetric, cu o
singură intrare, prin tindă, apoi în sobă, sau casă/ cameră, dacă avem în vedere
tipologia stabilită de etnologul Paul Petrescu.43 Casa se construia pe un plan
rectangular, evoluat din planul patrulater al locuinței monocelulare.
Casa se construia din bârne groase de stejar, încheiate în cheotori
rotunde, merei, capetele cheii fiind prelungite în afară cu 10-15 cm. Bârnele
43 Paul Petrescu, Arhitectura țărănească...
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late, cioplite se încheiau de obicei, în căței (cheotori românești). Casa avea tălpi
masive, care, în cazul unui teren drept, se așezau direct pe vatră, sau se
amplasau pe o temelie din pietre îngropate, șănțuite, “ca să nu miște răufăcătorii
pietrele de sub casă”. Pe terenuri cu denivelări, totdeauna se făcea un fodoment
(fundație) din lespezi, îmbinate unele lângă altele, fără liant. Hăizașul
(acoperișul), din paie sau draniță, cu pantă de înclinație mare pentru scurgerea
apei, era cuit cu cuie de lemn, care fixau dranița. Mai târziu se foloseau și cuiele
din fier confecționate de către fierarii rurali.
Intrarea în casă se făcea prin sâniu, prispă din lut bătut, uneori mărginit
de gros (trunchi masiv, cioplit în patru muchii, ori păstrat necioplit, așa cum a
fost adus din pădure, doar dintele vremii fasonându-1 și lustruindu-1.
Târnațul sau săniul deschis avea stâlpi, săgeți sau șeranți, în denumirea
locală, între care rigla, sau puii ciopliți artistic făceau legătura și întăreau
rezistența între stâlpi și cunună. Stâlpii erau ciopliți cu încrestături, solzi
frânghiiți, ori erau canelați, dând casei modeste un farmec deosebit, o căldură
cum numai lemnul cioplit și ornamentat poate comunica universul spiritual și
estetic al omului care l-a dăltuit.
Capetele cununilor, ale căpriorilor, vizibile în exterior erau de
asemenea fasonate cu grija deosebită a unui adevărat lucru de artă.
Planul locuinței cu două încăperi avea lungimea de 7-8 m și lățimea
de 4-5 m.
Orientarea ușii era în mod obișnuit, spre vest sau spre nord, pe latura
longitudinală a casei. Ușa, confecționată dintr-o lodbă, foarte groasă, masivă,
prinsă în țâțâni de lemn avea cățel în talpă, un cui din lemn, care fixa ușa în
tocul de lemn, asigurând un plus de izolare, pentru frigul de afară. Ușa se
închidea cu zăbor din lemn, cu Ceașcă, iar cântecul ușii, care se auzea până
departe de la fiecare casă “îți anunța că omul îi acasă, în sat”, cu alte cuvinte,
crea acea senzație a prezenței omului, a întregului și a vieții colectivității.
Cățelul ușii sau prișcălăul se învârtea pe un cui de lemn, ca la podișor,
permițând deschiderea.44 Ancadramentul ușii și al ferestrelor, larg profilate în
exterior, erau cioplite și dăltuite artistic, în motivul frânghiei (torsadei), a
colacului, dinții lupului etc.
Tinda avea ochi de lumină mic, de obicei unul-două orificii cât palma,
pe unde pătrundea aerul și lumina. Mai târziu acești ochi au fost lărgiți și
prevăzuți cu sticlă.
Pentru casele construite din bârne de stejar, materialul era adus din
pădurile apropiate, alteori provenea chiar de pe locul omului, rezultat în urma
defrișărilor, a curăturii pentru extinderea terenului arabil. Case din piatră, în
44 Informatorul Paul Bura Vasile, 83 ani, Cămârzana.
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secolul trecut au fost foarte rare. “Casa bătrână, tătă de lemn, cu săgeți și gros
cioplit a fost la tătă lumea în satele oșenești”45, ne spunea un informator din
Negrești. Ca o formă de trecere spre planul cu trei încăperi s-a manifestat o
compartimentare a tindei, tăindu-se în partea din spate o cămăruică pentru
alimente, așa cum apărea spre exemplu la casa lui Boje Ioan din Racșa.
Casa cu tindă, cămară și sobă (camera de locuit a fost determinată de
starea materială mai bună a unora, dar mai ales de nevoia de extindere prin
sporirea numărului de membri ori în urma așezării unei noi familii în aceeași
gospodărie cu ăi bătrâni)
Casa cu trei uși (cu trei încăperi) cum îi spuneau localnicii este tipul
vechi, reprezentativ pentru multe sate ale Țării Oașului. Casa cu trei încăperi se
integrează planului asimetric la început, casa de locuit, de la uliță fiind mult mai
mare, urmând tinda mai mică ca dimensiuni, apoi, spre ogradă, cămara de
alimente, îngustă și întunecoasă. Târnațul era construit doar pe o latură, în
partea de acces, doar înaintea încăperilor mai înguste, camera de locuit fiind
ieșită mai mult în exterior. Treptat, târnațul a fost extins și la fațada casei. După
lărgirea spațiului încăperilor adiacente camerei de locuit, casa se va încadra
planului simetric de locuințe, cu tinda mediană, sobă și cămară la fel de mare,
anunțând trecerea spre casa cu două încăperi de locuit. Sub casă era uneori un
miezuc de pivniță. Acest tip de casă se construia de asemenea din bârne cioplite,
prinse în cheotori, dar se folosea și tehnica îmbinării bârnelor în pană și uluc,
adică “din tălpile mari ale casei se înălțau patru șoși groși, câte unul la cornurile
casei și câte doi pe fiecare latură lungă a casei. Șoșii erau ciopliți cu jghiab sau
vijluitură în care se introduceau capetele ascuțite ale bârnelor sau lodbelor
groase de stejar, care formau pereții. Capetele “șoșilor intrau în pui, orificii
făcute pe talpă și în cununile casei. La ferestre, șoșii se încheiau între bârne câte
doi la fiecare fereastră. Casa se construia cu meșter grindă și pod din
scânduri”46. Casa era acoperită cu draniță, având acoperișul în patru ape
(pante). Pardoseala casei era din pământ bătut și lipit cu argilă.
Atât casa bicelulară, cât și cea tricelulară, aveau pereții lipiți cu lut,
văcăluiți și văruiți cu var alb sau mneriu (albastru). Nelipsită era parta roșie, în
partea de jos a pereților, acest contrast de culoare realizându-se atât în interiorul
casei cât și în exterior. Ușile erau masive, din stejar, uneori cusute din 2-3 blăni
(scânduri) groase. Ferestrele, câte două la camera de locuit aveau pervazul larg,
sculptural cioplit, așa cum se mai vede la casa lui Mărcuș Gheorghe, din
Călinești. Ferestrele mici, cu geam de sticlă, erau apărate de pătrunderea ploii și
a viscolului printr-un sistem de grile din lemn, roșteie, obloane de lemn. Grila
45 Ioan Baltă, str.Vrăticel, nr.31, Negrești-Oaș.
46 Idem', vezi și Gh. Focșa, Țara Oașului, p.264.
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se putea închide sau degaja după dorință. Cioplite, încrestate pe margini, sau
traforate fin, aceste grile sporeau decorul arhitectonic al casei. Ulterior, spre
sfârșitul secolului al XIX-lea, grilele de lemn au fost înlocuite cu altele de fier,
lucrate de fierarii localnici.
La construirea caselor se folosea un sistem de măsurare caracteristic
acestei zone, dar după norme arhaice de dimensionare a lucrurilor după modelul
ființei umane. Astfel, pentru dimensiunile unei case se folosea ca unitate palma.
Doi pumni alăturați, cu degetele mari întinse formau 1 șuc, iar trei șucuri și trei
degete de la palmă formau un metru, conform informatorului Dobié Ion, 45 ani,
Cămârzana.
Urmărind comparativ trei gospodării cu casa construită la intervale de
cca. 20-30 ani se constată procesul de extindere a spațiului locuibil și trecerea
de la planul asimetric la cel simetric. Astfel, în gospodăria lui Florea Vasile, din
Cămârzana, nr.222, casa așezată longitudinal, cu fațada spre uliță, avea în față
camera de locuit, urmând tinda de acces, după care urma cămara de alimente,
înaintea tindei și a cămării se afla târnațul cu gros și săgeți. Paralel cu casa, în
gospodărie era amplasată spre uliță, cămara cu târnaț, construcție de
dimensiuni mici, vara utilizată și ca bucătărie de vară. în spatele acesteia și
paralelă cu casa se afla șura mare cu colneț, format prin prelungirea
acoperișului din șindrilă. Retrasă mai în spatele perimetrului gospodăriei era
așezată poiata pentru vitele mari. Casa a fost construită, după informațiile orale
ale actualului proprietar, în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Casa lui Hoțea Grigore din Cămârzana nr. 225, studiată în 1975 era
datată, pe meșter grindă - 1858. Casa, construită din bârne masive de gorun,
încheiate în cheotori, avea tavanul cu grinzi aparente, iar pardoseala era lipită
cu lut și presărată cu nisip roșu. Planul de situație al locuinței era asimetric, cu
camera de locuit mare, accesul facându-se prin sâniul scund, din lut, mărginit cu
gros, având și trei săgeți sculptate ornamental în volute succesive. Tinda
îngustă, rece, permitea accesul spre o cămară de alimente. Sub casă era o
pimniță mică. Ușa de intrare în tindă era masivă, grea, ornamentată cu cuieținte, având floare mare. Avea și un zăvor masiv din lemn. Ușa țintuită cu fier a
înlocuit desigur pe o alta, inițială, din blăni (scânduri) masive, care va fi avut
cui în talpă, pentru o mai facilă mobilitate. Inițial, această casă, ca majoritatea
din aceeași epocă, a avut tinda rece fără sursă de încălzire, deci fără cuptor. Pe
la sfârșitul sec. al XIX-lea, cuptorul a fost scos în tindă din camera de locuit,
mărindu-se astfel spațiul din casă și permițând totodată și locuirea permanentă a
tindei calde.
Spre deosebire de planul celor două case descrise anterior, casa lui Paul
Bura Vasi le, din Cămârzana (satul care la fel cu Racșa a conservat cele mai
multe locuințe de tip arhaic) se încadra tipului de plan tricelular, simetric, cu
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tindă mediană, având spre stradă camera de locuit, iar spre curte, cămara. Atât
casa, cât și cămara, au câte două ferestre, ceea ce anunță extinderea ulterioară a
spațiului de locuit și în încăperea cămării. Pe latura de acces, ca și la fațadă,
avea sâniu, mărginit în întregime de două trunchiuri masive de stejar, a căror
grosime impresionantă te duc cu gândul la veacul anterior când satele se
extindeau prin defrișarea vastelor și multisecularelor păduri de stejar. Sâniul
lipit cu lut are săgeți cioplite ornamental, fixate în pui îmbucați din lödbe
cioplite sau prinși în cui de lemn. Acoperișul din șindrilă a înlocuit un altul din
draniță. înainte a fost întreaga casă cu acoperișul în patru pante, din jupi trainici
de secară, care asigura protejarea locuinței.
Casa cu o încăpere de locuit, tindă, cămară și tâmaț a cunoscut o
existență lungă, pe alocuri fiind văzută și azi, cu multiplele sale funcționalități.
După primul război mondial capătă tot mai multă apreciere casa cu cameră
de locuit, tindă-cameră de locuit, funcțiile cămării preluându-le o construcție
separată, în cadrul gospodăriei, sau adiacentă, cu intrare din tâmaț. Tâmațul lung, pe
două laturi ale casei, permitea gătitul și chiar odihna în timpul verii.
Acest tip de casă, de mare extindere în Țara Oașului până prin 1975,
mai păstra materialele și tehnicile utilizate pentru tipuri anterioare de construcție
cu unele elemente de inovație. Temelia din piatră era mai înaltă, pereții din
bârne cioplite în patru muchii sunt fie prinși în cheotori, fie în vijluitură, dar din
lemne mai mici. Acoperișul era din șindrilă pentru casele mai vechi și din țiglă
pentru cele mai recente.
în urmă cu 40 de ani, casele care au păstrat acest plan cu două încăperi
de locuit simetrice se construiau și din văioagă, ulterior din cărămidă. în aceste
cazuri apar modificări esențiale și la structurarea tavanului și a acoperișului.
Meșter-grinda nu mai apare, nefiind necesară pentru susținerea tavanului care
este podit cu scânduri și văcăluit, apoi văruit. Acoperișul mai scund, în două sau
patru pante se construia din țiglă. Tâmațul, în această fază de transformări
esențiale ale spațiului locuibil, era îngrădit cu scânduri și adesea era zidit sau
prevăzut parțial, sau pe toată lungimea lui, cu geamuri, anunțând trecerea spre
construirea unui coridor de acces la toate încăperile. Acest tip de locuință poartă
local denumirea de casa lungă.
Casa cu trei încăperi și frigorie este un tip mai recent și mai evoluat,
derivat din tipul de casă lungă, prin lărgirea spațiului parțial al tâmațului. Poate,
de asemenea, să fie un împrumut din alte zone (Moldova, nordul Transilvaniei),
cunoscute în timpul muncilor sezoniere la lucrul câmpului și la pădure. Casa de
acest tip are aceleași încăperi funcționale: tinda mediană, caldă sau rece permite
accesul spre casa mare, casa mândră, casa curată, locuită doar de tinerele
familii, dar mai adesea adăpostind musafirii și diferitele ceremonialuri rituale,
din cadrul obiceiurilor de familie; de cealaltă parte este casa de locuit, casa
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mică în care se desfășura întreaga viață și activitate cotidiană a familiei. Forma
și dimensiunile târnațului difereau: fie cuprindea fațada casei, și străjuind toată
latura de acces a casei, fie doar în fața unei sape (porțiunea din fața camerei de
locuit și tindă), alteori întinzându-se în formă de S și pe latura ieșită în exterior a
camerei mari. Elementul nou care apare la acest tip de casă este balconul
median, în fața tindei, filigoria sau frigoria, sau procopeniul, închis cu scânduri
traforate ornamental. Sub acest balcon în care vara se gătea, sau chiar era loc de
odihnă, se adăpostea și intrarea la pivnița de sub tindă.
Casa cu frigorie sau pricopeni se construia pe fundament înalt, din
piatră, folosindu-se varul și mahărul ca liant. Materialul pentru construcție este
văioaga, iar acoperișul era din țiglă.
Amintim ca tipuri reprezentative casele: Zbona Vasile, din Călinești,
nr.10 (construită abia în 1975) și casa mai veche a lui Oros Maria, din Moișeni,
nr. 79, construită în 1940.
Concomitent cu răspândirea acestui tip de casă, cuptorul de pâine a fost
scos din casă, din tindă sau din camera de locuit și amplasat în cuptoriști
adiacente, sau în cohele, căsuțele care s-au dezvoltat din adăposturile modeste
ale cuptorului, devenind construcții independente, bucătării de vară, uneori chiar
încăpere de locuit pentru bătrâni. în cazul unei singure familii cu membri puțini,
căsuța era loc de muncă, de odihnă, de prepararea hranei, casa lungă păstrânduse curată.
Un tip de casă care s-a răspândit în deceniile 2-3 ale sec. al XX-lea a
fost acela în vinclu, sau casă în cot, casă întoarsă, apărut mai întâi în micile
centre de plasă, cum a fost Negreștiul ori în târgușoarele apropiate, Seini și Turț.
Modelul s-a răspândit, apoi, lent, în localitățile mai apropiate acestor trei centre
de iradiere.
Casa în vinclu se construia pe fundament înalt din piatră legată cu
maltăr (lipitură) de lut. Pereții erau ridicați din văioagă și cărămidă. Planul casei
avea patru încăperi, trei dispuse longitudinal, după vechiul sistem, iar a patra
formând cotul casei. Sub cameră și sub cămară se afla pivnița. Atunci când
construcția era din lemn, lodbele groase și grinzile cioplite în patru muchii, erau
încheiate în tehnica pană și uluc, adică în șoșii care aveau vijluitură (după
terminologie locală). După fixarea șaranților (stâlpii târnațului) și după
potrivirea bârnelor în șoși, erau ridicate cununile și grinzile transversale, la
distanță de 1 m unele de altele. Fiecare grindă avea încheietură în cruce, sistem
tehnic pătruns mai recent în Țara Oașului.
Caracteristice pentru acest tip de casă sunt ferestrele largi, numeroase,
asigurând pătrunderea luminii și aerisirea optimă a locuinței. Pereții din bârne
erau tencuiți și văruiți, în ultimii ani fiind frecventă și zugrăveala cu model, cu
rol.
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în ultimii 20 de ani, remarcabilă este răspândirea casei tip vilă, cu mai
multe încăperi, după modelul orășenesc, executată cu toate rigorile modernizării
și ale urbanizării, chiar și acolo unde alinierea și sistematizarea va fi un proces
viitor, avându-se în vedere formele de relief (Cămârzana, Moișeni, Racșa).
Locul tâmațului îl ia veranda înaltă, rectangulară sau rotundă, deschisă,
ori închisă, prevăzută cu ferestre. Din această frigorie se făcea accesul într-o
primă cameră, de unde se comunica cu celelalte. în cazul coabitării, accesul în
camere se făcea chiar prin 2-3 uși din verandă. Acest tip de casă a fost adoptat
în contemporaneitate în proporție de cca. 40%, în Țara Oașului, reflectând
schimbările esențiale, economice, sociale, precum și mutații în concepția
locuitorilor.
Studiind evoluția planului locuinței țărănești din Țara Oașului am
constatat condiționarea locuinței de mediul natural, de ocupațiile localnicilor, de
tehnicile de construcție tradiționale, de schimburile culturale cu zonele
învecinate, ori cu etniile cu care au conviețuit. Stratificarea socială și situația
economică a familiilor, precum și procesul de aculturație din zonele de
interferență, au determinat planurile de locuință, cu precădere în
contemporaneitate. Trebuie să menționăm că în satele din Țara Oașului
populația slovacă adusă pentru colonizare la Huta, în sec. XVIII, ori maghiarii
de la Livada și Satu Nou, n-au avut sisteme constructive și planuri de casă
diferențiate de ale românilor. Ei au trăit, au muncit și au conviețuit după
aceleași norme, factorul economic și social dictând în orice localitate evoluția
arhitecturii țărănești.
Casele cu etaj (cunoscute în istoria arhitecturii țărănești la români din
sec. al XVIII-lea47) s-au răspândit în Țara Oașului mai ales în Negrești, Seini,
Certeze, Satu Nou, Livada. în cea mai mare parte a cazurilor, aceste construcții
au avut inițial parterul alcătuit din pivniță. Cu timpul, locul ei a fost luat de
bucătărie, apoi de 1-2 încăperi de locuit, la etaj fiind camerele mândre pentru
musafiri sau destinate desfășurării unor ceremonialuri rituale.
Constatăm așadar că ideea de confort, concepția despre viață,
concepția estetică nu sunt categorii imuabile, ci în permanent proces de înnoire,
de schimbare a viziunii artistice, a modului de gândire, a stilului de viață.
Toate planurile au păstrat așa cum am mai relevat, sistemul de
repartizare funcțională tradițională, aceasta asigurând, așa cum sublinia
cercetătorul Paul Petrescu, continuitatea între vechi și nou. Procesul de
sistematizare și de urbanizare a satelor a dus în ultimii 15-20 ani la adoptarea
planurilor patrulatere, sau în unghi drept, cu încăperi multiple, până la 4-6, chiar
8 camere, organizate și utilate cu echipament de încălzire modern, cu ecleraj,
47 Paul Petrescu, op.cit., p.25.
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mobilier, aparatură modernă. Azi, multe din construcțiile cu 2-3 etaje sunt
dotate cu ascensor care, deși rar folosite, reprezintă totuși tendința evidentă a
exprimării nivelului economic și a dorinței de urbanizare.
Este important pentru vremea pe care o trăim să remarcăm schimbarea
modului de gândire, viziunea asupra vieții în satele Țării Oașului. Casa mare,
luminoasă, cu încăperi multe, mobilate și bine echipate după pilda orașului,
devine centrul de greutate al preocupărilor omului. Se remarcă o reală
competiție în zugrăvirea caselor, în fățuirea lor cu plăci colorate de faianță,
pentru a le proteja pereții, dar și pentru a le da strălucire și culoare. Această
modernizare decorativă însă, nu este de cel mai bun gust, nici în modul de
amplasare sau în combinația culorilor. Dacă îmbrăcatul casei, în exterior,
complet în plăci de ceramică, extinzându-se acest ornament și la celelalte
construcții gospodărești (șură, poiată, gard, fântână, bucătărie de vară) așa cum
se pot vedea în Moișeni, Negrești, Certeze dovedește opulența, bunăstarea
actuală a harnicilor oșeni, ca realizare artistică ne aflăm în plin și supărător
kitsch, în aceeași măsură ca și construcțiile pictate în exterior cu scene idilice
sau de vânătoare. Fără îndoială că specialiștii, oricare ar fi ei, etnografi,
sociologi, arhitecți au datoria de a îndruma și corecta această periculoasă ,dar
sperăm vremelnică abatere de la bunul gust, de la armonia tehnică și cromatică
caracteristice artei populare românești.

FUNCȚIONALITATEA LOCUINȚEI TRADIȚIONALE ȚĂRĂNEȘTI DIN
ȚARA OAȘULUI

Toate planurile vechi de locuință includeau tinda, camera de locuit,
camera curată, cămara, târnațul, podul și pivnița, ca spații funcționale. Din
relatările informatorilor ca și din cercetările personale se relevă
polifuncționalitatea fiecărei încăperi. Viața întregii familii era polarizată în jurul
vetrei calde, în camere de locuit, vatră care era sursa de căldură, lumină și loc de
preparare a hranei, precum și de desfășurarea diferitelor activități casnice.

Tinda
Inițial constituia o încăpere rece, de trecere, de acces spre camera de
locuit. în acel tip de casă, tinda adăpostea unele piese simple de mobilier, o
laviță, o ladă, ruda pe care se agățau cărnurile afumate, slănina, alte provizii. Pe
alocuri era folosită, mai ales vara, ca încăpere de odihnă având un pat scund.
Ulterior, odată cu scoaterea vetrei din cameră în tindă și adăugarea cuptorului
de pâine s-a ajuns la schimbarea funcțiilor tindei. Ea devenise de atunci
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încăpere caldă, pentru desfășurarea unor activități cu toate că nu prelua în
întregime funcțiile camerei de locuit.
în tindă existau cuptoarele mari, cu babă (barbură), în pod, având știol
(coș mare, exhaustor) pentru captarea fumului și a scânteilor de reverberație.
Podeaua tindei era din pământ bătut (bătătorit), lipită și presărată cu
nisip cernut. Ca în toate ținuturile Transilvaniei, Moldovei, chiar la unele
construcții din alte regiuni, tinda casei oșenești nu avea tavan pentru ca fumul să
poată fi dirijat spre babă (băbură) aflată în pod. După scoaterea cuptorului de
pâine într-o construcție anexă, tindei i s-a adăugat plafon din leasă de nuiele,
lipită cu lut, inițial, apoi tăvănit cu grinzi și cu scânduri, după care se lipea cu
lut apoi se tencuia.
Camera de locuit

încăpere în care se desfășura întreaga activitate diurnă, noaptea oferea
loc de odihnă pentru familie. Casa avea un aranjament judicios, repartizat
simetric, pe patru sectoare, în cele patru colțuri ale casei, cu rosturi funcționale
și estetice bine definite. Amplasarea mobilierului se realiza în baza unor reguli
de ordonare fixe, fără modificări, nici chiar ocazionale. Și această respectare a
celor patru centre de greutate nu se datorează numai rigidității unor sisteme fixe
de mobilier (lavița masivă din lodbă de stejar, încorporată arhitecturii și fixată
încă la construirea casei, cuptorul clădit, cu polițele și lavița Iui etc. ,ci este
însăși expresia modului de viață a populației, având stabilitate și continuitate
neîntreruptă, aspect sesizat de unii antropologi ca Ralph Linton48, de exemplu și
în alte complexe culturale din lume.
Gruparea celor patru sectoare ale interiorului, raționalizarea spațiului și
includerea în aranjamentul, în “îmbrăcarea casei” a celor patru pereți și a
tavanului cu meșter grinda trădează o viziune artistică proprie, răzbătând
străvechea concepție a raportului om-casă-cosmos49, sau după expresia lui
Gaston Bachelard “casa este prima lume a ființei umane”50.
Urmând parcă un ax orizontal invizibil, camera este împărțită în două,
jumătatea încăperii dinspre ușă având sectoarele în care se desfășoară muncile
cotidiene, unde se prepară și hrana. Tot în acea parte se află și vatra de foc,
așezată în colțul din dreapta ușii, de obicei, în unghiul format de peretele
median și cel longitudinal al camerei. Cercetările personale coroborate cu ale
48 Ralph Linton, Le Fond culturel de la Personnalité, traduit par A. Lyotard Dunod
(Monographies Dunod), Paris, 1968.
49 Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane, Editions Gallimard, 1965, Paris, ch.I, p.21-59.
50 G. Bachelard, op.cit., Bibliothéque de philosophie contemporaine fondée par Félix Alean,
Presses Universitaires de France, Paris, 1974, p.26.
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altor cercetători, ca de ex. Roswith Capesius ne-au relevat că această amplasare
a vetrei de foc este un adevărat sistem, caracteristic nu numai pentru Țara
Oașului, sau pentru zona învecinată a Maramureșului, ci și pentru alte zone
transilvănene, Bihorul, Sălajul, Mocănimea Munților Apuseni, Zarand, Banat.
Datorită acestor similitudini pe un spațiu mare, intracarpatic, în zone ce au fost
străvechi vetre de civilizație autohtonă, credem că nu este hazardată
presupunerea că acest fenomen constituie o caracteristică a interiorului
românesc tradițional, cu certe asemănări pe un spațiu carpato-balcanic.
în stânga ușii este totdeauna locul podișorului, dulapul colțar, lingurarul
și blidarul pentru vase și obiecte de uz gospodăresc, fixate pe perete sau lângă
perete, în cazul cozleului, lăsând un spațiu mai mare, liber, ca o compensație
spațială față de dezvoltarea volumetrică a cuptorului.
Cealaltă jumătate a încăperii, partea de la frontul casei, luminată de cele
două ferestre orientate în general spre răsărit, sau spre sud are în colțul din
dreapta, opus cuptorului, patul, iar deasupra lui era rudarul, cu un lepedeu lung
țesut special, cu vergi transversale, colorate făcând friză decorativă în
concordanță cu țesăturile de pe pat. Mai târziu, rudarul a fost înlocuit cu ruda
cu lepedee. între patul mare și cuptor era așezat pătuțul, pentru copii sau pentru
bătrâni. în colțul din stânga, simetric cu patul erau așezate în unghi drept pe
lîngă perete, lavițele, ulterior lădoaiele cu spinare, având masa între ele.
într-o etapă următoare51, datorită presiunii demografice interne
(sporirea numărului de membri în familie) a contribuit la folosirea mai
judicioasă a spațiului interior, amplasându-se simetric, încă un pat, sau spațiul
din dreapta ușii, locul podișorului fiind luat de un pat. în aceste cazuri, lavițele
sau lădoaiele cu spate sunt grupate sub ferestre, cu masa între ele, așa cum se
poate vedea și în interioarele bihorene, în cele maramureșene, în Sălaj etc.
Meșter-grinda, evidențiindu-se prin dimensiunile sale impresionante
este, de asemenea, încorporată în arhitectura interioară. Cioplită uneori cu
încrestături, între care adesea apărea simbolul solar, invocându-se norocul și
sănătatea celor din casă, meșter-grinda îndeplinea funcții practice și artistice
importante. Aceasta susține mici suporturi pentru linguri, polițe mici pentru
cărți și acte, cuiere din cioturi din lemn de brad, pentru agățat cojocul și alte
veșminte, nenumăratele oluri de naș, care împodobesc și înveselesc interiorul
prin coloritul smalțului lor. Pe pereți sunt agățate blide cu ștergare, larg răsfirate
în formă de fluture. Alteori toate țesăturile textile erau concentrate pe rudă,
deasupra patului, sau pe latura unde fusese amplasat cuptorul (după scoaterea
51 Roswith Capesius, InterioruX, în “Artapopulară românească", București, 1969; Idem,
tjrundprinzipien und Stilwandlung in der Ausstattung der rumânischen Bauernstube, în "Revue
roumaine d’histoire de 1’art", seria Arta plastică, 1, IX, 1972; Idem, Modalități stilistice..., p.l 15.
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acestuia din interiorul camerei mândre), iar blidele împodobeau ceilalți trei
pereți în așa fel încât ornamentația parietală apărea ca un patrulater închis, spre
deosebire de alte zone în care accentul cădea doar pe trei pereți, existând o
deschidere spațială înspre intrare.
Oglinda, fotografiile de familie, icoanele erau așezate pe peretele
dinspre stradă, între ferestre.
Luând în considerare împărțirea spațiului pe centre de greutate
funcțională se evidențiază în cazul camerei de locuit că în prima jumătate a
camerei (în condițiile existenței planului cu una sau două încăperi) se muncea în
jurul vetrei. Aici se găteau alimentele, se spălau copiii, se hrăneau, torceau
femeile, ciopleau unelte, iarna, bărbații.
Jumătatea anterioară a camerei de locuit cu paturile, lavițele și masa
erau destinate în exclusivitate odihnei, sau desfășurării unor activități cu
caracter tradițional, ceremonii, obiceiuri. Leagănul copilului este agățat la
grindă (leagănul de spate), ori așezat lângă pat (leagănul cu tălpi) pentru
asigurarea îngrijirii copilului. Ornamentele cu simboluri solare care împodobesc
leagănul aveau sens magic, pentru atragerea beneficului asupra copilului.
Lavițele de lângă pat, dar mai ales cea de sub fereastră, erau considerate
ca locuri de mare cinste pentru oaspeți, ori pentru desfășurarea unor rituri de
familie (pe lavița de la fereastră stătea tânăra mamă cu copilul în brațe când
veneau rudeniile s-o viziteze, tot acolo erau așezați pețitorii, mai târziu mirii și
nașii; mortul era pus pe laviță etc.), ca și a unor rituri legate de obiceiurile
calendaristice (colindatul în casă, păstratul cununii de sânziene pe masă, tot
anul, sau agățată la fereastră și la icoană). La meșter-grindă se agățau crengi de
rug și de fag la Sângeorz, crengi de salcie la Florii și de tei la Rusalii. Interesant
și original ne pare obiceiul păstrării crengii de tei de la Rusalii, pe care s-au
agățat numeroase coji de ouă încondeiate, de la Paști, păstrate în casă, “că așa-i
bine”, după cum ne spunea informatoarea Goia Ana din Gherța Mare. De altfel,
acest obicei l-am întâlnit doar în unele localități oșene, la Gherța Mică, Gherța
Mare, Călinești, Turț și l-am putea asocia cu obiceiul mult răspândit în diferite
zone ale țării, de a pune cojile de ou încondeiat în sămânța de grâu, sau de
cânepă pentru a se invoca fertilitatea.
Odată cu extinderea spațiului locuibil, camera curată prelua funcțiile
estetice și ceremoniale, rituale ale părții “dinainte” a camerei de locuit. în
camera mare, sau soba mândră în termeni locali, se concentra mobilierul mai
frumos, bogat cioplit și ornamentat cu incizii ca și țesăturile din lână și bumbac,
gubele de iarnă și saricile mițoase, țolurile grele și decorative, formând
ansambluri decorative de mare efect și de o cromatică vie, veselă.
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Cămara
Indiferent unde se afla spațiul destinat cămării, în planul longitudinal al
casei, sau tăiată din lungimea tindei, sau a tâmațului, cămara era destinată
depozitării alimentelor și a unor unelte pentru prelucrarea textilelor (piepteni,
vârtelnițe, teara adică războiul de țesut, hambarele și lădoaiele cu făină,
bărbințele cu brânză, coșercile mari, din nuiele, lipite cu lut, pentru cereale etc.).
Podul și pivnița erau locuri de depozitare a unor alimente, cereale,
legume, a vaselor mari cu murături. Casele vechi, fără fundație, așezate doar pe
tălpi susținute de lespezi mari de piatră nu aveau pivniță în planul locuinței. Se
săpau în schimb, bordeuțuri în preajma casei, unde țineau cartofii, legumele.
Ulterior, în casele cu fundație din beton și piatră se destinau spații largi, la
subsol, pentru depozitarea și conservarea unor alimente.
Târnațul sau sâniul, mai târziu frigoria, deschise sau închise cu
scânduri ornamental traforate au permis extinderea spațiului destinat muncii,
uneori odihnei. De la simpla funcție de loc de trecere au fost folosite ca
bucătărie de vară, loc de depozitare a anumitor unelte, sau de desfășurare a
anumitor activități casnice: melițatul, urzitul, depănatul, torsul etc.
Privită în ansamblu, locuința oșenească constituie un tot organic care
concentrează întreaga viață a familiei.

Structura interiorului.
Sisteme de încălzire și de preparare a hranei
Urmărind evoluția sistemelor de încălzit constatăm că și în această
zonă, de la sistemul inițial al vetrei libere cunoscut în toate zonele țării noastre
și, deopotrivă, la toate popoarele52, s-a ajuns la echipamente complexe, care
reflectă ingeniozitatea și puterea de adaptare la condițiile naturale, geograficoclimatice.
Trebuie remarcat, de asemenea, că sistemele de încălzire folosite în
Țara Oașului se referă la echipamente alimentate cu combustibil curat, lemnos,
având de aceea, gura de alimentare direct în încăperea de locuit unde se afla
cuptorul. în această zonă nu s-au semnalat decât sporadic tipuri de cuptoare
specifice zonelor de câmpie, alimentate cu combustibil amestecat (paie, pleavă,
crengi etc.).

52 Georgeta Stoica, Systéme de chauffage de l’habitation paysanne diez les roumains, în “VII
Congres Internațional des sciences anthropologiques et ethnologiques ”, Moscou, 3 aoűt-10 aoűt,
1964, voi. XI, Moscova, 1971.
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Cel mai vechi tip de cuptor care a putut fi reconstituit pe baza
informațiilor orale era cuptorul cu vatră și babai în pod (coș exhaustor mare,
trapezoidal, împletit din nuiele și lipit cu lut, având gura deschisă la nivelul
tavanului, pentru a capta fumul de la cuptor și pentru a-1 dirija în afară, prin
hornețul scund, acoperit cu șindrilă. Pe vatră se gătea mâncarea în căldare sau în
oală susținută de gujba din lemn, mai târziu de mâțele din fier (caii de vatră). în
spatele vetrei era bolta (calota) mare a cuptorului, pentru copt pâinea. în afara
acestei destinații, proporțiile mari ale cuptorului (acoperind aproape un sfert din
suprafața încăperii) avea rostul unei mari suprafețe de încălzire. în fața vetrei
era suspendată ruda pentru uscarea rufelor. Pe vatră, se păstrau și vasele pentru
gătit, unele ustensile mici etc. Un alt tip de cuptor în casele oșenești prin
deceniile 2-3 ale secolului nostru a fost cuptorul cu știol. Vatra largă pe care se
gătea avea deasupra un coș larg, dreptunghiular, împletit din nuiele și lipit cu
lut, apoi era văruit. Știolul avea dimensiunile de cca 1-120 cm/80 cm. Știolul
care capta fumul și scânteile se continua cu ștolucuțul, coș îngustat, tot din
nuiele care dirija fumul spre pod. Casa nu avea horn înalt, ci doar “un miezuc de
loc între juptii de pe casă, scutit de ploaie cu o bucată de draniță, ca să poată ieși
fumul”. Vatra cu știol era așezată în colțul din dreapta ușii. Știolul era susținut
într-o parte de peretele învecinat, în cealaltă parte, spre interiorul camerei era
proptit de o brâncare, sau piciorul știolului, frumos cioplit în lemn. Știolul
susținea o policioară în care se păstrau mici ustensile casnice, lampe, amnarul,
tocuri pentru cute etc. Pe vatră se gătea mâncarea în oale susținute de mâțele de
vatră, cu două sau cu trei picioare.
După ce “s-a mai schimbat” lumea și familiile au crescut numeric ori
“după ce au crescut fetele și așteptau pețitorii”, precum și odată cu schimbarea
mentalității privind igiena locuinței, “cuptorul cu știol” a fost scos în tindă,
unde, după o existență nu prea îndelungată a fost înlocuit de cuptorul zidit din
văioagă (cărămidă nearsă). Acest cuptor zidit a fost al treilea tip de echipament
de gătit, în locuințele oșenești. Soba clădită, avea o temelie din lespezi de piatră,
pe care erau așezate văioage sau cărămizi. Sobele se văruiau cu grijă, de câte ori
se “spoia” casa.
Al patrulea tip de echipament a fost soba de tuci cu plită de fontă, mai
târziu fiind adoptate echipamentele cu teracotă și aragazul.
Oricare ar fi fost echipamentul caracteristic diferitelor etape socialistorice, grija pentru curățenie era permanentă. “Când curățăm știolul băgăm un
copil înăuntru, să curețe bine cu mătură din mălai turcesc (tătarcă) ca să nu se
adune funinginea și să se aprindă cuptorul”, ne relatau informatoarele: Popa
Irinuca (73 ani), din Cămârzana, Fărcuța Maria (66 ani), din Certeze. O grijă
deosebită era nu numai pentru a se construi cuptoare bune, cu putere de
încălzire și captare mare, ci urmărindu-se armonizarea stilistică a
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echipamentului de foc cu restul încăperii. De aceea, “meșterii anume” care
clădeau știolul, îl și văruiau. La sfârșitul secolului trecut, “au apucat a lipi în
lutul știolului blide, talgere smălțuite, înflorate, cumpărate de la olari”, ne spun
informatorii. în afara efectului cromatic și artistic deosebit, aceste talgere (câte
30-40 bucăți) lipite pe cele patru fețe ale șiroiului aveau menirea păstrării
căldurii și iradierea ei în afară, la fel cu cahlele din alte zone. Această modă a
talgerelor pe cuptor este probabil un element de împrumut din zonele
subcarpatice. Talgerele de știol erau lucrate la comandă, în atelierele olarilor
români din Negrești și Vama, având dimensiuni mai mari decât talgerele de
împodobit pereții.
La Târșolț am primit informația că vatra era amplasată în casă, dar
calota cuptorului de pâine ieșea în afară, în spatele casei (Pintea Gheorghe, 46
ani, Târșolț, nr.539). “După scoaterea știolului din casă”, spunea informatorul,
au fost “șporuri mititele de mojar”, cu un rând de roate (pe plită) numai, cu țegi
(țevi). Apoi au venit “șporurile de plev (tablă), cu blodăr pentru copt”, care
aveau hornul orientat spre pod, în babă, înainte de schimbarea construcției și a
planului locuinței, apoi în horn înalt, exterior, după ce locuința se construia din
văioagă sau din cărămizi.
De la aceste sisteme până la introducerea teracotei în interioarele
moderne n-a fost o etapă prea lungă. în numeroase locuințe s-a răspândit
aragazul, dar desigur, în localitățile urbane și în cele din vecinătate. Localitățile
izolate, cu gospodării risipite pe coline unde se mai păstrează vechile sisteme
constructive și planuri de locuință, s-au menținut până azi șporurile de plev.
Concluzionând asupra acestui aspect al structurii interiorului, subliniem
procesul de evoluție a sistemului de încălzire, ca reflectare a condițiilor socialeconomice. Vechile sisteme tradiționale sunt pe cale de dispariție, în cele mai
multe localități reconstituirea fiind posibilă doar prin informațiile orale, sau pe
baza materialului oferit de muzee.

Sisteme de iluminat
Principala sursă de lumină, noaptea, folosită timp de milenii a fost focul
din vatră. Se foloseau de asemenea, așchiile lungi de brad, făchiile, care se fixau
în crestăturile aplicate pe un stâlp înfipt în vatra casei sau lângă cuptor. Aceste
fachii se aprindeau pe rând, pe măsură ce ardeau.
După fachie s-a folosit într-o altă etapă, șterțul cu ulei sau seu de oaie,
iar concomitent se folosea hârbul cu seu și feștilă. De la începutul veacului s-au
întrebuințat lămpile cu petrol. în ultimii 20-25 ani, în aproape toate gospodăriile
s-a generalizat iluminatul electric.
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Organizarea artistică a interiorului
Incadrându-se sistemului de organizare unitar pe întregul spațiu carpatic,
în Țara Oașului mobilierul era dispus în interior pe lângă pereți, cu centrul
încăperii liber, dar având decorul pereților organizat pe un patrulater închis.
în ultimii 10-20 ani sistemul tradițional de organizare a interiorului a
fost înlăturat total sau parțial, în special în camera curată. în mod firesc, această
încăpere este cel mai mult supusă mutațiilor, transformărilor, inovațiilor, atât în
organizare, cât și în mobilier, textile decorative, funcționalitate. Schimbările
reflectă în mod firesc mutațiile în concepția estetică a locuitorilor, reflectă
schimbarea modului lor de viață, marchează un prag în procesul de urbanizare și
sistematizare a localităților din Țara Oașului.
Vechiul mod de organizare cu compoziția pe sectoare, grupate în cele
patru unghiuri ale casei se mai menține până azi în camerele de locuit sau tindă.
în cadrul raționalizării spațiului, modul de aranjare a mobilierului
țărănesc se făcea în raport cu echipamentul de încălzire. în locuința cu planul
cel mai simplu (camera și tinda) patul era așezat în continuarea vetrei de foc pe
sectorul opus. în continuarea patului se afla pătuțul pentru copii, simetric,
lavițele cu masa. Impresia de luminozitate, de dinamism, de căldură a
interiorului țărănesc din Țara Oașului era dată de combinația dintre mobilierul
simplu, funcțional, dar ornamentat prin tehnica inciziei și a încrestării (pe
leagănul de spate, pe belceul cu tălpi, pe lada de zestre, pe podișor, ori pe masă)
și textilele de interior, rudarul cu lepedeie și ștergători alese din bumbac și în
culorile roșu-alb-negru-galben, precum și cu ceramică decorativă, angobată,
zgrafitată, pictată policrom și smălțuită, de Vama. în cadrul interiorului
scaunele constituie singurele elemente mobile, care puteau fi mutate după
necesități.

Țesăturile decorative de interior

Țesăturile decorative pentru interior erau confecționate din cânepă, in,
lână, bumbac. în Țara Oașului se cultiva cânepa, mai puțin inul, neflind condiții
pedo-climatice favorabile (conform și spuselor informatoarei Mic Maria, 66 ani,
din satul Moișeni, nr.210).
Practicile din cadrul industriei casnice textile, ca și obiceiurile,
dovedesc grija și priceperea deosebită pusă în prelucrarea cânepei.
După culesul, topitul și uscatul cânepii, era melițată cu unul sau două
cordenciuri (limbile meliței), apoi o torceau. După torsul și fiertul tortului
pentru a-1 albi, se urzea cu urzoiul mare cu patru aripi, cu rost, în partea
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inferioară și coadă, în partea superioară, care pivota în orificiul anume tăiat în
grinda casei, de obicei în meșter-grindă. Pânza se țesea în teară (războiul de
țesut). Se urzea pânză lată de trei pălmi. Spetele pentru războiul de țesut erau
confecționate de meșteri din Moișeni, iar ițele din lână le făceau femeile, după
necesități.
Urzitul pentru țesutul textilelor de interior se făcea “în 10 jirebii, 9, 12,
sau 13 - cu două ițe pentru pânza simplă și cu patru ițe la pânza pentru
lipideauă, măsoi, desagi” (după informatoarea Mic Maria, din Moișeni, nr.210).
Pentru depănat se foloseau și găngauăle (un fel de vârtelnițe asemănătoare cu
urzarul mic), cf. Florea Vasile, nr.222, Cămârzana. în credințele populare,
anumite zile erau considerate nefavorabile prelucrării textilelor. Astfel se
spunea că sunt zile oprite, în care nu e bine să lucrezi cânepa, sau bumbacul.
Marțea și vinerea nu torceau și nu țeseau (cf. Oros Maria, 69 ani, Moișeni,
nr.79).
Tehnicile cele mai frecvente în țesutul și ornamentarea textilelor pentru
interior, erau alesul cu mâna înaintea tearei și alesul cu lopata înapoia ițelor,
cu motive geometrice, sau cu flori stilizate, mai ales pe ștergurile înguste pentru
împodobitul pereților.
După țesutul pânzei, se scotea de pe teară și se măsura cu râgul (unitate
de măsură egală cu distanța de la groapa gâtului, la vârful pălmii, cu mâna
întinsă). Se măsura și cu metrul (distanța de la umăr la vârful pălmii celeilalte
mâini), ori după altă măsură, “luând ca unitate corpul uman, metrul era calculat
după lungimea a patru pălmi de bărbat, întinse”, după cum ne informează Pintea
Gheorghe, 46 ani, din Târșolț, nr.539.
Pânza albă țesută pentru străjacuri și lepedeie era spălată, opărită în
ghiboc (recipient scobit într-un trunchi de copac, cf. informator Popa Toader,
nr.601, Cămârzana).
Pentru țesutul pânzei de cămăși, pentru pindileie, ca și pentru textilele
de interior se folosea numai fuiorul cu fir lung, răsucit (un bot de o chilă, numit
păpușă, sau mai multe se calculau după dimensiunile pânzei dorite). Cânepa de
calitate mai slabă, cu firul scurt, bărdiile, căiții buni, sau căiții răi, se foloseau
pentru țesutul străjacurilor pentru așternut, pentru lepedeiele groase, pentru
strecurători le de caș, sau pentru cenușerele care se puneau deasupra
ghibocurilor în care se fierbea și se albea pânza.
Țesăturile groase, din lână albă și seină, alese cu perți (cu vrâste), în
teară, sau cu tăblie, țolurile care urmau să se aștearnă pe paturi drept cuverturi
sau pentru învelit erau duse după scosul de pe teară și tivit, la piuă, în Negrești,
la Cămârzana, sau la Seini, ori erau date la vuitoare. în Negrești funcționau în
urmă cu 20 de ani 6 vuitori, acum mai lucrează doar trei, așezate pe apa Turului,
pe trei nivele naturale, descrescânde, ale râului, pentru a fi acționate de același
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debit de apă. Pe valea Lechincioarei, la Cămârzana existau trei vâltori, altele
funcționau la Călinești, Târșolt, și la Certeze.
Țesăturile decorative de interior sunt grupate în raport cu mobilierul,
după material, funcție, cromatică. Patul simplu, cu picioare înalte, fără tăblii,
neavând porțiuni vizibile nu era ornamentat. Compensația artistică se realiza
însă prin bogăția țesăturilor așternute.
în interiorul camerei de locuit, în zilele de lucru se aștemea pe pat un
străjac umplut cu paie, peste care se punea lepedeul alb, simplu. La căpătâi se
puneau două-trei perne cu burdufuri (fețe) alese în teară, apoi se așternea
lepedeul de lână sau țolul cu bâte (șuvițe), dat la vâltoare. La Moișeni se
aștemeau odinioară, pe pat, cergi (țesute din lână, în table alb-negre, cu câteva
vergi roșii subțiri, discrete. Acestea erau vâltorite la Negrești (după informațiile
lui Moiș Maria, 33 ani, din Moișeni).
Prin deceniile 3-4, ca un fenomen de influență din alte zone ale țării s-a
manifestat apariția în interiorul tradițional a patului cu bortă, în special în
camera mândră.
Patul cu bortă oferea posibilitatea expunerii unor numeroase țesături
decorative. Se așterneau câte 4-5 cergi în straturi succesive, în așa fel ca
registrul decorativ al fiecăruia să fie vizibil. Peste cergi se puneau perne cu fețe,
duburi sau burdufuri țesute din cânepă, in sau bumbac alb. Pânza pentru perine
se țesea cu perți sau cu alesături geometrice, cu roșu și negru. Din țesătura
întreagă, din vig se croia burduful, cu perțile dispuse la capăt, orizontal.
în anii 1960-1970 fețele de pernă nu se mai țeseau, ci se confecționau
din jolj alb, sau stambă înflorată. Raritatea țesăturilor tradiționale a determinat
păstrarea lor mai mult în recuzita obiceiurilor populare de înmormântare sau de
nuntă, după cum relatează informatoarea Popa Irinuca, 73 ani, din Cămârzana.
Pe masă se punea măsoiul, față de masă aleasă din bumbac și cânepă.
Fețele de masă din camera de locuit a familiei erau alese cu perți roșii și
albastre, pe fond alb. în interiorul destinat musafirilor, fața de masă era bogat
aleasă la capete cu motive geometrice în tehnica alesului cu mâna. Și este Țara
Oașului una din zonele Transilvaniei vestită pentru bogăția textilelor de interior,
pentru armonia și combinația de motive și culori. Dozarea potolită a efectului
tonurilor naturale ale mobilierului ușor pălit (afumat) tehnica principală de
colorare a lemnului de fag - sau a grinzilor, tavanului, alături de izbucnirea
văpăii de țesături bogat alese în ritmicitatea cromatică alb-roșu-negru, sau albroșu-albastru, cu ușoare înviorări de tonalități galben-aurii dau un farmec și un
dinamism rar întâlnit interiorului. între țesăturile decorative de interior, fără
îndoială că un loc de prim rang îl au rudarul și ștergătorile care împodobesc
registrul superior al locuinței, al camerei de locuit, dar mai ales al camerei
curate.
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Rudarul, țesătură decorativă care se fixează pe o rudă lungă, din lemn,
se evidenția ca o friză decorativă deasupra patului. Se țesea în război, ca o
pânzătură întreagă cu vergi transversale, perți colorate. Rudarul era deseori
înlocuit cu lepedeie de pat, alese în război, la un capăt, în tehnica numită în
lăturai, cu vergi roșii, albastre, albe, presărate cu puțin galben și roșu. Destinate
pentru împodobitul paturilor la sărbători sau la ocazii ceremoniale, aceste
lepedeie împodobeau în restul anului ruda de deasupra patului, ca o reală friză
colorată, în ambianța de strălucire și umbre pe care o făceau textilele combinate
cu ceramica de Vama și Negrești.
De pe la începutul sec. al XX-lea, rudarul a fost înlocuit cu lății de
rudă, șervete scurte de cca. 60/40 cm, înnădite între ele cu ață colorată, în cheiță
roșie. Fiecare șervet se termina cu ciupi (ciucuri decorativi). Rudarele, ca și
lății, se țeseau în patru ițe și cu ajutorul cordenciului, lopata cu care ridicau
firele. Firul de alegătură se băga cu suveica, ori cu țegile (țevile de la sucală).
“Era mult lucru la acești lăți și numai boresele bune le aveau în casă”, ne spunea
informatoarea Popa Irinuca, în vârstă de 73 ani, din localitatea Cămârzana.
Pe cei trei pereți care nu erau ornamentați cu rudarul se agățau icoane și
blide cu ștergători (ștergare țesute din bumbac alb și cânepă, având la capete
perți, vergi colorate, decorative). Ștergările aveau dimensiunile de 1-1,20 m/60
cm alese la capete pe un registru lat de cca. 50-60 cm.
Ștergarele erau alese cu cordenciul (peste fire), sau în degete, alteori
erau alese cu drodul, cu pui.
Toate țesăturile din interiorul tradițional reprezentau munca, hărnicia,
zestrea fetei. La căsătorie ele aduceau în casa mirelui câte 12 ștergători, 4-6
lepedee, burdufuri de pernă, măscaie pentru așternut pe masă. Cergi late, din
câte 3 lați(a câte 60 cm) și lungi de 2,50 m aveau câte 3-4 bucăți, “după puterea
părinților”.
In ultimii 20 ani, datorită contactului cu alte zone, în decursul muncilor
sezoniere din țară, sau la târgurile anuale de țară, au fost împrumutate elemente
privind tehnicile de țesut, cromatica și motivele ornamentale. Astfel, lepedeele
de pe pat, alese cu bumbac negru, erau alternate cu cergi de lână, cuverturi alese
cu flori, trandafiri, cu motiv central și având chenar dublu, cu motive florale și
avimorfe, policrome.
Fondul negru al cuverturilor, cu motive florale ne amintesc covoarele
moldovenești, mai recent intrate în interiorul maramureșan și în cel din Țara
Oașului (conform informatoarei Pop Cecília, 72 ani, Moișeni, nr.14).
în interioarele actuale se remarcă numeroase modificări în folosirea și
combinația textilelor decorative de interior. Predominanța țesăturilor de in,
cânepă și bumbac, a fost schimbată cu cea a țesăturilor din lână, cergi, țoluri,
covoare așezate pe canapele, pe paturi, pe perete.
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în cadrul locuințelor care respectă planul longitudinal, interiorul
respectă încă o lungă perioadă sistemul de organizare și de ampasare a
țesăturilor decorative. în casele cu mai multe încăperi, cu două nivele, interiorul
tradițional mai este menținut în încăperile în care se desfășoară activitatea
cotidiană. în cele de la etaj, rezervate diferitelor ocazii sărbătorești,
ceremoniale, s-au săvârșit mutații esențiale. Mobilierul dulgheresc a fost
înlocuit cu cel tâmplăresc (pat cu tăblii, lădoaie mari cu spinare, băițuite, mese
cu sertar, dulapuri de haine, mobilier de bucătărie), ori cu mobilier executat în
fabricile din Satu Mare sau din Baia Mare. în locuințele zugrăvite în tonalități
vii, uneori frizând stridența și lipsa de gust, blidele smălțuite și ștergarele nu-și
mai au locul, fondul alb, luminos al peretelui văruit.
O interesantă și modernă formă de valorificare a tradiției artei țesutului
se realizează printr-o secție de țesătorie, la Vama și la Negrești întrunind munca
numeroaselor creatoare din satele oșenești. în această unitate, pe baza
cunoștințelor izvorâte din practici milenare, ori prin valorificarea modelelor de
acasă, femeile țes ștergare, cergi de lână, covoare, țoluri, care încifrează în
teara (urzeala) lor nu numai cerul, culorile naturii cu cireșii în floare sau în
pârg, albastrul apelor și strălucirea soarelui de vară, ci și talentul lor neîntrecut.
Urmând tehnica prelucrării cergilor, țesătoarele din cooperativa
Prestarea (cu o activitate susținută până prin 1990) au creat cerguțele pentru
huse de mașină, albe sau colorate (având 70 cm lungime și 50 lățime), țesute în
două ițe. “Tot la al treilea rând se bagă aruncături”, fire lungi de lână bghiță
răsucită. Se țes, de asemenea, cergi mari pentru pat. Aceste țesături din lână sunt
îngroșate și azi la vâltoare, sau la piua din Negrești. După vâltorit, le pieptănau.
Țolurile din bătrâni nu se piaptănă, dar “se învâltoreau o ziuă întreagă”, ne
relatează piuarul Rogojan Ion, din Negrești, nr.199. Pieptinatul țolicelor sau a
gubelor se făcea cu un piaptăn mare din lemn, cu dinți adânc tăiați în
cordenciul din lemn.
Ceramica

Țesăturile decorative de interior, în tricromia caracteristică zonei,
mobilierul simplu sau ornamentat prin procedee tradiționale dulgherești, ori
mobilierul tâmplăresc formau un ansamblu complex, întreg cu ceramica
tradițională, utilitară și decorativă, de care interiorul din casele oșenești
abundau.
în casă exista ceramica utilitară, gospodărească, blide pentru hrană, olul
pentru apă, tichineul, hârboaice cu o toartă sau cu două, ulcele, cănți, cancee de
sticlă. Vasele erau cumpărate la târg în Negrești, în Vama, la Turț. între ferestre,
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ca și pe peretele median care desparte camera de tindă, sunt agățate blide
smălțuite și ornamentate prin zgrafitare și prin pictare.
Trebuie să menționăm că farfuriile albe, din faianță și porțelan, pictate,
produse de fabrică și răspândite în Transilvania în diferite zone, în acest ținut nau cunoscut o extindere prea mare. Acest aspect, desigur, era dictat și de
factorul economic, dar și de preferința localnicilor pentru produsele centrelor lor
de ceramică, care realizau exemplare de o frumusețe egalată doar de vestitele
centre din Horezu sau Oboga.
între ferestre, sub friza de farfurii, ori altemându-le, se puneau icoanele
pe sticlă, provenind din centrele Nicula și Laz, aduse de cărăușii din
împrejurimile Gherlei, ori cumpărate altădată, din zonele unde mergeau la lucru,
în țară, realizând permanent schimbul de produse meșteșugărești și de artă
populară.
încadrată stilului general al locuinței tradiționale românești, în locuința
țărănească din Țara Oașului s-a remarcat dispunerea orizontală, simetrică,
ritmică, și combinația dintre produsele de artă din diferite categorii (mobilier,
ceramică, textile), îmbinând culoarea și ornamentația, așa cum sublinia regretata
cercetătoare Roswith Capesius53, sau Georgeta Stoica54 și Paul Petrescu.55
Registrele succesive, orizontale și paralele, de la mobilier până la grinzile
tavanului formează complexul caracteristic al tuturor categoriilor artei populare
românești (țesături, arta în lemn, portul popular etc.).
Semnificații arhaice ale locuinței tradiționale
Un exemplu deosebit de interesant pentru etnografi, sociologi,
folcloriști este structura familiei și a legăturilor de familie, factori care au
contribuit ei înșiși la schimbarea modului de viață, la evoluția construcțiilor, a
locuințelor, a interioarelor de locuit. Un astfel de caz am întâlnit la Racșa, unde
familia Boje lacob (64 ani) și-a așezat întreaga familie, cei șase feciori și cele
patru fete pe olaturile sale, în același perimetru, pe panta unui deal. Iată așadar,
pe o suprafață de mai puțin de un hectar, evoluând cronologic un adevărat
crâng, structurat pe neam. Casa bătrânească a lui Boje lacob, construită din
bârne masive, încheiate în cheotori, cu tălpi masive, având planul cu trei
încăperi și gros (pomnol) pe partea de acces, acoperită cu paie, reprezintă
tehnica, forma, planul de locuință a secolului trecut. Una câte una, celelalte
construcții ale descendenților reprezintă alte etape: casa din lemn, dar cu
53 Roswith Capesius, op.cit.
54 Georgeta Stoica, op.cit
55 Paul Petrescu, op.cit.
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acoperiș din șindrilă, apoi urmată de casele din văioagă ale celorlalți frați,
succedate de cele construite în anii 1970. Evidentă este și întrajutorarea în
cadrul familiei, între rudenii și vecinătăți. Cu clacă își lucrează pământul, tot cu
clacă și-au ridicat casele mari, iar viața socială comunitară este constituită prin
aportul nucleelor familiale. Dacă munca se desfășoară pe neam, desigur și viața
spirituală reflectă unitatea și omogenitatea cu străvechi rădăcini autohtone. în
cadrul familiilor, îmbrăcatul casei se mai păstrează ca o legătură trainică cu
tradiția. Schimbarea situației economice este socotită, în concepția locală nu
numai după mărimea casei, dar și după numărul pieselor decorative din interior.
Iată un astfel de exemplu din Moișeni (casa Moiș Vasile, n. 1934, la Moișeni,
nr.24). Casa mare din cărămidă, construită în vinclu, are 4 camere mari. Cele
două camere rezervate.ocaziilor sărbătorești și oaspeților reprezintă două mari
etape. într-una se mai păstrează ornamentația interioară cu numeroase oluri de
nănași agățate la meșter-grindă. Chiar cele patru grinzi ale tavanului, care sunt
aparente, au fost vopsite în alb. Olurile de pe grinzi sunt alternate cu
nenumărate blide viu colorate, având motive decorative fitomorfe. Pe cuie, la
grinzi sunt păstrate și canceele de sticlă de la nuntă, sau care se primeau “de
pomană”, la înmormântări.
Cu toate că pereții au fost zugrăviți cu modele, registrul superior al lor
este împodobit cu blide (într-o singură cameră fiind cca. 120 blide și peste 50
oluri și cancee).
Nelipsite sunt ștergătorile pe pereți, rudarul cu lepedee, patul înalt cu
bortă, sau cu colibă, încărcat cu lepedeie alese, cergi, țoluri. Lavițele lungi, cu
spinare sunt acoperite cu o țesătură lungă, aleasă din bumbac și cânepă, ori
numai din bumbac, în culori vii și cu motive geometrice.
în ultimul timp s-a creat o modă, aceea de a înlocui pentru diverse
ocazii ceramica tradițională de la Vama cu farfurii de porțelan, care au fost
cumpărate în prăvălii, apoi au fost încredințate unor femei pentru a le picta ca la
Vama. Fără îndoială că rezultatul a fost producerea unor kitch-uri condamnabile,
farfurii pictate cu vopsele de ulei pentru mobilă, pe fond roșu aprins, cu motive
florale stridente. Unele imitau chiar blidele de Hallohaza, mult răspândite
altădată în Maramureș. Valoroasă ni se pare însă menținerea ideii de împodobire
a locuinței, după canoanele tradiției, precum și dorința de a păstra aspectul
general, motivistica vaselor produse la Vama.
Un aspect deosebit de important în viața satului tradițional îl constituie
semnificațiile legate de construcția și organizarea interiorului, de locul de
amplasare a mobilierului, fiind reflectări ale vieții spirituale a poporului. Acest
univers, însă, altădată trăit și împărtășit de întreaga colectivitate ni se dezvăluie,
astăzi, greu. Mesajele emise și receptate odinioară, în cadrul aceleași
colectivități, rămân azi fără răspuns.
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în comunitatea tradițională, casa, locuința constituie imaginea lumii,
imago mundi. Construind, omul imita, reproducea universul, cosmosul.56
întreaga casă era un loc consacrat, de protecție fizică, dar și magică a
celui care o locuia, sau a celui care o vizita. Această credință general răspândită
pe mapamond, în civilizațiile tradiționale a însemnat și baza legii ospitalității la
toate popoarele.57
Ridicarea casei, punerea pietrei de temelie era precedată în Țara
Oașului de o serie de rituri de construcție, simbolizând sacrificii pentru
invocarea beneficului, a norocului, a vitalității familiei, a statorniciei casei și a
sănătății membrilor care o locuiau. Locul casei se alegea cu grijă. O casă nouă
nu putea fi amplasată direct pe vatra veche a locuinței, conform vechii concepții
a oșenilor. Noua construcție se va așeza măcar cu o palmă mai înăuntrul curții.
Pentru construirea ei nu trebuia, ba chiar era interzisă sacrificarea unor elemente
vitale: pomi fructiferi, arbori care au străjuit odinioară casa etc. Era preferat de
aceea un loc viran, o fostă grădină de legume. Se credea că vatra nouă va fi cu
noroc și bine aleasă dacă în acel teren o nuia de salcie înfiptă în pământ ar fi
prins rădăcină și ar fi înfrunzit.58 Desigur, aceste prospectări ale fertilității
pământului și ale forței de interacțiune a beneficului se făcea anterior
proiectărilor viitoarelor construcții. Se pare că loc bun de vatră era considerat și
acela unde animalele gospodăriei se așezau la odihnă: “se arată a gospodărie, a
trai de om”, obișnuiau să spună oamenii.59 Vechea vatră era ocolită pentru a nu
se transmite asupra noii case și familii soarta fostei case, bolile și necazurile.
Desigur, variantele baladei Meșterul Manole, care circulă și în această
zonă au la bază aceeași temă comună folclorului românesc din toate regiunile și
s-au născut din aceleași străvechi credințe despre jertfirea unor ființe în
construcții, pentru rezistența și consacrarea lor, așa cum releva pertinent dr. Ion
Taloș60 în monografia consacrată acestei teme legendare. Au fost atestate astfel
de credințe la traco-daci și popoarele baltice, în lumea antichității romane și
grecești, la popoarele balcanice, la popoarele Europei apusene, în Caucaz, Ia
slavii răsăriteni, în Câmpia Panoniei.61
56 Mircea Eliade, Le Sacre et le Profane, Gallimard, 1965, Paris, p.39-42.
57 Andre Varagnac, Archeocivilisation de la maison, în Revista “Etimologia Europeea", voi. IV,
1970, Arnhem, 1971, p. 161-162.
58 Informator Paul Bura Vasile, n.1902, Cămârzana, jud. Satu Mare.
59 Idem.
60 Ion Taloș, Meșterul Manole, Ed. Minerva, București, 1973, p.315.
61 vezi Vitruviu, Despre arhitectură, București, 1964; Ion Taloș, op.cit., p.22-40; Mircea Eliade,
op.cit.', Mircea Eliade, Comentarii la legenda Meșterului Manole, 1943, Ed. Publirom, București,
Mircea Eliade, De Zalmoxis ă Gengis-Khan. Etudes comparatives sur les religions et le Folklóré
de la Dacie et de l’Europe Orientale, Paris, Payot, p.162-185, 1970; Mircea Eliade, L’orizzonte
mitico della balatta di matro Manole, Annali dél Museo Pitre, Palermo, 1963-1964, p.14-15, 80Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
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în afara motivului folcloric al jertfei zidirii, tradiția satelor din Țara
Oașului păstrează până azi doar credințe legate de obiceiul îngropării la temelia
casei a unui cap de pui, sau altă pasăre, de șarpe, a unei oale cu bani, usturoi,
pâine, cărbune, toate fiind considerate elemente cu valențe purtătoare de noroc.
Ele însemnau, în concepția populară statul casei, sănătatea, belșugul, fertilitatea,
simboluri ale unității și rostului familiei.
Protecția casei, în concepția tradițională, se asigura și prin punerea la
poartă, la streașină casei, pe grindă, a unor plante, cu ocazia anumitor date
calendaristice. Acestor plante li se atribuiau datorită principiului analogiei,
anumite puteri de îndepărtare a elementelor malefice. Erau alese în acest scop:
crengile de rug, usturoiul, hodoleanul, leușteanul, busuiocul.62 La Sângeorz se
punea la uși, la porti, la ferestre, la porțile grajdului (locuri de penetrare a
elementelor profane, malefice) creangă de salcie, de fag, de rug. După luarea
din acele locuri (odată depășită perioada de amplitudine magică), a acelor
crengi, se credea că e bine să fie aruncate în foc, pentru paza casei de trăznet.63
Alte obiceiuri privitoare la riturile de construcție și de protecția casei și
familiei se manifestau în cadrul sărbătorilor de iarnă. După Anul Nou, la fel cu
obiceiul alduitului (mulțămita colacului), în alte zone, și în satele Cămârzana,
Târșolț, Vama Certeze etc. - se credea că e bine ca cete de copii între 12-14 ani
să înconjoare casa și gospodăria, chiuind, lovind tingiri și sunând clopote,
aprinzând focuri, pentru alungarea forțelor malefice și a necazurilor (“se scot
zernii (șerpii) și șopârlele și broaștele de su’ sălașurile noastre”64, atrăgându-se
în același timp, norocul, fertilitatea. Fiecare gest ritual impune o anumită ordine
și respectarea acestor legități vor duce, în concepția populară la victoria omului
asupra haosului, nefastului, bucurie exprimată de altfel și în arta decorării casei.
Astfel, în ornamentica casei țărănești tradiționale apăreau motive tradiționale de
veche circulație pe vaste arii de răspândire, ca arborele vieții, simbolizat uneori
de o simplă crenguță, spic sau brad. Aceste motive, ca și altele vegetale, solare,
antropomorfe sunt reproduse nu numai ca o simplă reluare și perpetuare a unei
arte și preferințe stilistice, ci și în raport cu universul spiritual al comunităților
tradiționale, cu aceste credințe în elementele protectoare ale casei și, după cum
afirma pertinent istoricul de artă Paul Petrescu: “vor răzbate prin secole, dacă nu
98; Adrian Fochi, Versiuni extrabalcanice ale legendei despre jertfa zidirii, în “Limbă și
Literatură", 12, 1966, p.373-418;
M. Amaudov, Ocerkipo bălgarskija folklor, Sofia, 1934,
p.569-573; I.A. Candrea, Folclor medical român comparat. Privire generală, în “Medicina
magică ”, București, 1934; G.F. Ciaușanu, Superstițiile poporului român în asemănare cu ale
altor popoare vechi și noi, București, 1914.
62 Informatoare Maria Fărcuța, n. 1911, Moișenii de Sus, corn. Certeze, nr.210.
63 Informator Paul Bura Vasile, Cămârzana.
64 Idem.
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prin milenii, nu numai semnul, ci și înțelesul înecat în cețurile memoriei
colective ale gestului de a așeza cutare sau cutare imagine în cutare sau cutare
loc sau porțiune de pe casă, de pe gard, de pe mobilă, de pe haină, de pe țesături
sau de pe unelte”65.
în acest sens, arta împodobirii casei devine identificarea materială și
formală a elementelor folclorice, a semnelor estetice provenite dintr-un mesaj
de comunicare a mentalității populare.
Casa, în concepția populară, putea deveni și loc predestinat pentru
cunoașterea viitorului. La vremea echinocțiului de vară se aruncau cununi de
sânziene pe casă, se atârnau la poartă, la grajd sau într-un stâlp sau pe troiță, la
holdă, pe pietrele de hotărnicie, pentru sorocirea duratei vieții membrilor
familiei, a norocului fetei de măritat66 etc. Obiceiuri asemănătoare existau în tot
spațiul carpato-balcanic, până departe, în centrul Europei, cum semnala istoricul
Varagnac67, dar ele se manifestau deopotrivă și în lumea Orientului.
Pretutindeni, regenerarea naturii, renașterea vegetației aveau valențe care se
reflectau și asupra destinului oamenilor și, implicit, asupra casei.
Funcții și semnificații deosebite erau atribuite pragului casei. Acesta
separând cele două universuri, mediul social al satului de cel intern, al familiei,
constituia loc de protecție, hotarul dintre două lumi, în realitate inseparabile:
“pe prag se punea o potcoavă găsită”; “când intri de afară nu e bine să calci
pragul, ci trebuie să treci peste el”; “mireasa nu calcă pragul, ci este dusă în
brațe de mire, peste el” sunt tot atâtea credințe legate de paza casei. Lângă ușă,
pe perete într-un cui, sau lângă prag se agăța și piatra găurită, piatra de lapte,
care se purta ca amuletă sau era păstrată încă de la nașterea copiilor, toată viața
lângă casă, sau chiar în interior. Acest obicei de străveche tradiție, semnalată și
în lumea antică, egeică68 se păstrează nu numai în Țara Oașului, ci și în zona
Maramureșului. Am zice așadar că aceste credințe și practici străvechi legate
deopotrivă de riturile de familie și de cele pentru construcții sunt în același timp
dovezi peremptorii ale vastei arii de supraviețuire a elementelor provenind din
culturi diferite care au avut contacte, fără să excludem însă și fenomenul de
poligeneză.
în tot spațiul carpato-balcanic se credea că “pragul, ușa arată într-un
mod imediat și concret, soluția de continuitate a spațiului”69. De aici, după cum
releva Mircea Eliade, se trag apoi o serie de precauții rituale: măsurarea
canaturilor ușii și a pragului de 9 ori, când exista un mort în casă, pentru a nu
65 Paul Petrescu, Imaginea omului în arta populară, Ed. Meridiane, București, 1969, p.8.
66 Informatoare Maria Mic, n.1910, satul Moișenii de Sus, com. Certeze, jud. Satu Mare.
67 Andre Varagnac, op.cit., p. 160.
68 vezi și Paul Faure, Viața cotidiană în Creta lui Minős, București, 1970.
69 Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane, Gallimard, Paris, 1965, p.25.
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duce după el norocul casei.70 însăși arcada decorativă cioplită deasupra porții,
sau săgețile (stâlpii) târnațului aveau anumite valențe protectoare pentru casă și
familie: “Alăptatul copilului stând pe prag se credea că are puteri
vindecătoare”7', iar un topor înfipt în prag, putea (conform credinței populare)
să stăvilească grindina, trăznetul, norii prin forța magică atribuită atât pragului
cât și fierului.
Interiorul perfect echilibrat, în care fiecare element (mobilier, ceramică,
textile) își are locul și rostul său funcțional și estetic degajă însăși concepția și
modul de viață al unui popor, organizarea riguroasă și temeinică a unei vieți
statornicite de milenii pe aceste locuri, trăind din truda pământului.
Spre deosebire de vestul Europei, unde primatul economic, funcțional,
subjugă simbolurile estetice în organizarea interiorului72, în casa românească în
general, în casa oșenească, în speță - “podoaba și pitorescul formează”, în
exprimarea poetică a lui Lucian Blaga - “pervaz firesc al vieții”73, constituind o
dominantă caracteristică. Setea de culoare, de la bi- și tricromia clasică
specifice pentru arta românească (alb-roșu, alb-negru, alb-vânăt, vânăt-roșu;
alb-negru-roșu) s-a ajuns în urma obținerii coloranților chimici, dar și ca o
schimbare a viziunii estetice, în urma contactului cu populații slave din nord, la
o adevărată beție cromatică și belșug de forme, care au pătruns în toate genurile
creației populare locale.
în memoria satelor oșenești s-au păstrat câteva obiceiuri legate de
protecția și statul casei (în sens arhitectural și social), legate de aranjarea
interiorului, a vieții și a igienei de familie, ori de conviețuire în cadrul
comunității. Respectarea acestora și perpetuarea lor a dus treptat la proiectul
conștient, cu un sens bine definit, într-o fază îndepărtată, la răspunsuri
generalizate, trecând de la obișnuințele individuale la cele sociale, la sisteme,
cum observa Ralph Linton.74 Aceste sisteme valoare-atitudine se mai păstrează
chiar și atunci când se referă la un simplu element al ansamblului sau atunci
când valoarea vechilor semnificații s-a șters din memoria colectivă sau în orice
caz nu mai sunt considerate apte de a influența în vreun fel viața de familie, sau
pe aceea a colectivității în general. Azi, datorită mutațiilor petrecute în viața și
modul de a gândi al oamenilor, doar femeile vârstnice își mai pot aminti
obiceiurile legate de viața familiei sau de locuință, dar însele nu mai cred în
rostul acestora, în semnificația lor. Aceste mărturii ne dezvăluie însă izvorul
70 Informatoare Irinuca Pop, n. 1905, Cămârzana, jud. Satu Mare.
71 Idem.
72 Lucian Blaga, Trilogia culturii, Ed. Științifică, București, 1968, p.190; Adelhart Zippelius, Arta
populară din Renania, Düsseldorf, 1970, p.8.
73 Lucian Blaga, op.cit.
74 Ralph Linton, op.cit.
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numeroaselor producții spirituale, motive folclorice, legende, dar mai ales multe
din rosturile și mesajele încifrate în arta populară, în ornamentică, în cromatică.
Iată de ce, aproape toate elementele interiorului locuinței erau purtătoarele unui
bagaj semantic, pasionant de descifrat, dar din ce în ce mai dificil, azi când
informatorii înșiși declară că au uitat totul, că aceste credințe nu-i mai afectează.
Este, credem, una din cele mai remarcabile ipostaze ale nivelului gândirii
contemporane, în strânsă relație și dependență cu schimbarea modului de trai.
Deslușirea unor arhaice concepții, rituri, obiceiuri permite însăși valorizarea
timpului în care acești vechi locuitori ai Oașului se încadrează, muncind,
gândind, construind pentru contemporaneitate.
Odinioară, alături de alegerea vetrei casei, alegerea vetrei focului avea
semnificația unui simbol.
Vatra (cuvânt autohton75, adoptat și în sârbă, bulgară, slovacă,
ucraniană, poloneză, maghiară) avea o semnificație majoră în viața familiei,
constituind element central în locuință, din străvechi timpuri și la toate
popoarele. O credință de largă circulație pe mapamond exista și în satele
oșenești, datorită căreia vatra de foc era considerată simbol al familiei și al
trăiniciei casei. La fel cu alte popoare europene (francezi, velși din Țara
Galilor76 etc.), românii aveau vechea credință potrivit căreia simpla înălțare a
unei vetre de foc echivala cu întemeierea căminului, cu stabilitatea lui.77
Statornicirea vetrei focului, ca și aceea a vetrei de casă, cerea sacrificii.
De aceea, vatra cuptorului o clădeau, sau măcar o lipeau bătrânii casei, care
aveau și menirea de a aprinde primul foc. în prima noapte, aceștia dormeau în
locuință, crezându-se că vor muri curând. Desigur, aceste credințe erau simple
moșteniri, vestigii “așa cum le-au rămas din părinți zicala”78.
Focul, vatra care polarizau întreaga familie în jurul lor erau considerate
sacre. “în foc nu se scuipă”, iar “până când copilul n-a împlinit șase săptămâni
(perioada de sensibilitate magică) nu se împrumută jar sau foc înafara casei”79,
de asemenea nici apă.
Nașterea, ca și moartea, se spunea că e bine să fie întâmpinate în
preajma vetrei.80
751.I. Russu, Elemente autohtone in terminologia așezărilor și gospodăriei, în "AMET". pe anii
1962-1964, Cluj, 1966, p.81.
76 Mircea Eliade, Le Sacre et le Profane, 1965, p.28-30.
M. Trefor Owen, Handbook. Național Museum of Wales. Welsh Főik Museum S., Fagans, St.
Fagans, 1976; Idem Welsh folk customs, Național Museum of Wales. Welsh Folk Museum,
Cardiff ,1968.
77Informator Paul Bura Vasile, Cămârzana.
78 Idem.
79 Idem.
80 Informatoare Maria Fărcuța, Moișenii de Sus.

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

240

Maria Bocșe

Copilul născut mort era botezat cu cenușă sau cu țărână, pentru
purificare. Un copil nou născut era trecut prin gura camniței cuptorului, sau prin
horn, de trei ori, ca “să-i fie arse bolile și necazurile”, apoi era luat de către nașă
de trei ori, afară prin fereastră, pentru ca înșelarea forțelor malefice și
disimularea nașterii, a venirii unei noi vieți pe lume. Același sens avea și
schimbarea numelui după naștere și botez sau după o boală grea a copilului. Ca
în multe alte zone din țara noastră (Bihorul, spre exemplu), numele copilului dat
la botez era schimbat cu altele, simbolizând forțe ale naturii, nume de plante, de
animale puternice, investindu-l astfel, prin forța magică a analogiei și a relației
simpatetice, cu puteri similare.
Primul foc în cuptor pentru a coace prima pâine de grâu nou se aprindea
cu lemnul de la Armindeni, care străjuise casa și curtea în timpul sărbătorilor de
primăvară. Din acest lemn se făcea și prăjina steagului de nuntă, care după
nuntă, nu rareori devenea ruda, culmariul pentru dosuri (ștergare), considerat ca
aducător de noroc, de fertilitate.
Curățirea și măturarea cuptorului se făcea cu mătură din mănunchi de
buruiene, considerate a avea puteri magice: busuiocul, hodoleanul, mătura
raiului81 etc.
Ustensilele de la vatră (dârgul, ijogul, lopata) erau folosite în magia
pentru făcut de măritat?2
Obiceiul nașterii pe pământ, jos, pe pardoseala casei, lângă vatră de foc,
ca și a depunerii omului în agonie, lângă vatră pentru a i se ușura moartea (după
vechea concepție populară) sunt întâlnite în toate regiunile țării, așa cum releva
Simion Florea Marian83, Teodor Burada84, Valeriu L. Bologa85, Ion Mușlea86,
iar mai târziu, Nicolae Al. Mironescu.87 Acest obicei ține de vechi rituri de
fertilitate și de credința în puterea protectoare a vetrei, a pământului și a focului,
considerate sacre, benefice. în aceleași conotații simbolice se integrează
obiceiul închinării copilului după naștere, vetrei și focului, ca și botezarea lui cu
apă, sau cu țărână, deasupra focului.88

81 Idem.
82 Idem.
83 S. Florea Marian, Nașterea la români, București, 1896, p.53, 191.
84 Teodor Burada, Obiceiurile poporului român la înmormântare, Iași, 1882.
85 L. Valeriu Bologa, Despre un presupus străvechi rit obstetrica! Piatra de naștere, în voi.
“Istoria Medicinei. Studii și cercetări”. București, 1957, p.226-231.
86 I. Mușlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui
B.P.Hasdeu, Ed. Minerva, 1970.
87 Al. Nicolae Mironescu, Nașterea pe pământ, o străveche practică obstetricală, în voi. “Despre
medicina populară românească”, Ed. Medicală, București, 1970.
88 Informatoare Irinuca Popa, Cămârzana.
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Această credință în puterea transmiterii fluxului vital, regenerator prin
contactul cu pământul sau cu focul (ori cu vatra de foc), are o arie mult mai
vastă, fiind cunoscută în mitologia romană, și persistând la popoarele din
centrul și nordul Europei89, în Balcani (Bulgaria, Bosnia90, Turcia, până în
Extremul Orient și China91).
Dar focul, vatra nu erau considerate doar elemente purificatoare, ci
datorită caracterului său dihotomic putea să dezlănțuie și secul, seceta,
uscăciunea, maleficul, în cazul în care ar fi mistuit anumite obiecte din casă.
Astfel, dacă arderea leagănului din casă, după ce utilizarea lui înceta92, era
considerată ca un prag de depășire a perioadei de sensibilitate magică a
copilăriei, în schimb, nu se puneau pe foc trocile de lapte, șuștarul, cofa, ca să
nu moară vitele, crezându-se deopotrivă că aruncarea cojilor de nucă în foc ar
putea stârni seceta și uscarea pomilor roditori.93
îngrijirea casei, curățenia, măturarea și lipirea vetrei de foc de două ori
pe an constituiau motive de afirmare a vredniciei gospodinelor sau, dimpotrivă,
erau satirizate în sat pentru negrija casei. Pardoseala, vatra casei erau lipite cu
lut, presărate cu nisip roșu, uneori se executau pe ele desene geometrice, cu un
jet de apă, pentru înfrumusețarea și împrospătarea casei.
în interioarele actuale, podeaua curată din scânduri este acoperită cu
preșuri țesute din resturi de textile sau cu covoare, ori cu cergi din lână, dând
casei un plus de frumusețe și confort. Scuturatul casei, măturatul, văruitul aveau
o importanță covârșitoare în satele oșenești, în legătură cu conviețuirea în cadrul
comunității tradiționale. Delăsarea casei și a cuptorului, dar și măturatul casei
de la geam spre ușă, ori măturatul spre târnaț, înainte de plecarea la târg (“când
dai norocul din casă”) erau satirizate de opinia satului în cadrul manifestărilor
folclorice, la joc, șezători, în cadrul obiceiului strigatului peste sat.
Organizarea interiorului așa cum s-a mai amintit se realiza în baza unor
legi fixe, respectate întotdeauna. Modul de aranjare și de amplasare a
mobilierului, a obiectelor, a ustensilelor ne indică apartenența etnică și
regională, ocupațiile locuitorilor. Interiorul reflectă, așadar, pe lângă starea
economică și socială, universul spiritual al locuitorilor, relațiile în cadrul
familiei, raporturile stabilite cu ceilalți membri ai comunității în care trăiesc.

89 A. Dietrich, Mutter Erde, Berlin-Leipzig, 1913.
90 J.G. Frazer, Le rameau d'or, edition abregée, Paris, 1923 (chap. "La magie sympathique").
91 Marcel Granet, Le depót de l’enfant sur le sol. Rites anciens et ordalies mythiques, în "Revue
Archeologique”, Paris, 1921, p.305-361.
92 Gheorghe Pavelescu, Cercetări asupra magiei din Munții Apuseni, 1945.
93 Informator Paul Bura Vasile, Cămârzana.
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S-a relevat, de asemenea, repartiția funcțională a interiorului, urmânduse un ax imaginar, transversal, iar împărțirea estetică, după unul longitudinal.94
Partea dinspre ferestre a camerei era rezervată pentru desfășurarea
ceremonialurilor, pentru primirea musafirilor etc. însăși așezarea în jurul mesei
se făcea într-o ordine de mult impusă și având adânci semnificații sociale. Locul
de onoare era cel de sub ferestre, cu fața spre ușă, loc acordat oaspeților de
seamă, bătrânilor, mirilor și nașilor, la nuntă. Gazdele casei se așezau totdeauna
cu spatele la ușă, femeia înspre vatră, pentru a fi aproape de foc, de vase, de
treburile gospodărești, iar bărbatul era așezat în dreapta ei, pentru a-i fi de ajutor
la nevoie în treburile și servitul la masă al musafirilor. Copiii așezați să
mănânce în apropierea vetrei erau admiși la masa adulților doar de la vârsta
intrării în joc (15-18 ani). Partea de acces în casă, tinda, jumătatea camerei unde
se afla vatra, având și mobilierul funcțional, gospodăresc: măsuța, podișorul,
lingurarul, scaunul pe care se afla donița cu apă - erau destinate desfășurării
activității cotidiene: pregătitul hranei, hrănitul copiilor, torsul, spălatul etc.
Existau, așadar două sectoare bine delimitate: spațiul de muncă cu funcții
practice și spațiul destinat ceremonialului. Această repartizare nu caracterizează
numai Țara Oașului, ci aproape toate zonele etnografice ale țării, cu similitudini
în Europa centrală, orientală și septentrională.
MASA, locul ei, așezarea în jurul ei erau investite cu semnificații
deosebite. La intrarea alaiului nupțial în curtea mirelui, mireasa înconjura de trei
ori o masă sau un scaun pe care se afla un blid cu grâu și busuioc (plante cu
rosturi magice, benefice, stimulatoare prin analogie și contiguitate a fertilității).
Tripla circumscriere a mesei o repeta mireasa în casa mirelui, purtând peste
partă (cunună) un colac de grâu, pe care-1 frângeau mai apoi, hrănindu-se din el
mirii și nașii, ca un simbol al înrudirii și al comuniunii lor.
Un ritual asemănător, de circumscriere a mesei, îl săvârșea fecioara care
aducea cununa secerișului, după încheierea recoltatului grâului. Gestica, textul
rostit, cântecul însoțeau într-un extraordinar sincretism acest ritual agrar, în care
interiorul devenea scena, secvența marelui act dramatic jucat mereu, mereu de
către actanți și performeri, perpetuând tradițiile. După înconjurarea mesei de trei
ori, cununa era pusă pe masă, unde rămânea până la recolta următoare, ca
simbol al fertilității, ca invocare prin contiguitate a fecundității pământului.
Masa deținea și o altă funcție și semnificație în contextul vieții
spirituale, în contextul obiceiurilor de familie. Astfel, după nașterea unui prunc,
acesta, înfășat și așezat pe masă, era înfățișat tatălui. Alteori, copilul era așezat
94 vezi Paul Petrescu, Zur Forschung der rumănischen bauerlichen Wohnkultur, în “Revue
Roumaine d’histoire de l’art", t. VI, 1969, p. 135; Roswith Capesius, Modalități stilistice în
decorul interiorului țărănesc din nordul Transilvaniei, în “SCIA ", seria Arta plastică, tom. 18, nr.
1, 1971, p.l 15.
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jos, pe vatra casei, sub masă ca să fie “sănătos și bun ca pământul”, “cinstit și
prețuit cum este locul la masă”.
în cadrul ritualului de înmormântare, masa avea de asemenea o funcție
bine cunoscută și respectată. La trei zile după înmormântare, după ce s-a făcut
pomană mortului, se lăsau blidele pe masă, neatinse, ca ofrandă adusă în cadrul
cultului morților.95
Alte semnificații ale mesei, ca piesă importantă de mobilier în cadrul
interiorului erau legate de viața cotidiană, sau de obiceiurile calendaristice și de
muncă. La Cămârzana, Moișeni, Bixad cununa de mireasă, parta, clopul mirelui,
cu zgarda de mărgele și pana de păun, ori de struț, mărgelele, ori, în zilele
noastre, diferitele distincții școlare ale membrilor familiei, decorații militare etc.
erau păstrate pe masă, în casa curată, nu numai din motive estetice, sau de
mândrie, ci și pentru rosturile lor în viața spirituală a familiei.
în cadrul obiceiurilor de prevestire a norocului fetelor, acestea își
puneau în ziua de Anul Nou, mărgelele sub fața de masă, iar noaptea următoare,
se credea că-și vor visa urzitul.
Dar, caracterul dihotomic universal se face simțit în concepția
tradițională și privitor la masă, ca mobilier remarcabil, în interiorul locuinței.
“Dacă nu cinstești masa cum trebuie, multe nenorociri se pot întâmpla”, credeau
bătrânii oșeni, din Racșa, Turț, Huta. Din această credință se iscau o serie de
practici, respectate ca niște adevărate legi și principii de viață: “clopul nu se
pune pe masă, când intri în casă, că se fac mușuroi la holdă și pe imaș”96. Alte
obiecte, considerate de asemenea ca având puteri de acțiune magică (catrința,
brâul femeiesc, sau cureaua lată cu care se încingeau bărbații; sita de cernut
făina, ori furca după isprăvirea tortului) nu se puneau pe masă că se
îmbolnăvește femeia.97
Locul de păstrare a pâinii rămânea la început, pe masă, în lada mesei,
mai târziu era pusă într-un ungher al uneia dintre cele două lavițe, așezate sub
ferestre.
Mobilierul destinat odihnei avea în cadrul interiorului un loc prestabilit,
totdeauna respectat. Scaunele scunde cu spătar cioplit ornamental, asamblat
dulgherește în platforma scaunului, prin folosirea tehnicii de îmbinare în cep se
întrebuințau mai ales pe lângă vatra focului, de către femei, în timpul torsului.
Fără a cunoaște extraordinara diversitate morfologică existentă în Bihor, sau
Maramureș, scaunele din satele oșenești au totuși o varietate a formelor, tăiate
în profduri rotunjite, ori rectilinii, care sugerează modele antropomorfe,
95 Informatoare Irinuca Popa, Cămârzana.
96 Informatoare Maria Mic, Moișenii de Sus.
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încifrând valori semantice apotropaice, cu răsfrângere asupra celui care ar folosi
aceste piese de mobilier.
Ca și uneltele pentru prelucrarea textilelor, scaunele erau cioplite și
dăruite femeilor de către soți, logodnici, frați, splendidele forme ale acestor
piese de mobilier însemnând, alături de valoarea lor estetică, mărturia trăirilor
lor sufletești, devenind astfel mesaje ale sentimentelor lor. întrebuințarea unui
astfel de scaun însemna din partea femeii prețuirea Iui utilitară, dar și semn al
receptării tainicului mesaj, turnat în plastica formelor lui, era o mândrie a casei,
existența unui astfel de scaun, de care nici azi, în urma transformărilor rapide
ale locuinței, nu este înlăturat din camera de locuit sau din căsuța bătrânilor.
Lavițele cu spate, așezate în unghi drept, sub fereastră în interiorul
tradițional, ori în formă de potcoavă (una fiind sub ferestre, iar altele două
străjuind cele două paturi paralele) erau destinate odihnei oaspeților de seamă,
vârstnicilor casei.98 Ele aveau, desigur, și semnificații rituale, conform
credințelor străvechi. Astfel, în cadrul ritualului funerar, spre exemplu, mortul
era așezat sub ferestre, iar după plecarea convoiului funerar la cimitir, lavița era
răsturnată “ca să nu stea răul și necazul în picioare, pe gospodăria omului”99.
Forma artistică a lavițelor, spătarul lor cioplit sau sculptat cu colți, dinți,
gura lupului, capul de cal, la capete realizau nu numai un ansamblu artistic,
alături de alte piese de mobilier, tradiționale, ci aveau și semnificația
apotropaică, prin simbolurile străvechi încifrate.
La nuntă, scaunul, sau lavița pe care se afla blidul cu grâu și apă, în
curte sau în casă, mireasa înconjurându-le de trei ori, trebuiau apoi răsturnate,
invocându-se astfel răsfrângerea beneficului asupra noii case și înlăturarea
nenorocirilor casei.100
Centrul de greutate al realizării artistice în interior îl constituia PATUL,
acoperit cu lepedee albe, cu marginea tivită de alesături bogate, în război, peste
care se așterneau cergile cu vergi alb-roșii-negre, albe-negre, iar în ultimii 20 de
ani, cele bogat colorate, într-o policromie vie, aprinsă, sau monocrome, roșii.
Peste cergi se așterneau perne, cu fețele având capătul vizibil țesut și ales în
război. Ca principal pandant de expunere a țesăturilor de interior, patul era
deseori supradimensionat, creându-se borta, sau coliba, prin prelungirea
picioarelor patului și acoperirea acestuia cu o platformă de susținere a
țesăturilor decorative care îl împodobeau. Acest pat cu colibă servea ca loc de
odihnă oaspeților, el fiind principalul mobilier în casa curată, dinspre uliță.
Alteori servea ca loc de odihnă tinerilor soți, sau al mamei cu copii.
98 Idem.
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întotdeauna, deasupra patului se așeza CULMEA, cu țesăturile alese în război,
culmariul în vergi înguste, colorate, roșii-negre-albe și ștergarele care se
aștemeau pe deasupra. Aproape de pat se afla suspendat LEAGĂNUL, prins la
grindă, ori se punea belceul, leagănul pe tălpi. Motivele ornamentale incizate
sau cioplite pe aceste piese (simbolul solar, sub forma rozetei, roatei, sau a
spiralei, simbolul pluvial al șarpelui, motivul capului de cal sau de șarpe,
crestăturile marginale, chiar sforile cu care se lega leagănul, împletite din lână
albă și roșie - aveau în concepția tradițională, semnificații adânci, legate de
protecția casei, a familiei, investite cu puteri apotropaice.
Leagănul se constituia din orice fel de esență de lemn, dar mai adesea
din fag și paltin. Sub așternut se punea usturoi, busuioc, smoc de lînă roșie,
smădiță de mătură, un obiect de fier, așa cum se obișnuia și în alte zone
etnografice ale țării, la Bistrița-Năsăud, în Munții Apuseni, în Sălaj, ori în
Banat, având sensul unor simboluri magice, de apărare a copilului.
Se credea, de asemenea, că pe pat nu e bine să se pună “furca de tors,
sau sita de cernut faină, că se îmbolnăvesc copiii”101. La construirea casei, în
locul unde urma să fie așezat patul, se punea sub talpa locuinței o oală cu grâu
sau cu monede de argint, cunoscute fiind credințele în puterea magică a grâului,
sau a metalului prețios pentru invocarea fecundității, a fertilității, a bunăstării.
Acest obicei l-am mai putut identifica numai pe baza informațiilor femeilor
vârstnice.
LADA DE ZESTRE, amplasată lângă pat, sau lângă podișor, era una
din piesele cele mai prețuite din interiorul locuinței. Semnificația ei era legată
de ritualul nupțial, apoi devenind simbolul familiei, al condiției socialeconomice, și al concepției artistice. La apropierea măritișului fetei, părinții
cumpărau ladă de zestre, la târg în Negrești, în Seini sau la Turț. Lucrate în
satele de sub munte, la Cămârzana, Moișeni, Călinești, aceste piese rivalizau în
ce privește realizarea artistică și bogăția ornamentelor incizate (roate, soarele,
văluriele, colți, dinți etc.), cu cele lucrate în vestitele centre bihorene, sau din
Zărand.102 Până la căsătorie, femeile umpleau lada cu țesături și piese
vestimentare sau de interior, cu zestrea, care era mândria casei și a gospodăriei,
în ziua nunții, această ladă era purtată spre casa mirelui, de către alaiul nupțial
al miresei, în văzul și admirația întregii obști a satului. De, aceea, înseși
dimensiunile, forma, ornamentele lăzii trebuiau să fie expresia stării materiale a
părinților, a vredniciei lor, a gustului lor pentru frumos, prețuit de către întreaga
colectivitate a satului.

101 Informator Ioan Baltă, Negrești, jud. Satu Mare.
102 vezi și Tancred Bănățeanu, Arta populară din nordul Transilvaniei, Baia Mare, 1969.
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în fine, o altă piesă din interiorul locuinței, investită cu semnificații
rituale, în cadrul obiceiurilor tradiționale era podișorul, mobilier pentru
păstrarea alimentelor, a vaselor și a diferitelor obiecte de uz gospodăresc. încă
de la punerea tălpilor casei, a temeliei, în locul prestabilit unde urma a fi așezat
podișorul se îngropa în pământ o oală cu plante magice pentru stimularea
belșugului, iar sub vatra de foc se punea un tăciune, ca simbol al vetrei, al
focului, al familiei.
PODIȘORUL, LINGURARUL, COLȚARUL erau piese de mobilier,
care prin funcționalitatea lor, dar și prin calitățile lor artistice - fiind bogat
ornamentate prin incizie și cioplire, cu motivele rozetei, valului, cocârlei constituiau un element de ritmare, de echilibrare a alternanței de țesături,
ceramică, lemn, din cadrul interiorului tradițional.
OGLINDA, așezată totdeauna între ferestrele de la uliță, deasupra
laviței de cinste avea în cadrul locuinței, în afara funcției utilitare și decorative,
semnificații magice, în mod deosebit în cadrul riturilor de trecere.
La intrarea miresei în casa mirelui, ea săruta oglinda, ca să nu-i
răsfrângă imaginea, “să n-o îndepărteze de la casa nouă”103, “să n-o dea afară
din casă”, “să n-o arate urâtă”, “să nu-i aducă nenorocul” etc. - se spunea în
Cămârzana, în Călinești, Lecânța și la Turț.104
Folosirea magică a oglinzii și conotațiile ei au fost atestate în cultura
unor popoare din Asia Mică, încă prin sec. V î.e.n.105
în cazul unui deces, oglinda (cotătoarea) era întoarsă spre perete, până
în a treia zi “ca nenorocirea, moartea să nu rămână în casă”106, să nu se
răsfrângă asupra familiei, principiul analogiei fiind prin acest gest și credință,
împiedecat, inversat.
Un obicei pe cât de semnificativ, pe atât de frumos prin conținutul său
spiritual era acela de a pune, în timpul ritualului nupțial, oglinda pe pragul casei,
peste ea așezându-se cetera (vioara), iar mireasa intrând în casă, sărea peste ele,
“ca să aibă copii frumoși, luminoși la chip ca oglinda și să fie iubiți de lume ca
cetera” - ne spune informatoarea Mic Maria, din satul Moișenii de Sus.
S-a relevat că întreg ansamblul interiorului are o polifuncționalitate, de
la utilitatea practică, la realizarea estetică, până la semnificațiile cu simboluri
magice, tradiționale, conform concepțiilor tradiționale.

103 Informator Ioan Baltă, Negrești.
104 Informatoare Maria Sima, n. 1922, Lecânța, jud. Satu Mare.
105 vezi Amold van Gennep, The Rites of Passage, translated by Mónika B. Vizedom and
Gábriellé L. Caffee, London: Routledge & Kegan Paul, 1965, vezi și introducerea semnată de
Solon T. Kumball.
106 Informator Ioan Baltă, Negrești, jud. Satu Mare.
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Un rol important, alături de piesele mari de mobilier, îl dețineau și
piesele mai mărunte, dar cu rosturi funcționale, cum era gujba de lemn, de la
vatră, pentru susținerea ceaunului, sau mâțele de fier, pe care se sprijineau
oalele la foc.
în perioada aratului și a altor activități agricole, sau cu prilejul
diferitelor sărbători de primăvară, se spunea că e bine “să ascunzi gujba de la
vatră, noaptea” dar mâțele să le lași pe vatră, cunoscută fiind credința în puterea
magică, benefică a fierului, a metalului în general (după cum ne informa Popa
Irinuca din Cămârzana, în vârstă de 73 ani). Aceeași valoare semantică și
magică avea potcoava de fier, găsită, care se punea pe pragul casei, pe cuptor
Iștiol), sau în foc. De asemenea, se punea fier în lada de zestre, sub așternutul
patului, al leagănului, pe meșter-grindă, care devenea de cele mai multe ori
depozitul recuzitei magice.
Odinioară, în ornamentarea casei, un loc important îl deținea cuierul de
vase, lucrat din lemn de fag, ornamentat prin incizie. în spatele poliței de sus se
puneau blidele, iar pe cuiele din lemn se agățau cănțile de lapte, ulcioarele de
naș, canceele. Cuierul, lung de 2-3 m (măsurat cu șucul = dimensiunea a doi
pumni alăturați cu degetele mari întinse), după cum ne explica informatorul
Dobié Ion din Cămârzana, forma o friză decorativă în cadrul interiorului
tradițional, iar motivele decorative incizate, alături de textilele populare dădeau
valoare și semnificație acestei piese. Pe cuier se agăța cununa de sânziene, la
sărbătoarea sorocitului de vară, tot acolo se păstra și cununa de la seceriș.
Deasupra cuierului se puneau țesături lungi asemănătoare culmei, rudarul la
cuier, țesut în război, cu in și bumbac, avândperți transversale, negre-albe-roșii.
Mai târziu, de prin deceniile 3-4 ale secolului nostru, cuierul a fost
înlocuit de o altă friză decorativă, rudarul de dosuri, paralel cu cel așezat
deasupra patului. Vasele se agățau pe cuie, de-a lungul grinzilor din casă.
Un rost funcțional aveau și cuierele din gujbă (lemn cotorsionat natural,
sau tăiat dintr-o creangă și fixat la grindă, în chip de cuier de susținere a unor
vase, încălțăminte, mijloace de transport, traista, desagii etc.).
în cadrul interiorului, anumite sectoare sau încăperi sunt destinate și
păstrării, depozitării vremelnice a anumitor unelte pentru prelucrarea textilelor:
maiul, furca de tors, gângauăle (un fel de vârtelnițe de forma urzoiului),
urzelele (urzoiul) mari, cu aripi, care se învârt în jurul unui pivot, războiul de
țesut, piesele lui componente etc. Toate uneltele întrebuințate de femei și legate
în permanență de activitatea lor, de folclorul lor, de universul lor de gândire și
simțire - erau investite cu funcții magice, în afara celor utilitare și estetice,
datorită calităților lor de realizare. Astfel, spre exemplu, ițele la nuntă erau
descântate de către femei și apoi erau ascunse ca să nu le găsească nimeni din
casă, ca “mirele să rămână mereu cu dor de casă, să nu vadă, să nu audă multe,
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să fie legat de casă cum sunt înnodate ițele”, declara informatoarea Popa Irinuca
din Cămârzana. “înaintea mirilor nu avea nimeni voie să fie sau să intre în casă,
ca să nu fie aflate și deznodate ițele”, spune aceeași informatoare. Alaiul nupțial
nu intra în casă, iar nuntașilor nu li se arătau ițele până când nu treceau toți
peste steagul de nuntă așezat pe prag. Steagul, sau numai bățul de steag, era
păstrat mult timp. Bățul putea deveni rudar de culme, în casă, ori chiar bățul
steagului care se punea pe casele noi, după ridicarea hăizașului (a acoperișului).
în sfârșit, se impune să amintim că în cadrul locuinței tradiționale
fiecare obiect, mobilier, textile, ceramică, ustensile casnice sau obiecte de uz
gospodăresc își aveau locul lor bine stabilit, purtând simboluri legate de
universul spiritual al oamenilor.
Cofițele de brad pentru apă sau lapte, tocurile pentru brânză
(berbințele'), tocurile de brice și tabacherele, lingurile de lemn cu coada
încrestată, lucrate la Huta, fusele de tors cu sfârleze ornamentale din lemn sau
lut, maiurile pentru lăutul hainelor, pivele pentru sare, sau trocile (covețile)
intrau în recuzita magică a diferitelor obiceiuri, investite cu valori semnatice
descifrate și cunoscute azi de un număr din ce în ce mai mic de oameni.

***
Prezentarea acestor semnificații ale organizării și structurii interiorului
tradițional și aparenta extrapolare a problematicii legate de categoriile artei
populare aferente locuinței s-a făcut în intenția de a reflecta cât mai viu
complexitatea acestui domeniu al artei populare, cu multiplele lui funcții care-1
definesc: de adăpost, cadru material și univers spiritual, ambianță și viziune
stilistică, expresie de comunicare semantică, artistică, mărturie istorică și marcă
etnică, zonală, artistică, socială, rituală.
Relevarea tuturor acestor semnificații și mărci distinctive ale acestei
categorii de artă populară, sublinierea sistemică a planurilor de amplasare a
mobilierului în cadrul locuinței și mutațiile suferite în strânsă legătură cu
evoluția social-culturală a satelor, precum și participarea la complexul ritual
magic reprezintă o încercare de reflectare a unor aspecte mai puțin cercetate din
viața spirituală a locuitorilor satelor din Țara Oașului. Acestea constituie o parte
integratoare a spiritualității românești, cu rădăcini ancestrale.
Acest univers, altădată trăit și împărtășit de întreaga colectivitate, azi ni
se dezvăluie greu, după strădanii de anchetare și cercetare. Mesajele,
semnificațiile emise și receptate odinioară, rămân azi fără replică, în sânul
generațiilor tinere. Dacă în special informatoarele vârstnice cunosc încă în mare
parte semnificațiile interiorului și al mobilierului casei, tineretul nu mai acordă
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nici importanță, nici vreo semnificație acestor vechi aspecte, altădată
considerate legi, restricții, praguri.
Mutațiile esențiale în sistemul de gândire contemporan nu sunt generate
doar de viziunea nouă despre viață a locuitorilor zonei, ci și, în același timp, de
schimbarea condițiilor materiale de viață. Odată cu extinderea locuințelor,
mobilierul vechi a fost înlocuit, stilul nou, urbanistic, pătrunzând și căpătând
ascendență față de orice referință sau stil al trecutului.
O fază de tranziție a constituit-o organizarea interiorului cu mobilier
lucrat de tâmplari specializați, care executau piesele de mobilier la comandă,
sau pentru târguri, în urmă cu 20-30 ani.
Tâmplarii din Huta Certeze făceau cozlee (dulapuri, bufete), lădoaie cu
spate, care înlocuiau lăzile de zestre lucrate dulgherește.
Casele noi, suprastructurate, de azi, care reflectă bunăstarea în toate
satele și crângurile Oașului sunt organizate și utilate cu mobilierul nou, de
factură industrială, cu aparatură casnică și cu mijloace mass-media (radio,
televizor), care permit pătrunderea culturii și ridicarea nivelului de gândire al
locuitorilor. Mai lungă viață și apreciere au textilele tradiționale, care
împodobesc încă frumoasele și coloratele interioare oșenești. în acest domeniu
se manifestă mutații esențiale în ce privește varietatea tehnicilor de realizare a
coloranților, a motivisticii, resimțindu-se înrâurirea Maramureșului și a zonei
Bistrița-Năsăud.
Unele piese de mobilier au mai fost păstrate vremelnic (patul, lada de
zestre, lavițele), mai ales în camera bătrânilor, ca nostalgice vestigii care
constituie forma de tranziție spre locuința actuală, spre viața de azi.
în cadrul schimbărilor care au loc în contemporaneitate se constată
îmbinarea strânsă a noului cu elementele de permanență.
în deceniile 4-5 ale secolului nostru s-a manifestat tendința generală de
a se înlocui piesele de factură dulgherească cu cele lucrate de tâmplari. După
această fază s-a trecut la modernizarea casei, fără estomparea stilului și a
măiestriei de a împodobi interiorul.
Patul se așterne azi cu covoare țesute, alese, în omamentica lor
simțindu-se însă tot mai mult înrâurirea zonelor învecinate sau mai îndepărtate,
cauzată de extraordinara vehiculare contemporană de valori culturale.
în noile interioare s-a renunțat la obiceiul împodobirii pereților cu
țesături și ceramică, zugrăvindu-se sau lipindu-se tapet colorat. Pe de altă parte,
însă, în casele mari, încăpătoare, cu spațiu ce depășește nevoile familiei se mai
păstrează câte o cameră cu aranjament și piese tradiționale.
în noile ansambluri de locuit apar și încăperi cu funcții diverse, ca baie,
bucătărie, verandă sub influența construcțiilor urbane. Confortul familial,
modernizarea, bunul gust devin principii care își pun amprenta tot mai mult
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asupra vieții satului oșenesc contemporan. După această analiză a interiorului
tradițional din Țara Oașului și a evoluției lui, credem că este evident faptul că el
reprezintă sinteza artei populare, întrunind, legând și combinând aproape toate
genurile artei și toate posibilitățile creatoare. Locuința reflectă, așadar, viața
materială și spirituală a unei populații, geniul creator și posibilitățile multiple de
aplicabilitate și adaptare.
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L’HABITATION TRADITIONNELLE DU PAYS OAȘ
- Ies structures, functions, symboles - Resumée -

Dans l’ensemble des manifestations artistiques du peuple roumain,
l’interieur de l’habitation paysanne apparaît comme une entité définie et
déterminée par de nombreux facteurs: tels celui spațial, economique social,
fonctionnel, esthétique. Lié ă l’architecture de la maison paysanne, l’interieur
est l’expression des exigences de la vie et d’une longue tradition historique. II
représente, en mérne temps, la totalité des genres d’art populaire. On le retrouve
dans des altemances et combinaisons configurant les dimensions mémes de l’art
populaire roumain: 1’ameublement, les outils et les objets usuels, la poterie, Ies
textiles, les créations artistiques en fer, cuir etc.
L’intérieur des habitations des villages du Pays Oaș refléte non
seulement la vision esthétique des habitations des villages, leur sens des
proportions, de la symétrie, le dosage des couleurs, mais, en mérne temps, l’état
social de la familie, de la collectivité aussi, Ies relations entre la vie privée et
celle sociale du viliágé, l’échange de valeurs culturelles avec d’autres
collectivités, zones, regions plus proches ou plus lointaines.
Ayant pour point de départ ces considérations, l’auteur de l’étude
analyse des problémes liés aux techniques de construction, evolution du plan de
l’habitation, omamentation des maisons, fonctionnalité et évolution dans la
structura de l’interieur de l’habitation, systémes de chauffage et préparation des
répás, organisation artistique de l’intérieur - des aspects analysés au niveau de
la tradition qui existait sur ce plan et des mutations engendrées par l’epoque
contemporaine dans l’organisation de l’interieur de l’habitation paysanne du
Pays Oaș.
On en a fait une présentation détaillée dans l’intention de refléter, le
plus clairement possible la complexité de ce domaine aux multiples fonctions
qui le définissent comme abri, cadre materiei et univers spirituel, ambiance et
vision stylistique, expression artistique et sémantique, témoignage historique et
systeme de communication (ethnique, artistique, sociale et rituelle).
Ce véritable systeme cultural nous est devoilé aprés de longues
recherches et aprés avoir écarté les difficultés concemant la compréhension du
systeme de penser de la communauté traditionnelle. Les messages, les
significations émises et réceptées jadis dans le cadre de la mérne communauté
restent de nos jours sans réplique, la jeunesse ne les connaít et ne les accepte
plus. Ces transformations essentiells dans le systémes de penser et dans celui du
comportément ne sont dues seulement aux nouvelles conditions de vie, mais
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aussi ă une nouvelle vision. Le nouveau style urbain est la mode et remplace Ies
préférences ou le style du passé. Bien qu’il y ait des piéces qu’on garde toujours
(le lit, la grosse caisse a linge, les chaises), elles ne sont plus vivre encore, â
revivre dans les nouvelles créations et Ies genres de l’art contemporain.
L’ameublement fait par Ies menuisiers des villages reproduit souvent
(omements sur le dos des lits et des chaises, sur les caisses) Ies motifs
omamentaux anciens de l’ameublement fait par Ies charpentiers d’autrefois.
Dans Ies nouveaux ensembles d’habitations avec beaucoup des
chambres le bien-etre, la modemisation, le bon goűt sont des principes toujours
plus ancrés dans la vie du viliágé contemporain, prouvant la transformation du
niveau économique et de la mentáiké individuelle et collective.
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Sălaș în munte, monocelular.
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Sistemul de îmbinare al pereților din bârne, în “cheotori bătrânești”.

Sistemul de îmbinare al pereților din bârne, în “cheotori drepte”.
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Casă cu cameră, tindă, cămară și târnaț închis, Gherța Mică, 1977.
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Casă placată cu faianță - Huta Certeze, 1977.
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Ușă cu zăvor / foto Szabó Tamas.
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Cuptor cu Știol, în locuința oșenească.

Cuptor cu vatra de piatră.

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

Locuința tradițională în Țara Oașului

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

259

1>cria de

fier, pentru cânepă / foto Szabó Tamas.

Maria Bocșe

Colț de interior, cu textile.

260

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

261

Față de masă, Negrești, 1977.

Față de masă, Negrești, 1977.
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Detaliu de țol, Moișenii de Sus, 1977.

Detaliu de scoarță, Călinești, 1978.
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"Teara" oșenească.
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Trei generații din neamul Boje Iacob așezate pe aceeași "ogradă", Racșa, 1978.
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Trei generații - Bixad, 1978.
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Tânără mamă, Rașca, 1977.

Bărbați la biserică, Bixad, 1977.
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De sărbători, la Cămârzana, 1977.
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Oșeni la biserică, 1969
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Podoabe oșenești

Zgărdiță
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Amintirea casei în “Lumea de dincolo”...
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CONTRIBUȚII LA STUDIUL SISTEMELOR TRADIȚIONALE DE
ILUMINAT
Ioan Toșa, Cristian Micu

Printre cele mai importante cerințe pe care trebuie să le îndeplinească
orice locuință omenească se numără și cele legate de asigurarea unui iluminat
corespunzător desfășurării în bune condiții a activităților cotidiene, familiale.
Prin asigurarea unui iluminat corespunzător în cadrul locuinței “se protejează
ochii și întregul organism împotriva unor accidente sau stări patologice care pot
lua naștere fie în cazul unui iluminat insuficient, fie în cazul unui iluminat
excesiv”1, iar pe de altă parte, în cadrul iluminatului natural se pot folosi la
maximum proprietățile biologice ale luminii solare.
Asigurarea unui iluminat corespunzător în cadrul locuinței a constituit
una din preocupările omului din cele mai vechi timpuri, rezultatele acestor
preocupări fi ind concretizate în realizarea unor sisteme de iluminat din ce în ce
mai perfecționate. Un rol important în realizare acestor sisteme de iluminat l-a
jucat nivelul de dezvoltare a societății omenești dintr-o anumită perioadă și
nevoile practice ale oamenilor.
Iluminarea corespunzătoare a locuinței a constituit o preocupare
permanentă și pentru societatea tradițională transilvăneană în cadrul căreia, în
ultimele două veacuri, se poate constata existența mai multor sisteme de
iluminat. în dorința de a aduce o modestă contribuție la cunoașterea igienei
populare transilvănene vom încerca să prezentăm câteva aspecte etnografice
legate de sistemele tradiționale de iluminat, folosindu-ne de materialul
documentar păstrat în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei2 și de
rezultatele cercetărilor personale de teren.
Din punct de vedere al surselor utilizate pentru iluminatul locuinței
tradiționale transilvănene se pot deosebi două tipuri principale: a. iluminatul
natural și b. iluminatul artificial.

a. Iluminatul natural
Iluminatul natural s-a realizat prin utilizarea luminii solare directe care
pătrunde în cadrul locuinței prin intermediul ferestrelor. Calitatea iluminatului
; I. Ardeleanu, Igiena generală și comunală, București, 1962, p.465.
In colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei se găsesc un număr de 76 obiecte de iluminat
din care; 45 lămpașe (cu burduf, cu sticlă și de tablă); 28 opaițe și 3 lămpi cu petrol.
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natural a fost influențată de o serie de factori dintre care cei mai importanți sunt:
1. Caracteristicile ferestrelor (dimensiuni, formă, material transparent, locul de
plasare a acestora în cadrul pereților); 2. Raportul dintre suprafața ochiurilor
ferestrei și cea a locuinței; 3. Orientarea ferestrelor față de punctele cardinale; 4.
Obstacole ce se găsesc în fața luminii solare.
Caracteristicile ferestrei și în special dimensiunea, forma și natura
materialului transparent, reprezintă factorul cel mai important care influențează
calitatea luminii din interiorul locuinței. Din această cauză preocupările legate
de îmbunătățirea calității iluminatului natural al locuinței din ultimele două
veacuri au fost îndreptate în primul rând în direcția realizării unor ferestre cu
caracteristici cât mai bune. Rezultatele obținute în acest sens sânt evidențiate de
tipurile de ferestre utilizate în cadrul locuințelor tradiționale transilvănene.
Cel mai vechi tip de fereastră, care s-a mai păstrat, izolat, la unele case
până în zilele noastre, este cel cu rama (fig. 1), tip caracteristic construcțiilor
ale căror pereți sunt formați din bârne dispuse în cununi orizontale suprapuse.
Fereastra cu ramă are o formă pătrată și este alcătuită dintr-un cadru
solid de lemn (doi ușori și două praguri sau polițe), care se fixează în pereți prin
sistemul cățeilor (capetele bârnelor care formează cununile pereților intră în
jgebuiala făcută în ușori) pentru a asigura stabilitatea acestora. Din cauza
sistemului de fixare, acest tip de fereastră este confecționat și montat în cadrul
pereților de către meșterii constructori, odată cu ridicarea casei. în interior,
cadrul este împărțit în patru părți de crucea ferestrei (fig.2) care este fixată cu
capetele în ușori și praguri.
Vechimea construcțiilor la care s-a mai păstrat fereastra cu ramă34 (chiar
dacă aceasta a mai suferit ulterior modificări, elementele esențiale ale acestui tip
de fereastră n-au fost afectate), coroborată cu informațiile primite de la bătrânii
din sate ne îndreptățesc să afirmăm că acest tip de fereastră este strâns legat de
utilizare burdufului de animale ca material transparent.5
Chiar dacă materialul documentar referitor la fereastra cu burduf de
animale este sărac6, vom încerca să reconstituim acest tip de fereastră cu
ajutorul unor informații primite de la cei care au văzut sau au avut astfel de
3 I. Toșa, Reflectarea arhitecturii populare transilvănene în colecțiile Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, în "Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei", 1977, Cluj-Napoca, p. 15-71.
4 Casele din Secția în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei la care se găsesc ferestre cu
ramă au fost construite în: Berbești-1975; Galda de Sus-1950.
5 Utilizarea burdufului de animale ca material transparent la ferestre este menționată și de V.
Păcală în Monografia comunei Rășinari, Sibiu, 1915, p.410; S. Liuba, A. Iana, Topografia satului
și hotarului Maidan, Caransebeș, 1855, p.95, precum și în unele răspunsuri primite la
Chestionarul “Casa”.
6Pe teren nu se mai păstrează ferestre cu burduf iar în literatura de specialitate n-am întâlnit
descrierea unei astfel de ferestre.
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fereastră. în interiorul cadrului, descris mai sus, se monta o ramă de lemn pe
care era întins burduful de animale bine curățat și uscat. Rama se fixa lângă
crucea ferestrei și se lipea jur împrejur pentru a împiedica pătrunderea frigului
în locuință.7
Dimensiunile relativ mici ale ferestrelor cu ramă, dar mai ales slaba
transparență a burdufului de animale, a influențat negativ calitatea iluminatului
locuinței. Din această cauză, pe măsură ce procurarea sticlei n-a mai constituit o
problemă pentru săteni, fereastra cu ramă a suferit unele modificări. O primă
modificare a constat în înlocuirea burdufului cu sticlă și în sistemul de fixare al
ramei în cadrul de lemn al ferestrei. Dacă în cazul burdufului, rama era fixată în
interiorul cadrului, lângă crucea ferestrei, rama cu sticlă se fixa la marginea din
interior, (în părcanul anume făcut în acest scop al ușorilor și pragurilor). Astfel
de ferestre se găsesc la casele din Bedeciu, jud. Cluj (fig.3) și Galda de Sus, jud.
Alba (fig.4) din Secția în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, iar la
cea din Mărgău, jud. Cluj, dublarea s-a făcut tot prin intermediul unei rame cu
sticlă (fig.5) care însă s-a fixat în interiorul tocului ferestrei.
Dacă din punct de vedere al calității iluminatului înlocuirea burdufului
cu sticla a prezentat avantaje incontestabile, nu același lucru se poate spune
legat de posibilitățile de aerisire a locuinței. Ferestrele de acest tip, având rama
(cu burduf sau cu sticlă) fixată în interiorul sau la marginea cadrului de lemn, nu
permiteau aerisirea locuinței decât atunci când se lua rama jos. Pentru
înlăturarea acestui neajuns s-a procedat la înlocuirea ramei simple cu tipul de
ramă cu două aripi. Aripile erau montate în țâțânile fixate în ușorii ferestrei și se
puteau închide cu ajutorul unor vârteje plasate în pragul de sus și de jos al
ferestrei. La casa din Berebești, jud. Maramureș, din Secția în aer liber a
Muzeului nostru se găsesc astfel de ferestre, care însă păstrează crucea^ fapt ce
indică că ele au suferit de-a lungul anilor modificări.
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a generalizat în toată
Transilvania un nou tip de fereastră, cel cu toc. Ferestrele cu toc erau
confecționate de către meșteri specializați (măsarii) și erau montate, în spațiile
libere lăsate anume în pereți (fig.6), după terminarea construcției. Este foarte
probabil ca apariția ferestrelor cu toc să fie legată de utilizarea, pentru ridicarea
pereților, a unor materiale (pământul bătut, văioagele, nuielele împletite) care
nu permit montarea ferestrelor cu ramă. Asigurarea stabilității pereților
construiți din aceste materiale, fiind altfel rezolvată, decât la cei din bârne

7 Informator Vasile Dumitraș, învățător, Sânmihaiul Almașului, jud. Sălaj.
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orizontale, practicarea unor deschideri în cadrul lor nu afectau securitatea
construcției.
Ferestrele cu toc sunt formate din: toc, blăni și aripi. Tocul este cadrul
dreptunghiular confecționat din scânduri groase de brad, încheiat în mucuri care
se montează în spațiile libere lăsate în cadrul pereților. Din această cauză
dimensiunile tocului (lungimea, lățimea și înălțimea) trebuiau să fie egale cu
cele ale spațiilor libere lăsate în cadrul pereților. Tocurile sunt mărginite atât în
interior cât și în exterior de blănile ferestrei (fig7). Blănile erau confecționate
din scânduri de brad și aveau rolul de a acoperi spațiul dintre toc și perete
împiedicând astfel pătrunderea curenților de aer în interiorul locuinței. Aripile
ferestrei sunt niște rame din lemn în interiorul cărora se fixa sticla. Ele se
montau în țâțânile înțepenite în marginea tocului și se închideau cu ajutorul unor
vârteje. Pentru a se evita pătrunderea curenților de aer în cadrul locuinței aripile
aveau de jur împrejurul lor un părcan prin intermediul căruia se îmbinau perfect
cu marginile tocului.
Ferestrele cu toc prezintă mai multe variante. Cea mai simplă este cea
cu două aripi descrisă mai sus. Din punct de vedere al formei, sistemului de
fixare și a numărului aripilor, această variantă se aseamănă cu forma cea mai
evoluată a ferestrei cu ramă de care se deosebește doar prin dimensiuni și modul
de fixare în cadrul pereților.
O variantă mai evoluată a ferestrei cu toc este fereastra ruptă
*
Ferestrele aparținând acestei variante se caracterizează printr-o dezvoltare pe
verticală a tocului (înălțimea acestuia ajungând până la 1,20-1,50 m) și prin
împărțirea, printr-o șipcă orizontală a spațiului interior al acestuia în două părți.
Partea de jos mai mare ca înălțime este închisă cu două aripi, în timp ce partea
de sus, mai mică, se închide fie cu o aripă orizontală, fie cu două aripi mai mici
(fig.8).
Generalizarea cărămizilor ca materiale de construcție (arse sau nearse)
și a pietrei a determinat înlăturarea blăniior de la ferestrele cu toc. Pereții
ridicați din aceste materiale erau mai groși decât cei din lemn din care cauză
tocul ferestrei (care are lățime mai mică) se fixa pe pereți cu ajutorul tencuielii
care îndeplinește și funcțiile blăniior. O caracteristică a ferestrelor rupte (fără
blăni) o reprezintă dublarea aripilor atât în partea de jos cât și în cea de sus a
tocului.
Forma cea mai evoluată a ferestrelor cu toc s-a generalizat în ultimele
cinci decenii. Ferestrele aparținând acestei variante se caracterizează printr-o
8. Delia Bratu, Schimbări de nivel cultural și mentalitate oglindite în igiena populară din Țara
Oașului, în “Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei", 1974-1975, Cluj, p. 181.
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dezvoltare longitudinală a tocului, spațiul interior al acestuia fiind împărțit,
printr-o șipcă verticală, în două părți care se închid separat.
Un alt factor care influențează calitatea iluminatului natural al locuinței
este locul de plasare a ferestrelor în cadrul pereților. Locul de plasare a
ferestrelor în cadrul pereților locuinței variază în funcție de: sistemul de
organizare al interiorului; tipul ferestrei; vechimea și modul de acoperire al
construcțiilor. Pentru a demonstra modul în care plasarea ferestrelor variază în
funcție de factorii amintiți mai sus, vom arăta distanțele la care se găsesc
acestea (față de podul, dușumeaua și colțul locuinței) la casele din Secția în aer
liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei:

Distanța de la
Colțul casei la
front
fațadă

Nr.
feres
trelor

Pod

1 .Vidra
2.Hărnicești

2
2

52
46

80
60

93

-

93

între
feres
tre
-

3.Leheceni
4.Josenii
Bârgăului
5.Almaș
6.Mărgău
7.Mări șei
8.Almaș-Arad
9.Galda de Sus
lO.Bedeciu
11 .Berbești
12.Telciu
13.Geaca

3
4

52
40

94
60

153
150

200
150

200
-

100

2
3
3
4
2
3
2
4
4

72
66
60
72
65
63
76
92
58

74
72
100
73
80
80
89
65
78

100
72
90
143
110
200
120
110
110

83
75
83
164
120
200
120
110
200

164
200
-

23
51
33
200
110

Casa
Din

Dușu
mea

dos

-

200

Din cercetările de teren precum și din tabelul de mai sus se poate
constata că la casele tradiționale transilvănene cu tindă sau cu cămară (cu o
singură cameră de locuit) ferestrele se găsesc numai la camera de locuit (tinda și
cămara fiind lipsite de ferestre). La casele la care interiorul este organizat
asimetric (Oaș, Lăpuș, Maramureș, Dealurile Clujului, Podgoria Alba, Sălaj,
Țara Moților etc.) ferestrele au fost plasate, câte una, în pereții de la fațadă și
front în imediata apropiere a colțului cu masa. La locuințele organizate simetric
(Banat, Bihor) ferestrele au fost plasate la mijlocul celor doi pereți, iar în
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cazurile în care casa nu se găsea în imediata apropiere a curții vecinului se plasa
și o a treia fereastră la mijlocul peretelui din dos.
In a doua jumătate a secolului trecut s-a generalizat obiceiul de a se
plasa câte două ferestre în peretele din frontul casei, în special când acesta se
găsea spre uliță.9 între cele două ferestre care erau de tipul cu toc și două aripi
se găsea o fereastră oarbă (fig.9) care servea ca loc de păstrare a unor obiecte
sau acte mai valoroase (casa din Almaș, Arad, Mărgău). După primul război
mondial însă fereastra oarbă din frontul casei dispare, locul ei fiind luat de
perete (Mărișel, Geaca, Josenii Bârgăului). O situație aparte o prezintă casele
din zona Năsăudului la care, deși interiorul este organizat asimetric, se găsesc
câte două ferestre, atât la peretele de la fațadă, cât și în cel de la front.
La casele cu două încăperi de locuit (cu cameră curată și cameră de
șezut) ferestrele sunt plasate identic în pereți, la ambele camere (Almaș-Arad,
Galda de Sus). în cazul în care tinda a fost transformată în cameră de locuit
(Almaș-Arad, Josenii Bîrgăului, Galda de Sus), ferestrele fie că au fost plasate
în peretele de la fațadă flancând ușa (Galda de Sus, Josenii Bîrgăului), fie în
peretele din dos (Almaș-Arad). între cele două războaie mondiale se
generalizează ușile cu ochiuri de fereastră în partea superioară, în scopul
îmbunătățirii iluminatului natural.
în ceea ce privește distanța la care se găsește fereastra față de podul și
de dușumeaua casei, aceasta a fost determinată de sistemul de acoperire și de
tipul ferestrei. La casele la care căpriorii acoperișului se găsesc fixați direct pe
cunună, ferestrele sunt plasate la distanțe ce variau între 60-100 cm de la podul
locuinței deoarece streașină cobora mult peste pereți devenind un obstacol în
calea luminii. Pe măsură ce se generalizează sistemul de fixare a căpriorilor pe
grinzile casei și ferestrele cu toc rupte, distanța față de pod scade apropiindu-se
de cea indicată de normele igienice (30-40 cm).10
Un alt factor care influențează calitatea iluminatului natural al locuinței
este raportul dintre suprafața ochiurilor ferestrei și cea a locuinței. Acest raport
variază în funcție de tipul casei, de numărul și tipul ferestrelor. La casele cu o
singură cameră de locuit suprafața acesteia este mare (30-37 mp) din cauza
funcțiilor pe care trebuia să le îndeplinească, iar ferestrele sunt de tipul cu ramă
sau cu toc cu două aripi de dimensiuni mici. Suprafața ochiurilor la aceste
ferestre era micșorată și de stinghiile ce împărțeau aripile în mai multe părți.
Din această cauză raportul dintre suprafața ochiurilor și cea a locuinței era în
general mult mai mic (1:30), față de cerințele unui iluminat
9 în fototeca muzeului nostru se găsește un bogat material documentar referitor la casele cu două
ferestre plasate în frontul clădirii.
10 I Ardeleanu, op.cit., 1962, p.468.
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corespunzător( 1:8)". Mărirea numărului de ferestre aferente unei camere,
precum și generalizarea variantelor tipului cu toc (rupte și cu trei aripi) a
determinat creșterea raportului dintre suprafața ochiurilor și cea a locuinței, cu
consecințe favorabile asupra calității iluminatului natural al locuinței. Pentru a
ne face o imagine asupra modului în care variază acest raport la casele
tradiționale transilvănene, vom arăta cum se manifestă el la locuințele din cadrul
Secției în aer liber a muzeului nostru:

Casa din

Tipul

1. Vidra
2.Hărnicești
3.Leheceni
4.Josenii
Bârgăului
5.Almaș
6.Mărgău
7,Mărișel
8.Bedeciu
9.Galda de Sus
lO.Berbești
11 .Almaș-Arad
12.Geaca
13.Telciu

Cu toc
ii

ii

ii

Cu ramă

Cu toc

Fereastra
Nr.
aripilor
2
2
2
2

Nr.
ochiurilor
4
4
10
24

Suprafața totală a
Ochiurilor
Locuinț
ei
5808
160686
7488
174800
6000
188700
14400
200000

2
2
2
2
2
4
2

12
9
18
4
8
12
24
16
16

5292
7200
10464
3200
3696
4692
10586
12512
10080

160000
180000
247500
250000
200000
206800
160000
202500
286000

Din tabelul de mai sus se poate vedea modul în care acest raport este
influențat de numărul și tipul ferestrelor aferente unei camere de locuit. Pentru a
arăta consecințele acestui raport asupra calității iluminatului natural vom
menționa rezultatele măsurătorilor efectuate în ziua de 19 Mai 1979, în unele

Ibidem.
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case. Măsurătorile17 au fost efectuate asupra luminii naturale ce cădea pe
mijlocul mesei din casele de mai jos:

Casa din
Bedeciu
Galda de Sus
Telciu
Almaș-Arad
Geaca
Josenii
Bârgăului,
(tindă)

Nr. luxilor
12,5
25
25
60
36
130

Casa din
Hărnicești
Leheceni
Almaș
Mărgău
Mărișel

Nr. luxilor
170
170
245
375
400

Cu ocazia efectuării acestor măsurători am putut constata și influența pe
care o exercită asupra calității iluminatului natura! unele obstacole ce se găsesc
în calea luminii solare. Astfel, la casa din Almaș-Arad copacul ce se găsește în
apropierea ferestrelor camerei curate a făcut ca lumina ce cade pe masă să fie de
60 luxi, în timp ce în a doua cameră (cu același tip și număr de ferestre, dar cu
expunere N-E) lumina naturală era de 130 luxi. Perdelele influențează, de
asemenea, calitatea iluminatului natural al locuinței. La camera curată a casei
din Josenii Bârgăului perdelele au redus lumina naturală de la 420 la 20 luxi.
Pentru a atenua influența negativă pe care o au asupra iluminatului
natural al locuinței unele obstacole aflate în calea luminii, oamenii au recurs la
o serie de măsuri. Am arătat mai sus că la casele la care streașină acoperișului
cobora mult peste pereți ferestrele erau plasate la distanțe relativ mari față de
podul locuinței. La fel erau plasate ferestrele și la casele care aveau pridvor. Un
rol important în înlăturarea obstacolelor din calea luminii directe l-a avut și
locul pe care îl ocupa casa în cadrul curții. Casa, fiind construcția cea mai
importantă a unei gospodării țărănești, ea era elementul în funcție de care erau
organizate restul construcțiilor din cadrul curții. La gospodăriile cu curte
simplă, tipul cel mai vechi și mai răspândit de gospodărie tradițională12
13, casa se
găsea la distanțe relativ mari de restul construcțiilor, această amplasare având
efecte favorabile și în caz de incendii și din punct de vedere al igienei
gospodăriei. Reducerea dimensiunilor curții a determinat apropierea casei de
12 Măsurătorile au fost efectuate de d-nul Vasile Tanțău de la O.P.C.N. Cluj-Napoca, pentru care
ținem să-i mulțumim și pe această cale.
13 I. Toșa, Reflectarea agriculturii transilvănene în colecțiile Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, în “Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei", 1976, Cluj, p.41.
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restul construcțiilor gospodărești, care deveneau astfel un obstacol în calea
luminii. în aceste situații s-a procedat fie la mărirea numărului de ferestre, fie la
adoptarea unor ferestre mai mari.
în ceea ce privește orientarea ferestrelor față de punctele cardinale,
aceasta era strâns legată de orientarea casei, deoarece, după cum am arătat,
ferestrele se găseau, în general, plasate în pereții de la fațadă și front și numai în
unele cazuri se găseau și în peretele din dos. Din cercetările de teren ne-am
putut da seama că fațada caselor tradiționale era orientată spre sud sau est.
Această orientare a fațadei caselor tradiționale este confirmată și de răspunsurile
la chestionarul “Casa”14 primite din Transilvania.

b. Iluminatul artificial
Cel de-al doilea sistem tradițional de iluminat a fost cel artificial în
cadrul căruia lumina provenea de la: a. focul ce arde pe vatră; b. iacii; c. opaiț;
d. lumânări; e. lampa cu petrol. Indiferent de sursele utilizate, caracteristica
principală a iluminatului artificial tradițional o constituie utilizarea focului sub
diferite forme, din care cauză considerăm necesar să prezentăm câteva aspecte
legate de mijloacele folosite pentru obținerea lui.
Unul din cele mai vechi mijloace de obținere a focului, ”atât de vechi
încât sigur trece de vremea nașterii neamului nostru și își are originea în
adâncimea timpurilor preistorice”15, a fost frecarea forțată a două bucăți de lemn
până se încălzeau atât de tare încât fie că se aprindeau singure, fie că,
apropiindu-se de ele un corp inflamabil cum e iasca, aceasta se aprindea. Acest
procedeu de obținere a focului s-a practicat, în legătură cu unele practici
magice16, până în perioada interbelică în unele sate din Oaș17, Maramureș18,
Năsăud19, Dealurile Clujului20, Bihor21, Mureș22, Tara Moților23, focul astfel
obținut fiind cunoscut sub numele de “foc viu’’.24
14 Toate informațiile legate de răspunsurile la chestionarul "Casa” al Muzeului Limbei Române
ne-au fost puse la dispoziție de colegul Ioan Toșa.
15 G.Vâlsan, O știință nouă: Etnografia, în "Ardealul", Cluj, 1927, p.21.
16 Pentru credințele legate de focul viu a se vedea și Tiberiu Morariu. Contribuții la aprinderea
focului viu în Ardeal. Maramureș și Bucovina. în “Anuarul Arhivei de Folclor", nr. 4, București.
p.235; I. Mușlea, Materiale pentru cunoașterea focului viu la români, în “Anuarul Arhivei de
Folclor", nr. 4, București, p.240.
17 în satele Aliceni, Bixad, Călinești. Racșa, cf. I. Mușlea, Cercetări etnotgrafîce în Țara Oașului,
în “Anuarul Arhivei de Folclor", 1932, Cluj, p.240.
18 în satele: Cuhea, Ieud, Dragomirești, Săcel, Strâmtura, Vișeul de Jos. cf. T. Morariu, op.cit.,
p.234-235.
19 în satele: Salva, Runcul Salvei, Suplai, cf. T. Morariu, op.cit.
în satele: Cubleșul Someșan, Binț, cf. I. Mușlea, op.cit., p.241.
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Pentru obținerea focului viu se utilizează lemne de brad, molid sau fag
care se frecau forțat prin mai multe procedee21
25 (fig.10).
24
23
22
Un alt mijloc, tot foarte vechi26, de obținere a focului l-a constituit
ciocnirea a două bucăți de cremene sau a unui amnar (fig.ll) și a cremenii,
scânteile ce rezultă din această ciocnire aprinzând iasca. Iasca este o ciupercă ce
parazitează anumiți arbori și care preparată prin anumite procedee se aprinde
ușor și arde mocnit.
în zona Odorheiului, iasca se prepară în felul următor27: ciuperca în
stare crudă se taie cu toporul de pe copaci; miezul poros se curăță și se usucă,
apoi se bate cu o botă până ce se înmoaie; se amestecă cu cenușă și se fierbe în
apă, se pune la uscat și cu partea netăietoare a toporului se bate până cade toată
cenușa. în anumite zone, iasca era înlocuită de floarea pufoasă de papură în
stare uscată. Amnarul, cremenea și iasca au fost folosite pentru aprinderea
tutunului din pipe până în preajma primului război mondial. Aprinderea era
destul de dificilă, deci nu este de mirare că gospodăriile făceau focul doar o dată
pe an, de Paști, și țăranii păstrau jarul de la o aprindere la alta în cotloane
speciale, acoperit cu cenușă. De asemenea, focul nu era dat cu plăcere
împrumut.

21 în satele Nimăiești și Săliștea de Barcău, cf. Răspunsurile la Chestionarul “Stâna”.
22 în satul Corbu cf. Răspunsurilor la chestionarul : ”Stâna”.
23 în satele Avram Iancu, Neagra, Scărișoara, cf. T. Morariu, op.cit.
24 Vom arăta pe baza răspunsurilor la Chestionarul “Stâna” procedeul aprinderii focului viu în
următoarele localități (care n-au fost menționate în literatura de specialitate): 1. Nimăiești, jud.
Bihor: ”Focul viu se face în săptămâna după Rusalii, se stâng lemne dintre brazi trăzniți, se duc
doi veri din doi frați lângă păduri, bat doi pari în pământ, îi găuresc, bagă un sul între ei, la capete
pun iască, apoi freacă freacă sulul cu o funie de cânepă până se încălzește și se aprinde iasca, pe
urmă suflă și pun lemne trăznite, aduc apă din trei izvoare într-o oală nouă, o încălzește la acel foc
și se stropesc oile ca să fie bune de lapte. Locul se îngrădește ca să nu fie călcat de vietate căci
moare ”Miron Nimetea elev; 2. Corbu, jud. Mureș: ”La rupt, când se aleg oile de miei pentru a nu
li se lua mana oilor ciobanii fac un dreptunghi din lemn și pun cruciș o sfoară. La capetele
dreptunghiului se pune iască, atât se freacă capetele până se aprinde iasca. Se face în acel loc din
iască aprinsă un foc, oile trebuie să sară peste el. Tot din acel foc se aprinde focul în stână care
trebuie să țină până la răscol” Elena Cosiocanu, elevă; 3. Arieșeni, jud. Alba: "Focul viu se face
după Rusalii. Se strâng lemne din brazi trăzniți. Se duc doi veri din doi frați la marginea unei
pădurici dese. Bat doi stâlpi în pământ, îi sfredelesc, bate un sul în stâlpi, îl crestează la capete, în
crestătură pun iască uscată și freacă sulul cu o funie până ce se încălzește iar iasca ia foc. Pe urmă
suflă amândoi și pun pe iască lemne trăznite. Aduc apă într-o oală nouă din trei izvoare, o pun să
se încălzească și stropesc oile cu ea ca să fie bune de lapte. Locul se îngrădește ca să nu-1 calce
nimeni. Cine-1 calcă se umple de boală” Gh. Belei, elev.
25 Procedeele descrise în nota 24 sânt aceleași ca și cele din literatura de specialitate.
26 G.Vâlsan, op.cit.
27 vezi Zs. Bátky., I. Györfy, K. Viski, A magyarság néprajza, Budapesta, fd. p.63.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Contribuții la studiul sistemelor tradiționale de iluminat

283

Cea mai veche sursă de iluminat artificial este lumina1" sau focul ce
arde pe vatră. Calitatea luminii dată de această sursă depindea de tipul
cuptorului și de combustibilul utilizat. Cel mai eficient din punct de vedere a
calității iluminatului a fost cuptorul cu vatră liberă și în special cel cu camniță.
Prin înălțimea la care se găsea vatra (cca. 1 m de la fața casei) și prin spațiul
mare dintre vatră și camniță, s-a creat posibilitatea ca, arzând lemnele cu flacără
să dea o lumină suficientă pentru desfășurarea unor munci (tors, pregătitul
mâncării) în apropierea colțului cu vatra. Pentru ca lemnele să ardă cu flacără pe
vatră (care n-avea grătar) s-a utilizat fie un căpătâi de piatră28
29, fie o mâță de
fier.30 Pe căpătâi sau mâță se puneau lemnele cu un capăt, obținându-se astfel
curentul de aer necesar arderii. Lemnele care dădeau o lumină mai bună erau
cele de pin, brad, mesteacăn, plop, despicate și bine uscate.
O dată cu amenajarea unui ploatăn pe vatra cuptorului s-a redus
posibilitatea de iluminat deoarece ploatănul în primă formă avea numai o latură
liberă (în partea de jos), din care cauză lumina provenea mai mult de la jar și nu
de la flacăra focului. La formele mai evoluate de ploatăn focul este mărginit în
toate părțile de pereții care nu permit iluminatul locuinței.
Facea este o altă sursă de iluminat tradițional, ce a fost utilizată până la
sfârșitul secolului trecut. Cunoscută și sub numele defoitii în Oaș, Maramureș
și Sălaj31, facea era o așchie lungă de circa 1 m ce se cioplea din tulpina, groasă
cât mâna unui om, a unui brad, mesteacăn sau stejar. Așchiile erau puse să se
usuce pe o leasă lângă horn după care se ungeau cu seu de animale.32 Pentru
iluminat, facea se aprinde la un capăt și se fixa într-un suport (fig. 12).
în fototeca muzeului nostru există două fotografii care atestă utilizarea
acestui sistem de iluminat și în Polonia și în Croația. Fotografia “Lampă în casa
unui olar” din Horodno, distr. Stolin, Polonia, a fost efectuată în anul 1929 de
către Denis Galloway (figl2), și are următoarea notă: ”pe o placă mică de fier
așezată dedesuptul hornului ard câteva bucățele dintr-un lemn special; lămpi
asemănătoare dar cu un horn propriu de pânză, cari se întâlnesc foarte des în
ținut dau o lumină mult mai bună decât cele cu gaz sau lumânările și nu strică
ochii”.33

28 Lumină se numea focul din vatra cuptorului în Maidan, jud. Caraș-Severin, inf. Sofronie Liuba.
29 Căpătâiul era o bucată de piatră de formă paralelipipedică ce se punea sub capetele lemnelor,
pe vatra cuptorului.
30 Aurelia Tița. Obiecte de fier folosite la vatră in colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
în “Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei", 1974-1975, p. 13-24.
31 Delia Bratu, op.cit., p. 181; Răspunsurile la chestionarul Casa din Berinta Vad, jud. Maramureș.
32 Cf. Răspunsului la chestionarul Casa din Vad, jud. Maramureș.
33 Cf. martorului 7-929-12, fototeca M.E.T.
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Cea de-a doua fotografie (fig. 14) a intrat în colecțiile muzeului
nostru în anul 1931 și prezintă un aspect dintr-o expoziție a Muzeului
Etnografic din Zagreb în care sunt expuse astfel de așchii de lemn și suporturile
necesare pentru susținerea lor.
In Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a utilizat pe
o scară tot mai restrânsă facea ca sursă de iluminat a locuinței. Ea a fost însă
utilizată până în .perioada interbelică ca armă de apărare contra animalelor
sălbatice, sau ca sursă de iluminat pentru prins peștii noaptea. Facea ca armă de
apărare utilizată se ciobanii din Munții Rodnei consta dintr-un “lemn lung de 4
m crăpat la un capăt, iar în crestătură se punea iască sau văcălie, un burete.
Facea o țin deasupra focului în colibă, iar în caz de primejdie, fiind foarte
uscată, de abia o atingi de foc și se aprinde. Ieșind cu ea afară, dat fiind curentul
de aer ce se naște când e purtată în fugă se formează scântei ce provoacă spaima
animalelor”34. Ciangăii din zona Ghimeș făceau “fitile” pentru iluminat din
patru-cinci așchii subțiri, legate, peste care se turna rășină de brad.35 Astfel, se
obținea o lumină mai bună care dura mai mult timp. în aceeași zonă, și în
general în zona geografică a bradului, se folosea și rășina ca atare pentru
iluminat. într-un vas de lut sau tablă se turna rășină de brad topită, amestecată
eventual cu așchii subțiri. Printr-o metodă asemănătoare își făceau secuii făcliile
pentru pescuit.
Ca sursă de iluminat, pentru prins pești, noaptea, facea a fost utilizată în
zona Năsăudului și consta din surcele lungi de mesteacăn, uscate și aprinse la
lumina cărora se prindeau peștii noaptea.36 în zona Carașului pentru prins pești
noaptea se utiliza opaițul care “este o legătură de nuiele uscate sau pozderi de
cânepă bătută care se aprind și se prind peștii noaptea cu ostia”.3738
Opaițul ca sursă de iluminat a fost utilizat din cele mai vechi timpuri și
până spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Cunoscut în Ardeal sub numele de opaiț
(Făgăraș, Năsăud, Maramureș, Oaș, Sălaj), șteaț (Podgoria Alba, Banat, Țara
Moților, Câmpia Aradului), meciu (Dealurile Clujului) sau hopaiț® (Mureș),
această sursă de iluminat constă dintr-un vas de lut tinichea sau fier în care se
punea unsoare, seu topit și un fitil căruia i se dădea foc. Opaițele pentru iluminat
erau puse pe masă, pe polița cuptorului sau atârnate de grindă (în special cele de
34 T. Morariu, Viața pastorală în Munții Rodnei, Ed. Socec, București, 1937, p.476.
35 vezi Zs. Bátky, I.Györfy.K.Viski, op.cit., f.d., voi. I, p.255.
36 Inf. Ioan Pavelescu, Runcu Salvei.
37 Inf. Sofronie Liuba, Maidan.
38 Sub denumirea de “hopaiț” în satele Pianul de Sus și Meșrac, jud. Alba se înțelegea jocul
feciorilor făcut pe deal la lăsatul postului de Paște: ”La prinderea postului de Paști se duc tinerii
pe deal cu șomoioage de paie legate pe pari, le dau foc și le învârtesc strigând: Ale more, more/
Cine n-o tors câlții/ Să-i....mâți/ Cine n-o tors fuiorul/ să-i....dihorul/; ori îmbracă o roată veche de
car cu paie, îi dau foc și o durigă pe deal în jos”, cf. Emil Timbuș, Meșrac.
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metal care aveau în acest scop un cârlig sau lanț). Opaițele prezentau
dezavantaje legate, atât de lumina slabă pe care o dădeau, cât și de mirosul
neplăcut pe care îl răspândea arderea grăsimilor animale. O sursă asemănătoare
de iluminat utilizată, în general în scopuri religioase, era candela în care se
punea untdelemn.
Lumânările dădeau o lumină mai bună decât focul ce ardea pe vatra
cuptorului sau opaițele. Ele erau confecționate din seu de animale, ceară de
albine sau dintr-un amestec de ceară și parafină, în cadrul gospodăriei sau în
ateliere specializate în acest scop.39 Confecționarea lumânărilor, atât în cadrul
gospodăriei, cât și în atelierele specializate presupunea două etape: una legată
de obținerea materiei prime, seul sau ceara de albine și a doua legată de
confecționarea propriu zisă, adică turnarea materiei prime în forme. Seul se
obținea prin topirea grăsimilor animale într-o căldare de aramă, după care
jumările erau stoarse într-un teasc.40 Uneori seul se topea amestecat cu apă,
aceasta având și rolul de a păstra ridicată temperatura. Pentru obținerea cerii se
topeau fagurii (puși într-un sac), într-un cazan cu apă. Când fagurii începeau să
se topească se apăsa cu o greutate pe sac pentru ca ceara să iasă. Ce rămâne în
sac, (veștina) era vândută veștinarilor.41 Materia primă se topea din nou și se
turna în forme. Formele erau confecționate din tinichea, sticlă, în formă
cvasicilindrică (diametrul bazei fiind mai mare puțin decât cel de la vârf, pentru
a putea fi scoase lumânările după ce se solidificau). Formele erau fixate în
scaun42 sau în cerc.43 Fitilul era confecționat, la început din in, apoi din bumbac.
O metodă mai veche de preparare a lumânărilor constă în înmuierea repetată a
fitilului în ceara sau seul topit până când lumânarea ajungea la grosimea dorită.
Lumânările aprinse erau fixate pe masă, într-un vas sau în sfeșnice.
Sfeșnicele pentru luminatul locuinței aveau forme mai simple decât cele
utilizate în biserici (fig. 14), ele putând fi un simplu butuc de lemn găurit sau era
un butuc de lemn ce putea glisa pe două tije de metal.
Lumânările au fost utilizate la iluminat și în cadrul lămpașelor.
Lămpașele cu lumânări erau de trei feluri: cu burduf de animale; cu ochiuri de
sticlă și de tablă. Lămpașele cu burduf de animale aveau formă cilindrică cu
două baze formate din discuri de lemn. Discurile sunt unite prin mai multe

39 Muzeul Brukenthal, 1974, Ghidul Muzeului Tehnicii Populare, Sibiu, p.33-38.
40 Pentru confecționarea lumânărilor din seu de animale a se vedea V. Păcală, op.cit., p.428-429.
Muzeul Brukental, op.cit., p.33-38; P. Barteș, Un sat expansiv Căianul Mic din Someș. Fața de
o zi și evoluția lui din ultimul secol, în "Sociologie românească ”, 1937, nr. 9-10.
V.Păcală, op.cit.
43 Muzeul Brukental, 1974, p.38.
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vergele de lemn peste care se înfășură burduful. în interior se găsește suportul
pentru lumânare care poate glisa pe două vergele de lemn.44
Lămpașele cu ochiuri de sticlă au forma unor prisme regulate drepte cu
pereții alcătuiți din rame de lemn în care se montau ochiurile de sticlă. Unul din
pereți este mobil formând ușa lămpașului.
Lămpașele din tablă au o formă cilindrică terminată într-un trunchi de
con. Tabla este tăiată pe toate părțile lămpașului oblic pentru a permite luminii
să răzbată și pentru a apăra flacăra de vânt (fig. 15). Tot legat de utilizarea
lumânărilor trebuie să amintim folosirea unor dispozitive speciale, metalice
pentru scurtarea părții arse din fitil și, de asemenea, a unor căpăcele cu care
flacăra se stingea la nevoie.
Lumina, facea, opaițul și lumânarea au fost principalele surse de
iluminat utilizate pentru iluminatul locuințelor tradiționale transilvănene până
spre sfârșitul secolului trecut. Utilizarea petrolului pentru iluminat încă din
deceniul al VI-lea al secolului trecut45, precum și amploarea luată de industria
petrolieră românească4647
, a făcut ca spre sfârșitul secolului să se răspândească o
nouă sursă de iluminat: lampa cu petrol.
Forma premergătoare lămpii cu petrol utilizată în Transilvania fost
hopacuf1 sau lămpuca, o lampă mai mică ce arde liber, fără sticlă. Amploarea
luată de producția industrială a lămpilor cu petrol a făcut ca la începutul
secolului XX acestea să se generalizeze în toată Transilvania ca sursă de
iluminat în cadrul locuințelor țărănești, fiind forma cea mai evoluată a surselor
de iluminat până la generalizarea iluminatului electric.
Am încercat să prezentăm câteva aspecte legate de sistemele
tradiționale de iluminat utilizate în societatea rurală transilvăneană, în dorința de
a evidenția câteva din realizările obținute în direcția creării unor condiții de
viață și de muncă cât mai bune în cadrul locuinței lor.

44 în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei se păstrează un asemenea lămpaș (nr.inv.311)
din Cerbâl, Hunedoara.
45 Ștefan Bălan, Priorități românești în științele naturii și tehnica mondială, în “Anuarul Muzeului
Tehnic", 1975, București.
46 Ibidem.
47 cf, T. Utan.Vad, Maramureș, răspuns la chestionarul “Casa”.
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Fig.l4. ”Scule de iluminat din comuna Rășinariu”: a. lumină de zadă; b. și c.
sfeșnice, (după Păcală,V. 111915)
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Contributions to the studying of the tradițional
iluminated systems
- Abstract -

The authors show that the Transylvanian tradițional lighting was of two
kinds: natural and artificial.
The natural lighting of the dwellings was based on the natural light and
it was influenced by the following factors: 1. the features of windows (the
shape, the size, the light material, the place of the windows within the walls; 2.
the relation between the surface of the windows' “eyes” and the one of the
dwellings; 3. the orientation of the windows given to the cardinal points; 4. the
obstacles against the light. After the authors show that the natural lighting is
determined by the features of the windows, they present the main types of the
windows met at the Transylvanian peasant’s houses in the last two centuries.
Related to the artificial lighting, the authors present the main sources
used within it: a) the fire that bumed in the fireplace; b) the “facia”; c) the
earthen lamp; d) the candle; e) the oii lamp.
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Textile de interior din zona Bârgău

Iuliana Blaga

Textilele ocupă un loc însemnat în cadrul artei populare românești, ele
fiind mesagerele unei arte de mare diversitate și bogăție. “Variatele domenii ale
artei din satele românești, răspunzând nevoilor unei vieți dezvoltate în anume
condiții istorice, sunt reunite în primul rând în interiorul țărănesc”1. Dintre toate
categoriile de obiecte care constituie interiorul locuinței țărănești, textilele
îndeplinesc rolul decorativ cel mai important.
Cercetările întreprinse asupra acestui domeniu al artei populare
dovedesc faptul că dezvoltarea artei textilelor s-a petrecut paralel cu înflorirea
celorlalte genuri ale artei populare și totodată în corelație cu arta textilă a
popoarelor învecinate. Textilele definesc stilul decorativ al interiorului dintr-o
anumită zonă prin felul în care ele sunt așezate pe mobile, pe perete, pe rudă, la
grindă, prin compoziția ornamentală și prin cromatică.2
Specialiștii sunt în general de aceeași părere în ceea ce privește
clasificarea textilelor populare. Criteriile care stau la baza acestei clasificări sunt
cel funcțional și cel structural.
Clasificarea textilelor populare după funcționalitate subliniază larga
folosire a acestei categorii de obiecte și locul pe care îl ocupă în viața omului.
Urmărind acest sistem de clasificare se pot distinge mai multe grupe de textile:
țesături de uz gospodăresc, țesături cu caracter decorativ folosite la împodobirea
interiorului, țesături ocazionale, folosite cu prilejul diferitelor ceremonii din
viața colectivității sătești.
Țesăturile din primul grup se pot la rândul lor grupa în: țesături folosite
la transportul diferitelor produse, dintre care amintim traistele, sacii, desagii,
țesături folosite pentru acoperit și dormit - lepedee, țoluri, strujaci; țesături
pentru șters, pentru acoperit hrana și pentru prelucrarea laptelui.
La rândul lor, cele din a doua grupă sunt subdivizate în: țesături de
perete - care foloseau la protejarea interiorului împotriva frigului și la decorarea
pereților - covoare, ștergare; țesături pentru acoperit lada de zestre, masa, patul,
leagănul.
Din a treia grupă fac parte acele țesături ce se foloseau cu prilejul
diferitelor ceremonii: nunți, înmormântări, botezuri - ștergare, lepedee, batiste.

1 Paul Petrescu, Scoarțe românești, Editura Meridiane, București, 1966, p.5.
2 Georgeta Stoica, Interiorul locuinței țărănești, Editura Meridiane, București, 1973.
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Clasificarea structurală vizează mai multe aspecte importante: unul
privind materialul din care au fost confecționate obiectele în cauză, altul se
referă la forma pe care o au acestea, la tehnica în care sunt lucrate și la
elementele ornamentale folosite.
în funcție de materialul care stă la baza confecționării textilelor
populare se pot distinge două mari grupe: țesături din fibre de origine animală,
țesături din fibre de origine vegetală.
în legătură cu forma și dimensiunile pe care le au țesăturile, pot fi
recunoscute: țesături dintr-un singur lat, țesături din doi sau trei lăți.
Tehnica de lucru impune și ea mai multe grupe de țesături: țesături în
două ițe, țesături în mai multe ițe.
După elementele ornamentale se disting țesături cu decorul rezultat din:
alesătură sau broderie.
Pentru simplificarea expunerii vom proceda la analiza textilelor
populare din zona supusă cercetării, având în vedere criteriul structural, fără a
omite în același timp menționarea funcției pe care o îndeplinesc obiectele.
“Când planul locuinței țărănești s-a dezvoltat și a apărut o a treia
încăpere, “odaia frumoasă”, situația s-a schimbat. Aceasta din urmă, nelocuită,
adesea chiar neîncălzită, devine un adevărat muzeu al fiecărei gospodării în
parte. în ea se strâng mobilele cele mai frumoase și mai ales țesăturile. Zestrea
fetelor, plocăzile și pernele așezate în rânduri suprapuse și scoarțele fixate pe
pereți și pe culmi, dau încăperii (alături de ceramică și de icoane pe sticlă) un
aer sărbătoresc”34
.

Țesături din fire de origine animală.

Materia primă folosită la realizarea cergilor, covoarelor, procuțelor,
provenea dintr-o activitate practicată frecvent în zonele de munte - păstoritul.
Producția de lână a favorizat dezvoltarea acestui gen de țesături, iar la cele mai
vechi textile, lâna era folosită atât la urzeală cât și la băteală.
Din categoria țesăturilor confecționate din fire de origine animală, în
zona Bârgăului am întâlnit ca piese frecvent utilizate cergile, procuțele,
covoarele, cuverturile, păretarele. Dintre acestea cele mai vechi sunt procuțele și
cergile.
“Stratul cel mai vechi de țesături de lână destinate împodobirii
interiorului și care constituie fondul pe care s-a dezvoltat scoarța românească,
este cel al așa-numitelor lăicere sau păretare.^
3 Paul Petrescu, Paul H. Stahl, Scoarțe românești, Editura Meridiane, București, 1966, p.8.
4 Ididem, p. 13.
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Cele mai vechi țesături de lână destinate împodobirii interioarelor din
Bârgău au fost păretarele numite local procuțe.' Ele au constituit fondul pe care
s-au dezvoltat ulterior covoarele. Procuțul era o țesătură dintr-un singur lat care
forma o bandă continuă, era utilizat pentru acoperitul pereților în spatele
lavițelor. Materialul folosit la realizarea lor era cânepa sau bumbacul pentru
urzeală și lâna pentru băteală. Caracteristica de bază a ornamenticii procuțelor o
constituia dispoziția în dungi perpendiculare pe lungimea piesei, prin alternarea
a două sau mai multe culori, formând vârstele. Este cel mai simplu decor posibil
de realizat din țesătură. într-o fază următoare, vârstele au început să fie limitate
de dungi subțiri, iar apoi de zimțișori sau pupi, după care apar primele alesături
cu motive geometrice - cu motivă care, în unele zone, cum este și cea de care ne
ocupăm, sunt înlocuite cu alesături florale. Cromatica vechilor păretare-procuțe
era mai sobră, realizată din alternanța unor culori teme obținute prin vopsirea
lânii cu coloranți vegetali. Culorile folosite erau: maróul, albastrul, galbenmuștar.
Acest tip de țesătură din lână și-a pierdut întâietatea în decorarea
interiorului în favoarea altora și anume a păretarelor 56 și covoarelor de perete.
Aceste piese sunt țesute tot din lână toarsă subțire, în tehnica scorțește-chilim,
dar spre deosebire de primele, au ca elemente decorative de bază motive florale,
viu colorate. Păretarele fac pereche cu covoarele care se pun pe perete deasupra
patului sau pe pat - numite cuverturi.
Apariția covoarelor este o etapă în evoluția textilelor de lână obținute
prin alăturarea a 2-3 foi de păretar. Această evoluție s-a manifestat și în
domeniul ornamenticii, ajungându-se la o fază în care câmpul ornamental
central este mărginit de un chenar deosebit de cel al câmpului, ca decor.
Țesăturile mai noi de lână au ca element comun al dezvoltării lor
recente, răspândirea decorului floral, aspect sesizabil în toate genurile artei
populare.
Dintre covoarele care împodobesc interiorul caselor țărănești noi din
zona Bârgăului, cele mai frecvente sunt: covorul'cu steluță și lalea, covorul cu
măr, cu mălin, cu motivă, cu cer albastru, cu oglindă, cu trandafiri.7 Toate cele
trei categorii de țesături de lână analizate până acum, care sunt întrebuințate la
amenajarea interiorului bârgăuan au ca elemente ornamentale de bază motivele
fltomorfe dispuse într-un registru central mărginit de un chenar tot cu motive
fitomorfe.

5 Informator Paraschiva Vlad.
6 Idem.
7 Idem.
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Cerga este o țesătură realizată din lână toarsă gros, compusă din
îmbinarea a 2-3 lăți (un lat - 60 cm). La confecționarea ei era necesară o
cantitate de aprox. 8-9 kg de lână, din care 4 kg albă, care constituia fondul
țesăturii și alte 4 kg de lână colorată întrebuințate la scosul cu drodu, respectiv
la realizarea ornamentelor.8 Cergile sunt țesute în patru ițe, fiind folosite atât
pentru acoperit în timpul somnului, cât și pentru acoperitul patului. Informațiile
de teren semnalează existența unei așa-zise cergi de rudă9, mai lungă decât cea
de pat.
Cele mai vechi tipuri de cergi, în funcție de tehnica ornamentării erau
cele alese-, cele în vârste albe și negre, cu pui, cu păraie, cu cârlige, cu cruci10.
Pe cergile alese predominau, deci, motivele geometrice spre deosebire de cele
noi care sunt ornamentate cu motive florale.11
Fiind piesă cu dublu rol în interiorul țărănesc, unul practic și altul
decorativ, această țesătură, pentru a deveni mai rezistentă și mai călduroasă, era
dată la vâltoare unde se îndesa și se scămoșa totodată.
“In întregul artei populare românești, scoarțele constituie un domeniu
ales în care îmbinarea ingenioasă a culorilor și motivelor ornamentale atestă cu
pregnanță fantezia, gustul artistic, îndemânarea, tehnica și spiritul practic al
poporului”12.
Elementele ornamentale identice folosite în toată țara la decorarea
textilelor conferă individualitate fiecărei zone prin modul de tratare și
structurare, prin gama cromatică folosită.
Studiind textilele de lână din zona Bârgăului, constatăm că cele mai
vechi și des folosite au fost procuțele și cergile.
O particularitate caracteristică pentru noile covoare din Bârgău este
tendința de a încadra câmpul ornamental cu un chenar. Diferențierea câmpului
de chenar se face prin ornament, prin culoare și îmbinarea celor două. La chenar
se folosesc motive decorative diferite de cele din câmpul central. în organizarea
câmpului, cel mai frecvent procedeu este de a dispune elementele ornamentale
pe întreaga suprafață a câmpului. Ceea ce caracterizează cromatica noilor
covoare din Bârgău este bogăția culorilor folosite la realizarea ornamentelor,
uneori chiar stridente, îmbinarea lor foarte curajoasă pe un fond, în genere,
negru. Aceasta se datorează întâi de toate coloranților folosiți, dar și schimbării
de gust estetic survenite în timp.

8 Informatoare Ioana Orbán.
9 Idem.
10 Idem.
11 Idem.
12 Paul Petrescu, Paul H. Stahl, op.cit., p.33.
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Țesăturile de lână întâlnite în locuința țărănească bârgăuană sunt foarte
variate din punct de vedere ornamental, cu toate că pentru întreaga țară se
remarcă o puternică unitate, explicabilă prin folosirea unei anumite tehnici de
lucru și anume aceea a chilimului.
Expunerea textilelor de lână pe perete este legată de necesitatea
menținerii căldurii în interior, fapt demonstrat și de așezarea lor pe lângă pereții
din dreptul patului sau al locurilor de șezut. “Destinația de înveliș al pereților
iese și mai mult în evidență dacă observăm că în interiorul țărănesc românesc
scoarța nu se așterne niciodată pe jos, ci este prinsă pe pereți”13.
Țesăturile din lână au fost și sunt considerate piese de valoare în casa
țărănească, dovadă păstrarea lor cu grijă, moștenirea uneori din generație în
generație.
Analiza vechilor țesături din zona cercetată scoate în evidență preferința
pentru tonurile terne în cromatică, iar repertoriul motivelor decorative este
relativ unitar cu cel al întregii țări, majoritatea având la bază motivele
geometrice, la care cu timpul se adaugă cele vegetale.

Țesătura din fire de natură vegetală
“Privite în ansamblu, interioarele locuințelor țărănești românești dau o
impresie de somptuozitate întâlnită la puține popoare, fapt datorat în mare
măsură țesăturilor”14.
Țesăturile din fibre vegetale alcătuiesc în mare și lenjeria de interior.
Ele se pot împărți în două categorii: țesături simple de uz direct, țesături
ornamentale, având în cadrul interiorului un rol strict decorativ.
Dezvoltarea țesăturilor din pânză este legată și ea de un anumit moment
istoric, de o anumită concepție în împodobirea interiorului, în evoluția lui.
“Existența patului și a mesei au reclamat dezvoltarea pieselor de lenjerie
corespunzătoare: cearceaf, pernă, fețe de masă, care împreună cu ștergarele,
șervetele, foile de culme alcătuiesc un ansamblu unitar”15.
Din categoria țesăturilor din fire de origine vegetală, cele mai vechi sunt
cele din cânepă. “Stabilirea categoriilor de țesături din cânepă este foarte
dificilă, deoarece a fost înlocuită la mijlocul secolului al XIX-lea cu
bumbacul”16. Acesta din urmă conferă țesăturilor o mai mare finețe. Dificultatea
stabilirii categoriilor de țesături din cânepă este determinată și de faptul că
materialul este perisabil și ca atare nu s-a putut păstra.
13 Idem. p.7.
14 Georgeta Stoica, op.cit.
15 Arta populară românească, Editura Academiei, București, 1969.
16 Georgeta Stoica, op.cit., p. 17.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

308

Iuliana Blaga

în Transilvania, centrul de greutate în decorarea interioarelor cade mai
ales asupra țesăturilor din fire vegetale.
Stilul decorativ al vechilor țesături este cu deosebire cel geometric, de
abia în secolul al XX-lea intervin motive florale a căror gamă este mult mai
bogată decât prima. Motivele decorative la acest tip de țesături se realizează cu
ajutorul unor materiale diferite sau prin tehnici diferite: alesătură, broderie. în
Transilvania, în general, în zona cercetată, de asemenea, ștergarele sunt alese cu
amici colorat. Cromatica țesăturilor însă variază de la o zonă la alta, ca de altfel
și dispunerea acestora în interiorul locuinței țărănești.
Dezvoltarea țesăturilor ornamentale de pânză nu a constituit un proces
unitar pe toată suprafața țării. Felul și numărul țesăturilor de pânză folosite în
interior variază în funcție de organizarea acestuia. Aranjamentul acestora diferă
de la o zonă la alta. în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și unele părți ale Moldovei
ele erau așezate pe pereți în formă de fluturi, în Transilvania, după cum am mai
subliniat, erau așezate în jurul altor obiecte care aveau același rol de împodobire
a interiorului. în zona cercetată, ștergarele - tindeele - sunt agățate pe pereți în
jurul farfuriilor, al ulcioarelor, al icoanelor. Sunt pliate și lăsate să cadă liber în
jurul obiectelor sus amintite.
Analizând țesăturile din fire de origine vegetală din zona Bârgăului, ne
vom opri doar asupra acelora care au un rol în realizarea ansamblului estetic al
interiorului.
Lepedeul - confecționat din cânepă și numit local verincă - este o
țesătură care se așterne peste saltea. Acest tip de țesătură era ornamentat cu
motive geometrice sau florale: cu pârău, cu pui etc. Acum acestor piese li se
aplică la unul din capete dantela - cipca - făcută în gospodărie.17
Ștergarele sunt cele mai numeroase textile din pânză care împodobesc
interioarele.
Literatura de specialitate menționează două tipuri de ștergare
ornamentale: de culme și de perete. Ștergarele de culme apar în două variante unele cu câmpul ornamental dispus la un singur capăt și altele cu ambele capete
ornamentate.
în zona Bârgăului s-a cunoscut îndeosebi ștergarul de perete denumit
aici tindeu. Cele mai vechi tindee erau vârstate cu negru, roșu, vânăt, galben18.
Tehnica de țesut pentru acestea era fie în două sau patru ițe pentru câmp,
realizându-se brazi, ochiuri sau rânduri 19, iar capetele ornamentate erau
realizate din alesătură. Dungile erau mai late sau mai înguste, iar pe ele apăreau
17 Informatoare Ioana Orbán.
18 Idem.
19 Informatoare Paraschiva Vlad.
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motivele propriu-zise: flori, păsări, frunze de viță etc. Tindeele cele mai vechi
erau cele vârstate - țesute în două ițe și vopsite cu coloranți vegetali. Unele erau
vârstate cu ițișoare sau vârstate cu pui (floricele mărunte).20 Pentru a realiza
ștergare mai frumoase s-a trecut la o altă tehnică de țesut și anume aceea în
patru ițe sau pânzește.
Ștergarele mai noi sunt confecționate din pânza procurată din comerț
(panama), pe care elementele ornamentale sunt brodate cu ață colorată - “se cos
în cruci sau peste fire”21.
Căpătâiele de pernă sunt o altă categorie de obiecte textile care la
început aveau un rol strict utilitar, căpătând apoi funcții decorative în
compunerea patului “gătit”, iar în zona Bârgăului chiar a rudei cu perini.2223
Cele
mai vechi fețe de pernă erau țesute din cânepă, cu ornamente rezultate din
alesătură. Fetele
de pernă mai noi sunt brodate la capete cu elemente
decorative
’
,
23
fitomorfe, zoomorfe, geometrice - motivă - cu elemente cosmice - steaua.
Fața de masă are în general o formă dreptunghiulară și este
confecționată din două foi. Se pot distinge două categorii: fețe de masă simple,
cu vărguțe subțiri, din cânepă, folosite pentru uz curent; fețe de sărbătoare
confecționate din fire mai fine de bumbac sau in, al căror capete sunt mai bogat
ornamentate. Uneori și câmpul este decorat cu motive alese. Fețele de masă mai
noi formează garnituri cu păretarele, covoarele și draperiile ce se pun la uși și
ferestre, acestea din urmă țesute toate din lână.
Draperiile sunt o categorie relativ nou apărută ca element de
împodobire a interiorului. Au pătruns în casele din zona Bârgăului ca urmare a
influenței exercitate de populația săsească din satele învecinate. Chiar și
denumirea sub care sunt cunoscute în zonă -firhanguri - dovedește proveniența
lor. Sunt de obicei brodate în spărtură, pe pânză cumpărată din comerț. Tot în
această tehnică a broderiei în spărtură sunt realizate și unele căpătâie de pernă.
Un element decorativ pătruns recent în împodobirea interioarelor,
respectiv pereților sunt tabletele 24 - bucăți de pânză de forma pătrată, brodate
cu motive geometrice sau florale. Se fixează pe perete în forma unui romb, pe
lângă pat sau vreun loc rămas mai liber.
Țesăturile de pânză sunt lucrate în mod obișnuit în două și patru ițe, mai
rar în trei. De cele mai multe ori părțile ornamentate se deosebesc de restul
țesăturii prin folosirea altei tehnici, și anume alesul. Principalele tehnici de
ornamentare a textilelor populare de pânză sunt alesul și broderia. Importanța
20 Informatoare Ioana Orbán.
21 Informatoare Paraschiva Vlad.
22 Informatoare Ioana Orbán.
23 Informatoare Paraschiva Vlad.
24 Idem.
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lor s-a schimbat în decursul vremii. Țesăturile bătrânești sunt în cea mai mare
parte ornamentate prin alesătură. “Alesul este elementul tehnic principal care
susține cele mai interesante sisteme ornamentale”25.
în Transilvania, alesul țesăturilor este atestat documentar din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea.2627
Alesul s-a dezvoltat și mai mult legat de
introducerea folosirii bumbacului la țesutul textilelor. Țesătura de fond era
realizată în două ițe sau patru, iar porțiunea aleasă în lătunoi.21 Cele mai vechi
procedee de ales au fost în Transilvania alesul în rost și alesul printre fire.
“Una din particularitățile caracteristice ale țesăturilor de pânză este
valoarea lor artistică. Frumusețea acestor țesături, diversitatea aspectelor
decorative se datoresc printre altele și elementelor ornamentale foarte variate
care permit multiple compoziții ornamentale”28.
Țesăturilor din pânză, ca de altfel și celor din lână, le este caracteristic
ca sistem ornamental de bază - învărgarea. Dunga, varga, vârsta, este cel mai
simplu element ornamental, și totodată cel mai vechi, rezultat din însăși tehnica
țesutului, la care se adaugă câmpul. “Sistemul inițial de ornamentare a
țesăturilor de pânză a fost ornamentarea prin învărgare transversală pe câmpul
alb al pânzei. învărgarea ca procedeu ornamental se folosește și astăzi la
țesăturile mai simple cât și pentru ornamentarea câmpului țesăturilor decorative,
ale căror capete sunt mai bogat decorate. Câmpul țesăturii este astfel organizatritmic, iar capetele sunt organizate simetric”29. Raportul dintre câmp și capete
este variabil în funcție de epoca și zona în care a fost realizată piesa. în
ornamentarea țesăturilor din pânză, dungile, vârstele, sunt foarte des asociate cu
zimți care sunt dispuși la marginea vârstelor sau în cuprinsul lor.
Dezvoltarea artistică a țesăturilor a mers pe linia îmbogățirii motivelor
ornamentale și a mai multor procedee tehnice folosite la realizarea lor. “De la o
compoziție decorativă realizată din vărgi și câteva elemente ornamentale simple
s-a ajuns în foarte scurt timp la compoziții complexe în care motive și elemente
ornamentale destul de variate sunt realizate prin mai multe procedee tehnice”30.
Dezvoltarea ornamentală a țesăturilor de pânză nu s-a realizat în mod
independent de celelalte ramuri ale artei textile, deoarece în perioada când
acestea încep abia să se dezvolte, textilele de lână erau deja bine conturate. Așa
că nu e de mirare faptul că motivele geometrice sunt comune atât țesăturilor din
lână, celor din pânză, cât și broderiilor. Motivele ornamentale folosite ca
25 Arta populară românească, Editura Academiei, București, 1969.
26 Idem.
27 Informatoare Ioana Orbán.
28 Arta populară românească, Editura Academiei, București 1969.
29 Idem.
30 Idem.
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elemente decorative pe textilele populare se pot împărți în trei categorii:
geometrice, florale și figurale. Motivele geometrice sunt dominante pentru cea
mai veche perioadă de dezvoltare a țesăturilor față de cele vegetale și figurale.
“Principala problemă este de a surprinde ansamblurile, sistemele de
elemente și motive ornamentale, cele mai caracteristice care s-au dezvoltat în
timp pe baza unor afinități de structură”31. Unul din cele mai des utilizate
sisteme ornamentale geometrice este acela care are la bază rombul. Acest sistem
ornamental cuprinde o multitudine de motive toate derivate din același element.
Rombul apare în foarte multe variante: simplu, cu creste, cu cârlige, jumătăți de
romburi, romburi dințate, concentrice etc. Răspândirea și persistența acestui
sistem ornamental se datorează capacității Iui de a integra noi elemente. El s-a
dezvoltat diferit în fiecare zonă etnografică.
Un alt sistem ornamental frecvent și utilizat mai recent este acela care
are ca element de bază motivul floral. Cele mai frecvent folosite motive
fitomorfe sunt: florile, buchetele, ghirlandele, vasele cu flori etc.
In Transilvania, singura zonă unde motivul fitomorf se dezvoltă de sine
stătător iar, mai repede, în Năsăud. Aici se cristalizează o bogată ornamentică
vegetală asociată cu motive avimorfe. Zonă foarte apropiată de cea a Bârgăului,
cu care locuitorii au avut dese schimburi, explică de ce și aici aceste motive au
fost preluate de multă vreme și utilizate din plin la realizarea ornamentației
diferitelor textile.
Ceea ce caracterizează țesăturile de pânză este complexitatea decorului
care conține elemente compuse. “Elementele decorative sunt de obicei de
valoare inegală. Compoziția se sprijină foarte rar pe elemente decorative de
valoare egală. Elementele principale alternează sau sunt încadrate de unele mai
puțin importante ceea ce crează un ritm variat și o ierarhie de accente de o
valoare decorativă deosebită”32.
în ceea ce privește cromatica, țesăturile de pânză au fost învărgate cu
arnici de diferite culori, mai ales roșu, bleumarin, negru. Alternanța alb, roșu,
negru sau alb, roșu, bleumarin era cel mai des întâlnită la textilele vechi,
datorată în mare parte posibilităților de realizare a acestor culori cu vopsele
vegetale. Odată cu pătrunderea prin intermediul comerțului a unor materiale
într-o mai bogată paletă coloristică a apărut posibilitatea lărgirii gamei
cromatice folosite la ornamentarea țesăturilor populare.
Țesăturile populare constituie una din cele mai importante ramuri ale
artei noastre populare, nu numai pentru locul pe care-1 au în gospodăria
țărănească, dar mai ales pentru varietatea aspectelor artistice pe care le prezintă.
31 Idem.
32 Idem.
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Arta textilelor s-a dezvoltat pe măsura creșterii nivelului de viață, a
dorinței de confort, dezvoltare ce s-a manifestat prin diversificarea țesăturilor
folosite în diferite scopuri. Cel mai important aspect al dezvoltării țesăturilor
este creșterea valorii lor artistice și diferențierea unor țesături ornamentale.
“Varietatea formelor artistice poate fi urmărită din toate punctele de
vedere: gen, tehnică, motive, tipuri compoziționale, stiluri. Ea se datorește pe
de-o parte unor procese de integrare în curente și relații artistice mai largi prin
care ajung și la noi anumite genuri de țesătură, anumite tehnici sau elemente
ornamentale de circulație foarte largă, pe de altă parte unor procese de creștere
și diferențiere locală, zonală la care contribuie și influența legăturilor cu arta
popoarelor învecinate”33.
Către sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în
interiorul locuinței țărănești încep să apară multe obiecte cu caracter
meșteșugăresc-orășenesc sau industrial. Se folosesc țesături din bumbac
imprimat pentru perdele, fețe de pernă etc. Aceste obiecte și schimbările din
interiorul locuinței țărănești au loc în contextul unor transformări și mai
profunde în viața satului care afectează toate aspectele - arhitectura, portul,
industriile țărănești, marcând apropierea civilizației rurale de formele de viață
specific urbane.
“Iată cum în arhitectură, în arta lemnului, în sculptura în piatră, la fel ca
și în ceramică sau textile suntem de câtăva vreme martorii unor mutații
spectaculoase în ce privește orientarea gustului. Vechile modele ale artei
populare tradiționale hrănite de-a lungul vremii de un anume fel de a înțelege
frumosul și de a-1 realiza în materiale și tehnici practicate secole de-a rândul, azi
par a nu mai satisface nevoile estetice ale maselor populare fie de la orașe, fie
de la sat, însăși această fundamentală deosebire începând a aparține trecutului.
De fapt, se poate discerne apariția unor noi realități în domeniul esteticii
populare contemporane, estetică la care participă atât folclorul lumii rurale pe
cale de urbanizare, cât și cel al lumii urbane prinsă din ce în ce mai tare în
angrenajul producției industriale.
Dinamismul creației plastice populare nu este decât răsfrângerea în
orizontul estetic al ritmurilor lumii contemporane”34.

33 Idem.
34 Paul Petrescu, Creația plastică românească. Editura Meridiane, București.
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Inner Textiles from Bârgău Area
- Abstract -

The author presents the results of a field research made in Bârgău area
(Bistrița-Năsăud county) during 1979 - 1980. The paper stresses on the role that
the textiles have in the ansemble represented by the tradițional Románián
interior from the area studied.
The author makes an analysis of the different types of textiles
depending on the raw material, the evolution of omaments, colours, and the role
that textiles have in defining the decorative style of the interior from one area to
another.
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Fragment de ștergar cu “vârste”.
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HANUL DE LA GURA ORBICULUI
- monument de arhitectură din orașul Buhuși, jud. Bacău -

Ecaterina Dulcu

Cercetarea monumentelor din arhitectura civilă care să ilustreze
evoluția social-economică a țării noastre în perioada secolelor 18 și 19
constituie un subiect de interes, atât pentru relevarea stadiului dezvoltării
forțelor de producție, cât și pentru consemnarea potențialului de creație al
poporului român.
Sfârșitul secolului al XVIII-lea găsește Țările Române într-un plin
proces de redresare economică, cu un accent deosebit pe producția pentru
schimb. Agricultura și creșterea animalelor au oferit principalele produse pentru
export, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea începându-se acumularea primitivă a
capitalului.
Paralel cu sporirea circulației mărfurilor și a dezvoltării unei piețe de
export, Moldova mijlocului de secol al XVIII-lea se află într-un proces de
orientare a legăturilor comerciale cu Occidentul. Iată de ce, în depresiunea
Neamțului și pe Valea Moldovei, “ținuturi de graniță”, se dezvoltă un intens
comerț cu Transilvania, lucru ce a favorizat înmulțirea căilor de comunicații.
Interesele marii feudalități și ale domniei se conjugau în dorința comună de
intensificare a activității comerciale. Din aceste interese rezulta configurarea
unei piețe interne care se organizează și care duce la răspândirea într-un ritm
rapid a târgurilor și iarmaroacelor. în directă legătură cu organizarea acestora,
precum și din dorința de sporire a averilor boierești se ajunge la ridicarea unor
construcții care să înlesnească negustorilor o circulație rapidă și în siguranță
între diversele zone interesate în schimbul de mărfuri, asigurând pe moșiile lor
și comercializarea băuturilor. Iată care a fost comanda socială care a condus la
ridicarea unui număr însemnat de hanuri pe domeniile unor importanți stăpâni
de moșii.
Construcții cu un program special - loc de adăpost pentru oameni și
pentru avutul lor, spațiu de refugiu în caz de primejdie, stație de poștă - hanurile
de drumul mare din Moldova (ratoșul sau rateșul moldovenesc) erau clădiri
masive, cu ziduri groase ca de cetate, având în plan o formă dreptunghiulară,
fără curte interioară deschisă. Sub același acoperiș se aflau camerele de dormit
pentru călători, camera hangiului și sala comună sau birtul, precum și
adăposturile pentru care și animale. Pe laturile mici ale dreptunghiului se aflau
cele două intrări așezate față în față, cu porți masive din stejar, care asigurau o
circulație ordonată a atelajelor în sens unic. Existența unui gang lung și larg prin
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care se făcea circulația fluentă într-un singur sens sugerează că aceste
construcții au avut și un rol asemănător stațiilor de poștă.
într-un studiu al profesorului Horia Teodora' s-a semnalat pentru prima
oară diferența dintre hanurile din Țara Românească, organizate în jurul unei
curți interioare descoperite, și rateșul din Moldova, ale căror încăperi, locuri de
depozitare, de adăpost pentru care, căruțe și animale se realizează într-un același
spațiu larg, acoperit.
Sinteză a influenței exercitate de arhitectura cultă și cea populară,
rateșul din Moldova este un răspuns în forme și expresii arhitectonice la
problemele puse de prezența lor la răspântii de drumuri, la jumătatea distanței
dintre centrele mai importante, precum și la exigențele de ordin climatic (intrări
ocolite pe fațadele laterale pentru apărarea contra curenților de aer, înlocuirea
curții libere printr-un spațiu larg, împrejmuit de ziduri groase, pus sub un același
acoperiș.12
Utilizarea în Moldova a unui dublu termen pentru desemnarea acelorași
clădiri destinate adăpostirii călătorilor: “ratoș” (cuvântul provine, se pare, din
germanul “Rathaus”, poloneză “Ratus” sau ucrainiană “Ratusa”, însemnând
primărie, termenul generalizându-se și indicând hanul la drumul mare) și “han”
(de origine orientală), exprima o dualitate mai profundă ce caracterizează
întreaga civilizație românească în epoca de adânci prefaceri de la sfârșitul
secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea.3
Hanul de la Gura Orbicului, aflat astăzi în orașul Buhuși, a fost
construit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, într-o zonă de intensă
circulație negustorească. După unii cercetători, el datează probabil din preajma
anului 1800.4
Hanul a fost așezat pe drumul comercial care coboară pe valea Bistriței
dinspre Piatra Neamț, către Bacău, intersectând și drumul secundar care venea
dinspre Tazlău, pe valea Orbicului spre Roman.
Satul Gura Orbicului a fost un sat vechi, răzășesc, atestat documentar
din 1438, sub denumirea de Bodești.5 Bodeștiul devine cu timpul moșia familiei
Buhuși, pe teritoriul căreia se dezvoltă activități comerciale. Prin mai multe
hrisoave domnești se întărește dreptul familiei Buhuși de a face târg pe moșia
sa. Astfel, se consolidează târgul înființat pe moșia Bodești, unde un rol

1 Hória Teodora, Hanul Ancuței, “BCMI”, XXXVII, 1944, fasc. 119-122, p.45-57.
2 Ibidem, p.54.
3 Mihai Ispir, Ratoșele din Moldova, în “Revista Muzeelor și Monumentelor. Monumente istorice
și de artă", nr. 1, 1976, p. 24.
4 Ibidem, p. 29.
5 Documenta Romániáé Historica, A. Moldova, voi. III, Ed. Academiei, 1971, p.270.
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important l-a avut Hanul de la Gura Orbicului ca loc de găzduire peste noapte și
cârciumă.
încadrat hanurilor de drumul mare, rateșul de la Gura Orbicului este
considerat cel mai vechi6 dintr-o serie de construcții (Roznov, Săveni, Serbești)
ce au împânzit peisajul, remarcându-se printr-un aspect sever, defensiv.
Hanul a fost construit pe o temelie de piatră de carieră și pereții din
piatră, cărămidă și mortar, având o grosime de 90 de cm. în partea superioară,
sub cornișă, se află o bandă de cărămidă lată de 40 de cm.
Hanul se înscrie în perimetrul unui dreptunghi cu laturile de 28
și 19,50 m. Spațiul interior era organizat cu încăperi pentru cazat, cârciumă
așezată deasupra pivniței boltite și cu care comunica direct, toate înșirate pe
lungimea unei laturi întregi. Cea mai mare parte a clădirii, rămasă liberă de la o
parte la cealaltă, era cuprinsă sub masiva șarpantă aparentă din interior a
acoperișului, susținută cu ajutorul unor tălpi de lemn. Acest spațiu este așa
numita “șandrama” (șopron) unde se adăposteau utilaje, animale, mărfuri, toate
intrate pe una din porțile masive, de stejar și care a doua zi, pentru o cât mai
rapidă finalizare a traficului, erau evacuate pe cealaltă poartă. Aspectul de
construcție cu ocol întărit este dat și de existența unor ferestre foarte mici, până
la dimensiunile unor guri de aerisire, ca și a drugilor pentru fixarea porților.
Acoperișul era din șindrilă, în patru ape cu frângeri de pantă ridicat pe
grinzi grose din stejar. Ancadramentul porții de la Orbie pare o adaptare
rusticizată a arcului porții conacului din Buhuși, construit în 1800 de vel aga
Toader Buhuși (ceea ce ar constitui și un element pentru datarea hanului).7
Amplitudinea acoperișului, masivitatea construcției, organizarea
interioară, denotă o bună cunoaștere a sistemelor constructive și o rămânere în
nota tradițională a arhitecturii civile moldovenești.
Fiind o construcție cu o largă întrebuințare, ea s-a conservat până către
mijlocul secolului nostru, oferind privirii încântarea unui monument
arhitectonic valoros.
Ultimii deținători ai hanului sunt cunoscuți dintr-o serie de acte de
vânzare-cumpărare. Astfel, în 1919 Constantin Pașcanul vinde unui agricultor,
Gheorghe Pristavu, hanul și terenul. Acesta vinde în 1928 hanul și terenul de 20
de prăjini soților Ioan Gh. Aniței și Elen Aniței.8 Actualul proprietar,
Bârlădeanu I., este ginerele familiei Aniței și posedă o treime din vechea
proprietate a familiei, restul aflându-se în proprietatea statului. Spațiul aflat în
posesia familiei Bârlădeanu și folosit ca locuință a fost bine întreținut, în timp
6 Istoria artelor plastice, voi. II, Ed. Meridiane, București, 1970, sub redacția profesorului Virgil
Vătășianu.
7 Mihai Ispir, op.cit., p.29.
Date obținute în 1990 de la actualul proprietar care deține și actele de vânzare-cumpărare.
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ce restul se află distrus în proporție de 80% (pereții și încăperile deteriorate,
plafonul complet distrus, grinzile rupte. în acest spațiu deținut de fostul C.A.P. a
fost instalată în 1957 o moară și s-a adăugat o anexă pentru transformatorul
electric.
în 1990, familia Bârlădeanu era în tratative cu oficialitățile locale
pentru obținerea unui schimb de proprietăți, în vederea restaurării și dării în
circuitul turistic a acestui important monument.
Din nefericire, această înțelegere nu s-a perfectat și, în 1994, clădirea era
complet părăsită și într-o stare avansată de degradare.
Având în vedere importanța, pentru zonă, a monumentului, această
construcție a fost trecută pe lista monumentelor istorice încă din 1955, conform
H.C.M. nr. 661, nr. 171, pagina 22 și se află în evidența Muzeului de Artă și
Etnografie al județului Bacău și al Oficiului pentru Patrimoniul Cultural
Național.
Cu toată stare avansată de deteriorare, acest monument istoric
reprezintă un element de mare importanță pentru istoria locurilor, conține
elemente ale arhitecturii tradiționale din zonă, ale dezvoltării istorice,
economice și sociale a acestui spațiu moldovenesc.
în acest sens se impun ample lucrări pentru consolidarea, restaurarea și
amenajarea hanului monument istoric care să țină seama să nu afecteze
integritatea tehnică și stilistică a clădirii, folosința inițială și să-l încadreze în
peisajul natural și al unor noi dotări, astfel încât să-i confere aceeași
expresivitate.
Iată de ce considerăm că printr-o atentă restaurare, monumentul poate fi
pus mai bine în valoare pe plan local, locul lui fiind în circuitul de valori al
județului Bacău.

* Cercetarea s-a efectuat în 1990, cu o revenire în 1994.
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L'HOTELLERIE DE “GURA OBRICULUI” - UN MONUMENT
D'ARCHITECTURE DE LA VILLE DE BUHUSI (DEP. DE BACĂU)
- Résumé -

Située actuellement dans la viile de Buhuși (dép. de Bacău), l'auberge
connue sous le nőm de “Hanul Orbicului” a été construite a la seconde moitié
du XVIIIe siecle dans une zone d'intense circulation marchande, sur la route
commerciale qui descend de Piatra Neamț en longeant la riviere Bistrița et
croise une route secondaire qui, a travers la vallée de l'Orbic (d'ou le nőm de
l'auberge), se dirige de Tazlău vers Roman.
A Pépoque, Pauberge se trouvait donc dans un viliágé que les
documents attestent des l'an 1438 sous le nőm de Bodești (auj. Gura Orbicului),
viliágé fort ancien, de paysans francs, noncorvéables. Avec le temps, le viliágé
devint la propriété terrienne de la familie Buhuși qui encouragea le
développement d'activités commerciales sur cette térré. Plusieurs chrysobulles
princiers lui octroyerent merne le droit d'y tenir foire. C'est ainsi que s'est
développée toujours davantage la foire de Bodești, jusqu'a devenir un lieu de
marché trés fréquenté dans le cadre duquel l'auberge - dite Hanul Orbicului joua un role particulierement important comme hotellerie et relais. Elle est
construite sur un soubassement de pierre de carriere, les murs étant de pierre,
brique et mortier, d'une epaisseur de prés d'un metre (90 cm). Au-dessous de la
comiche court une bande de briques large de 40 cm. Le batiment s'inserit dans
le périmetre d'un rectangle aux cotés de 28 cm x 19,50 m. A Pinterieur se
trouvaient des pieces d'hebergement ainsi qu'une grande salle servant d'abri
pour les chevaux et les attelages, dans laquelle on penetrait pár un portail. Le
long du temps, l'espace interieur a subi plusieurs modificațions. Le tóit etait fait
de bardeaux (actuellement ce qui reste du tóit est couvert de carton) a quatre
versants portant sur de grosses poutres de chane. La cave est voutee.
Le batiment est inserit dans la Liste des Monuments Historiques conformement a H.C.M. (Decret du Conseil des Ministres) 661/1955, no. 171,
page 22 - et se trouve dans les actes d'enregistrements du Musee d'Art et
Ethnographie du departement de Bacău comme de POffice du Patrimoine
Culturel Național.
Malgre són etait avance de degradation, l'Auberge d'Orbic constitue un
monument historique de grande importance pár la presence d'elements
d'architecture zonale traditionnelle, mais aussi comme temoignage de
l'evolution historique, economique et sociale de cette partié de la Moldavie.
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C'est pourquoi nos estimons que par une restauration soignee ce
monument ne fera que mieux valoir son role d'autrefois sur plan local et ne
repondra que mieux a son identite actuelle dans le circuit des valeurs
patrimoniales du departement de Bacău.
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Hanul de la Gura Orbicului*

* Reproduceri după Istoria artelor plastice, voi. 2, Editura Meridiane, București, 1970.
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Hanul de Gura Orbicului, 1990.
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INTEGRAREA ȚIGANILOR ÎN COMUNITATEA SATULUI CĂTINA
DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI
Prof. univ. dr. Dumitru Pop

Articolul de față, scris de autor în intervalul noiembrie 1951-martie
1952, este cel dintâi elaborat de autor în cariera sa și a rămas în manuscris până
azi. El valorifică parte din rezultatele unei cercetări de teren efectuate în
mijlocul lunii octombrie 1951, la mai puțin de trei luni de la absolvirea studiilor
universitare, timp în care, printre altele, cu ajutorul unui manual (în limba
franceză) a lui Pop Șerboianu, a încercat să se introducă în tainele limbii
țigănești, cu gândul ațintit mai ales la originile ei hinduse. Cu calitățile
remarcate pe atunci de profesorii săi Emil Petrovici și St. Pașca, dar mai ales cu
stângăciile lui, firești în cazul oricărui început, articolul acesta prefigurează, pe
de o parte, aspirațiile către etnologie ale autorului, iar pe de altă parte, elanurile
proprii unei vârste a tuturor disponibilităților pentru cunoaștere.
Cercetarea a fost organizată de filiala clujeană a Societății de științe
istorice, filologice și folclorice - cum era denumită atunci, în cadrul echipei
(conduse de etnograful N. Dunăre) revenindu-mi investigarea și culegerea
folclorului literar românesc, iar în subsidiar, problema integrării țiganilor în
comunitatea satului Cătina. Acest ultim fapt a avut un oarecare ecou de vreme
ce ziarul “Neuer Weg” mi-a solicitat și mi-a publicat în 1955 (nr. 2.073, p. 3),
un articol cu caracter general pe această temă, iar Societatea țiganologilor de la
Seghedin își exprima, printr-o adresă, dorința de-a mă înscrie în rândurile ei.
Din păcate, proiectul cercetării monografice a satului Cătina, sat
considerat a fi reprezentativ pentru Câmpia Transilvaniei, a fost abandonat,
înainte ca echipa să poată încheia cercetarea de teren.
Materialul folcloric ilustrând cântecul popular din Cătina a fost utilizat
de către conf. I.R. Nicola de la Conservatorul clujean de Muzică pentru
înregistrarea melodiilor aferente textelor culese de noi, împreună cu care a fost
depus, sub semnătura sa, în arhiva fostei secții din Cluj a Institutului de folclor.
Proiectat ca o primă contribuție la cunoașterea problemei integrării
țiganilor în comunitatea satului Cătina, articolul are în vedere în general studiul
limbii lor. De altfel, materialul lingvistic adunat poate ajuta mult la adâncirea
procesului integrării, limba țiganilor oglindind foarte bine condițiile lor de viața
și raporturile cu populațiile de alte limbi. Restul materialului necesar stabilim
modului și gradului de integrare a țiganilor în comunitatea satului Cătina urma
să fie cules cu ocazia unor anchete viitoare. Lucrul acesta era necesar, de altfel,
și pentru completarea materialului de limbă țigănească.
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în anchetele efectuate am operat cu un chestionar care totaliza un număr
de 1.409 întrebări, selectate din chestionarul cu care s-a lucrat la Atlasul
Lingvistic Român.
Datorită faptului că subiecții anchetați n-au fost remunerați, n-am putut
lucra cu o singură persoană de la început până la sfârșit. Din același motiv, și
mai ales din lipsa timpului fizic necesar, n-am putut repeta chestionarul cu mai
mulți vorbitori, pe grupe de vârste, sex etc. Cu toate acestea materialul de limbă
adunat este prețios în problema integrării vorbitorilor țigani în comunitatea
satului Cătina și ar fi, pe lângă aceasta, util unui studiu viitor, de proporții mai
mari, asupra limbii țiganilor din Transilvania sau din întreaga țară.
.

*

Ținând cont de obiectivele urmărite de întreg colectivul de cercetători,
s-a constatat că în general satul Cătina este reprezentativ pentru centrul Câmpiei
Transilvaniei, inclusiv în problemele ce ne preocupă pe noi; credem că această
constatare este valabilă, gândindu-ne la condițiile de viață, la ocupații, la
componența etnică asemănătoare în satele din Câmpie. Desigur, ipoteza noastră
este relativă. Pentru a ajunge la concluzii mai mult sau mai puțin sigure ar trebui
să cercetăm studii speciale dedicate limbii țiganilor din diferitele sate ale
regiunii. Acestea lipsesc însă cu desăvârșire. Ar urma să apelăm la unica soluție
ce ne mai rămâne, aceea de a cerceta lucrurile la fața locului. Credem, însă, că și
aceasta este momentan greu de realizat; în tot cazul, ea este o sarcină de viitor.
Oricum, în anchetele ce vor urma vor trebui cercetate câteva puncte din jurul
Cătinei, în primul rând comuna Mociu, care este un centru țigănesc important
din Câmpie.
Destul de spinoasă este, de altfel, chiar și problema integrării populației
țigănești în comunitatea satului Cătina, datorită sărăciei de documente necesare
urmăririi acestui proces într-un timp istoric mai îndelungat.
în general, documentele privitoare la trecutul țiganilor de la noi și de
pretutindeni sunt foarte puține. Nu se știe cu precizie nici măcar timpul când
apar ei pentru prima dată pe pământul țării noastre. Nicolae Iorga crede că
venirea țiganilor în Principatele Române ar fi avut loc pe la mijlocul secolului al
XlII-lea1. Cert este că documentele noastre îi semnalează pentru prima dată la
anul 13852 și-i surprind integrați social pe treapta socială cea mai de jos. E
foarte probabil că încă de pe atunci noțiunea de “țigan” să fi avut un conținut
1 Nicolae Iorga, Anciens documents de droit roumain, Paris -București, 1930, p.22-23.
2 Alex Ștefănescu, Mănăstirea Tismana, București, 1909, p.187-171, apud. G. Pótra,
Contribuțiuni la istoricul țiganilor din România, București, 1939.
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social și nu etnic, însemnând “șerb”, “sclav”. Veacuri de-a rândul evoluția lor
socială, politică și culturală s-a oprit pe această treaptă, drumul lor spre progres
fiindu-le stăvilit din cauza condiției lor sociale și economice, precum și din
cauza unor prejudecăți de natură rasială. Aici se găsește și explicația izolării în
care au fost ei cuprinși, stare de lucruri ce s-a perpetuat până înspre timpurile
noastre.
Țiganii au trăit în grupuri nu prea mari, fiind însă în legătură directă cu
viața satelor noastre, fie că s-au “căpătuit” în această comunitate - întotdeauna
la periferia ei, - ce-i drept - fie în situația de nomazi. Normal ar fi fost ca după
atâtea veacuri de trăire în mediul românesc, sau al unor etnii minoritare, țiganii
să-și fi pierdut totalmente limba maternă și să fi fost asimilați de acei în mijlocul
cărora își duceau viața. Faptul că acest lucru s-a petrecut într-o mică măsură și
târziu se explică desigur prin aceeași condiție socială și aceleași prejudecăți
vrăjmașe lor, dar și printr-o reală toleranță din partea populației majoritare.
Vrând-nevrând, țiganii au fost nevoiți să se retragă într-o comunitate proprie
numai lor. în felul acesta se explică și conservatorismul lor în materie de limbă,
obiceiuri etc.
Totuși, cu timpul, s-a petrecut un proces de integrare a lor în viața
satelor și orașelor noastre, când, intrând în relații mai strânse cu mediul
reprezentat de populația majoritară și - fapt ce trebuie subliniat - când au fost
eliberați din situația de robi, și au început să adopte un nou fel de viață. Punctul
de greutate cade asupra vieții lor materiale. Rol important a avut în această
privință ocupația de predilecție a țiganilor, aceea de lăutari. Numărul lor a fost
așa de mare în acest domeniu, încât noțiunea de “lăutar” a ajuns să se confunde
cu cea de “țigan”. La fel s-a întâmplat și cu noțiunea de “fierar”. Felul în care
erau ei considerați în acest început nu era mult diferit de cel dinainte. Totuși, a
fost și acesta un important pas în procesul de integrare a lor în comunitatea
satelor și orașelor noastre. Ei pătrundeau pe această cale (ca lăutari) în viața
intimă a locuitorilor, prin aceea că petreceau o bună parte a timpului împreună
cu tineretul mai ales, că mergeau în casele lor, în ocazii sărbătorești /în
duminici, la nunți, botezuri etc. /. Cu timpul, țiganii au depășit stadiul de simpli
profesioniști în cadrul horelor sătești, intrând și ei în rândul dansatorilor.
Ocupația de lăutari a contribuit în mare măsură și la schimbarea
mentalității și a moravurilor lor, care și ele contribuiau în mare măsură Ia
izolarea țiganilor; ea a fost o cale importantă în înfiriparea unei convingeri de
demnitate umană, i-a scos din starea de inferioritate în care se găseau până
atunci.
Viața religioasă și pătrunderea lor în școli au avut urmări similare.
Există cazuri - ce-i drept nu prea numeroase - când din rândurile țiganilor s-au
ridicat și intelectuali. în Cătina se pare că ei au avut unele posibilități de a se
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instrui prin școală. Tradiția aceasta s-ar putea să-și aibă începutul în măsurile
luate de Maria Tereza cu privire la populația țigănească din Transilvania.3
întâlnim astăzi în Cătina pe Gaspar Anica de 53 ani care știe să scrie și să
citească; Gaspar Andrei de 31 ani a făcut șapte clase elementare la școala
românească; el știe citi și scrie, iar în armată a fost sergent. Bumb Andrei, fierar,
de aceeași vârstă, este secretarul organizației de bază de la Gospodăria Agricolă
Colectivă din Cătina.
în noile condiții de dezvoltare din țara noastră viața culturală a țiganilor
a făcut pași mari spre progres. Școala nu mai constituie pentru ei o problemă.
Iată-1, bunăoară, pe Bumb Vasile de 18 ani, alt fierar la Gospodăria Agricolă
Colectivă din Cătina, care n-a putut face înainte decât o singură clasă
elementară. însă în anul 1950 - 1951 el a urmat cursurile serale de alfabetizare,
absolvind patru clase elementare. Nu mai vorbim de copiii de vârstă școlară,
care frecventează acum școala într-un număr foarte mare; între ei se găsesc
elemente foarte prețioase, cu posibilități vădite de dezvoltare/ Bumb Ana din
clasa I-a, Bumb Florentina din clasa a Il-a, Codrea Ioan din clasa a Il-a etc./.
Muzicanți în timpul duminicilor și sărbătorilor, țiganii - cu toată modestia
ce o manifestau cu privire la hrană și îmbrăcăminte - trebuiau să lucreze și peste
săptămână. La sate, de exemplu, nu toți puteau fi fierari, lingurari, cârpaci de oale
etc.; ei se îndreaptă spre domeniul vieții agrare, la început ca pălmași sau
servitori, unii dintre ei ajung chiar proprietari. Aceasta constituie un moment
deosebit de important în procesul de integrare a țiganilor în comunitatea unui sat.
Devenind sedentari, ei îndrăgesc locul pe care sunt așezați, își schimbă
viața materială și odată cu aceasta și moravurile, devin agonisitori, se dezvoltă
în ei sentimentul de prețuire a muncii. Ei se desolidarizează tot mai mult de
țiganii nomazi pentru care manifestă uneori un adevărat dispreț. “Noi nu suntem
corturari; aceia-s tălhari ș-au o hoarbă/ =vorbă, limbă/ hâdă” - spune țiganca
Krisboi Arjoca din Cătina. Și la țiganii din satul ce ne preocupă se observă
foarte bine această mentalitate. Ei au îndrăgit locurile lor, pământul pe care s-au
stabilit, puținul ce-1 au și mediul social în care trăiesc. Protestele lor
deznădăjduite din vremea guvernării antonesciene, când se punea problema
deportării lor, proteste bine cunoscute întregii populații cătinene, sunt o mărturie
evidentă a legăturii lor cu satul. Nu e mai puțin adevărat însă că simțământul
unei inferiorități rasiale, etnice îl mai au și acuma încă; își închipuie - uneori, pe
bună dreptate - că românii îi ridiculizează. Cu toate acestea, și în cadrul satului
Cătina se semnalează unele înrudiri între țigani și români. Astfel, Dăncuș Iosif
3 A. Boia, Integrarea țiganilor din Șanț, în “Sociologie românească", an III, nr. 7-9, iulieseptembrie 1938, p.351-365.
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“Pica”, de 41 ani, l-a botezat în anul 1951 pe Horvat Andrei /i-a fost naș/; mai
înainte, în anul 1946, Moldovan Valéria, de 35 ani, a botezat pe Horvat Paulina;
tânărul țigan Horvat, în vârstă de 26 ani, este în curs de căsătorie cu fiica lui
Leoca Vasile din Sâmboleni, care e româncă.
O importantă etapă în procesul de integrare a țiganilor în comunitățile
satelor noastre are loc în timpul din urmă, după 23 august 1944.
împroprietărirea lor, apoi pătrunderea în gospodăriile agricole colective,
pătrunderea în organizațiile politice democratice și în școli, înseamnă tot atâția
pași mari pe acest drum. Procesul imprimă mai mult ca oricând momente noi în
conștiința lor. Așa după cum am amintit mai sus, Bumb Andrei este secretarul
organizației de bază de la Gospodăria Agricolă Colectivă din Cătina, Arjoca
Krisboi, cu toate că a ajuns la vârsta de 59 ani, când, în mod obișnuit, oamenii
devin mai temperați în acțiuni și împărtășesc mai greu ideile noi, cu toate
acestea, declară cu mândrie că ne ajută bucuros ca informatoare în anchetele
consacrate limbii țigănești pentru că-i “U.F.D.R.-istă”.
Tot acest lung proces istoric de integrare a țiganilor în comunitatea
satelor și orașelor noastre se reflectă foarte bine în limba pe care o vorbesc ei
astăzi. Limba lor a depozitat elemente din limba populațiilor în mijlocul cărora
au trăit, elemente pătrunse odată cu obiectele sau noțiunile împrumutate.
Sunt puține studiile consacrate limbii țigănești, atât la noi cât și în alte
țări. Ceea ce s-a făcut este în general slab și sub raport calitativ. în mare măsură
cercetătorii au evitat acest domeniu și datorită faptului că limba țigănească n-a
avut o mare putere de influență asupra limbii noastre; avem de-a face desigur cu
o realitate în acest sens. Prejudecățile izvorâte din condiția economico-socială și
culturală a țiganilor au făcut ca vorbitorii români sau de altă naționalitate să
privească, de regulă, cu dispreț sau cu ironie limba acestora; pe de altă parte,
populația țigănească nici nu aducea prea multe obiecte sau noțiuni noi, odată cu
care să introducă în limba acelora cu care vorbeau și termenii corespunzători.
Țiganii erau priviți, în general, cel mult cu “șagă”. împrumuturile ce s-au făcut
în românește din limba acestora poartă în conținutul și în forma lor o notă de
ridicol, de caraghios, uneori de obscen. Elemente lexicale mai numeroase au
pătruns în argourile unor anumite categorii sociale.
Țiganii, cu trăsăturile lor sufletești și moravurile lor, izvorâte dintr-o
viață socială mizerabilă, au constituit într-o anumită epocă obiectul de studiu al
revistelor noastre umoristice, când ei erau puși să vorbească într-o limbă
românească aducând și elemente din bagajul propriu limbii lor. Problema
aceasta a fost dezbătută într-un studiu al lui Al. Graur. Nu s-ar putea spune că
prin pătrunderea acestor elemente în paginile unor reviste umoristice, ele au
pătruns pe deplin în limba română. Dimpotrivă, au fost uitate în mare măsură de
către cititori și au rămas necunoscute marilor mase de vorbitori.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

334

Dumitru Pop

Studiile existente până acum n-au reușit să stabilească influențe
însemnate ale limbii țigănești în limba noastră. Cercetările ar putea arăta totuși
că aceasta a primit mai multe elemente țigănești decât acele care au fost
semnalate. Ele trebuie căutate, credem, mai ales în fonetică. Ar fi posibil ca
țiganii să fi avut un oarecare rol în transferul diferitelor particularități de grai
dintr-o regiune în alta, dată fiind situația lor de peregrini. Se știe că în ceea ce
privește muzica, rolul lor de colportori a fost foarte mare. Aportul vechilor
lăutari în viața muzicii românești este în mare parte aportul țiganilor. în ceea ce
privește rolul de colportori ai fenomenului de limbă, trebuie să ne referim mai
ales la aspectul fonetic al limbii, dar și la lexic. Cuvintele românești au călătorit
mult și prin gura țiganilor și au străbătut odată cu aceștia drumuri din cele mai
întortocheate. în anul 1938 a apărut la Moscova un dicționar țigănesc-rusesc4; în
cuprinsul lui apar numeroase cuvinte românești pătrunse mai întâi în limba
țiganilor din țara noastră și care au ajuns apoi în acea a țiganilor din U.R.S.S. Ar
fi interesant un studiu de adâncime asupra limbii sau mai bine zis asupra
graiurilor țigănești de la noi, în comparație cu cele vorbite de țiganii din alte
țări, studiu pe baza căruia s-ar putea scoate concluzii prețioase, atât în ceea ce
privește limba țigănească, cât și a raporturilor ei cu celelalte limbi cu care a
venit în contact.
în timpul scurt cât au durat anchetele de la Cătina n-am putut urmări în
graiul românesc de aici și eventuale influențe ale limbii țigănești. Este posibil ca
astfel de influențe să existe, dacă ne gândim la faptul că există în sat și câțiva
români care pricep binișor limba țigănească, putând întreține chiar scurte
conversații în această limbă.
Neavând încă adunat material suficient pentru a putea stabili, pe baza
lui gradul de integrare al țiganilor în comunitatea satului Cătina, ne mărginim
deocamdată la prezentarea câtorva fapte din limba lor, care reflectă acest
proces. Lipsa unor bune studii de specialitate, faptul că materialul adunat de noi
nu este complet și nici n-am avut timpul necesar pentru aprofundarea lui, ne
obligă să ne mulțumim în această fază cu câteva observații privitoare la
fonetica, lexicul și câteva date din morfologia limbii țigănești vorbite în Cătina,
urmând ca mai târziu să ne extindem și asupra derivației, sintaxei și
morfologiei, să completăm și să definitivăm concluziile asupra elementelor de
fonetică și lexic.
în felul în care ne apare ea la prima vedere, se observă ușor că limba
țiganilor din Cătina a fost și continuă să fie puternic influențată de limba
românească de aici. Influențele maghiare sunt reduse în limbă; ele au atins doar
în mică măsură fonetica și lexicul. Mult mai pronunțată este influența maghiară
4M.V: Serghievschi, A.P.Barannicov. Țîgansko - Russkii Slovar.
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în muzica lor. Se pare că în limbă aceste influențe ar fi intrat prin țigani din alte
părți și care, Ia rândul lor, le-ar fi luat din limba maghiară. Trebuie să facem aici
observația că țiganii din Cătina sunt “țigani români”, față de alții, o parte de cei
de la Cluj de exemplu, care sunt “țigani maghiari”. O oarecare legătură între
țiganii din Cătina și cei de la Cluj a existat; pentru aceasta avem probe concrete.
Prin aceștia au pătruns, probabil, o parte din influențele maghiare. Pe de altă
parte, există și unele influențe maghiare pătrunse prin intermediul limbii
române. Faptul că românii au fost aceia care i-au influențat mai serios nu ne
apare deloc curios, ținând seama că aceasta a influențat și limba maghiarilor din
Cătina.
O serioasă dificultate în studierea limbii țiganilor o constituie pentru noi
lipsa de material care să fi fost adunat după criterii științifice. Surprindem
anumite fenomene în fonetică, de exemplu; nu știm însă în ce măsură sunt
influențe ale graiului românesc din Cătina, neavând la îndemână și material de
limbă țigănească din alte regiuni. Va fi nevoie, cum spuneam, de scurte anchete
în câteva puncte din alte părți pentru a putea stabili concluzii sigure.

FONETICA

Accentul

în general, cuvintele țigănești poartă accentul pe ultima silabă: bari,
phumní, dikhél, asunés, chorá, rikonő, hayní, balő, akaná, yasáu, dandá, mangó,
korí, bakaló, anyoró, pungró, phirél.
Față de acestea, cuvintele pătrunse din limba română păstrează în
majoritatea cazurilor accentul originar; ex.: cokúso, sprinsene, fălka, știrbo,
zínzine, buríko, rárúnt'o, plămina, únd'ia, sust'inâu, tomna etc. sau numele
lunilor anului: iánuar, fébruar, mărțîșoru, aprilo, ... agústo, etc. Există, însă, și
unele cuvinte vechi din limba țigănească ce și-au schimbat accentul originar.
Cuvântul kókalo/=os/ îl întâlnim în graiul țiganilor din U.R.S.S. accentuat
astfel: kokălo, deci pe penultima silabă, dar aici cuvântul pare a nu purta
accentul originar. Cuvântul zóraló/=foarte. tare/ îl întâlnim în același dicționar
purtând accentul pe ultima silabă: zoraló5; de data aceasta avem de-a face
probabil cu accentul originar. Cui se va fi datorând această schimbare de accent
în graiul țiganilor din Cătina e mai greu de precizat.

5 Ibidem.
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Vocalism
împrumutând cuvinte din limba română, țiganii le-am păstrat în
majoritatea cazurilor în forma în care circulau ele aici. în graiul românesc din
Cătina se observă o închidere a lui e precedat de ș; fenomenul apare și în
cuvinte românești pătrunse în graiul țiganilor cătineni, de ex: cuvântul kopírséu/
=sicriu/.
Un fenomen propriu graiului românesc din Cătina, cât și al celorlalți
vorbitori din întreaga Transilvanie, este reducerea diftongului ea la ș. Alteori
existența unui ș deschis pentru e mediu (=e).
Surprindem deseori același fenomen și în graiul țigănesc, în unele
cuvinte împrumutate din limba maghiară sau română, dar și în elemente mai
vechi din limba lor. Ex.: slég'ero/ =sfredel/, kerekésí/ =rotar/, ki dé/ =atât de/,
chei/ =fată/, asfé/ =lacrimă/, cuce/ =sân/; în Dicț, Tig.-Rus./ =cíucea/, kérfiu/
=cui/, rechél/ =noaptea/, teike/ =încolo/, ai-le/ =rămâi/, lachire/ =bună seara/.
o

o

Consonantism
Fenomenul palatalizării dentalelor, existent în graiul românesc local, se
oglindește și în cel țigănesc, mai ales în cuvintele românești împrumutate de
țigani în această formă. Există și cazuri când, pătrunzând în graiul țigănesc,
sunetele din cuvintele de origine românească au fost depalatalizate; cazurile
sunt puțin numeroase; ex.: tezbinăsamen/ =trântă/. Fenomenul palatalizării
dentalelor nu constituie o particularitate specifică limbii țigănești; existența lui
în cuvintele mai vechi din graiul țiganilor din Cătina presupune o conviețuire
îndelungată a vorbitorilor țigani cu cei români care aveau în graiul lor această
particularitate de rostire.

t

Cuvinte intrate din limba română având un ț palatalizat: mărit'imen/
=măritată/. Dar evoluția nu s-a oprit aici, ci a ajuns la stadiul c, o nuanță
intermediară între f și c. / Noi vom nota întotdeauna acest sunet cu c/. Ex.:
skincéie/ =scânteie/, précino/ =prieten/, sălbăciko/ =sălbatec/, púncea/ =punte/,
pârcea/ =parte/, dar și părt’a; și în graiul românesc se întâlnesc aceste forme
duble.
Fenomenul îl întâlnim și în cuvinte mai vechi din graiul țiganilor din
Cătina, dovadă că influența românească a fost așa de puternică încât nu i-au
rezistat nici elemente ale fondului vechi de cuvinte; ex.: parasfovinal/ =vinerea/,
sifi^úau/ =învăț/, rusifika/ =rusește/, nașt’ik. ast’i/ =puteți/, te/pafálmán/ =să te
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creadă/, mist’ibó/ =bunătate/, pafarâu/ =eu acopăr/; verbul conține un ț
palatalizat la toate persoanele indicativului prezent/ kofák/ =nasture/, pafaribó/
=acoperiș/, yârt’ea/ =fierar/. Sistemul fonetic al limbii țigănești, care nu cunoștea
această particularitate, se arată refractar inovației; dovadă este faptul că părți de
cuvânt mai des întrebuințate și-au păstrat rostirea originară, n-au alterat deci pe
ț. Ex.: conj. te, pron. tiro, tiri/ =al tău, a ta/, țese/ =mâine/, téio/ =te/, mastikéres
(mă poți).
d
Ca și în graiul românesc din Cătina, observăm și în acel al țiganilor de
aici palatalizarea lui d. Iată de ex. Câteva cuvinte împrumutate din limba
română sub această formă: d’iholo/ =dihor/, slugâd’i/ =soldat/; cuvântul
împrumutat din limba română a primit la țigani un sens nou/, gáfind’éam/ =am
terminat, rătăfind’on/ =rătăcesc/. în vorbirea românilor din Cătina fenomenul
cunoaște în evoluția lui și faza g. Cuvântul slugâd’i îl întâlnim și în forma
slugăgi, apoi gepléie/ =hățuri/, grămâgea/ =grămezi/, vlăgița/ =mlădiță/.
Palatalizarea lui d ne apare și în cuvinte vechi din graiul țiganilor din Cătina:
yasard’óm/ =rătăcesc/, trad’inâl/ =marția/, band’17 =pieziș, oblic/, kărd’ol/ =face/,
d’iiíóm/ =au at/, ad’és/ =astăzi/, yarad’i/ =curea/, zind’eârau/ =întind/.
Fenomenul a cuprins cuvinte din limba țigănească și când se găsea în
stadiul mai avansat de evoluție. Ex.: agés/ =astăzi/. în lexicul dat de George
Pótra în lucrarea amintită, cuvântul ne apare sub forma aighés/, tătragine/
=miercuri/.

n
Palatalizarea dentalei n e un fenomen foarte răspândit în lima română;
el este general în graiul românesc din Cătina. De aici a pătruns și în graiul
țigănesc local. Așa după cum vedem în Atlasul Lingvistic Român, unde sunt
prezentate și răspunsurile date de către vorbitorii țigani din Ștefanești - Ilfov,
precum și din informațiile culese din alte părți, fenomenul palatalizării dentalei
n nu este specific limbii țigănești. La Cătina influența limbii române s-a
manifestat așa de puternic încât a cuprins și elemente ale vechiului fond de
cuvinte țigănesc. Dăm aici câteva exemple de acest fel: dinéa les/ =mi l-a dat/,
páni man/ =îmi pare/, kikinipes/ =de vânzare/, hifii/ =este/ rar, cuvântul apare și
cu n nepalatalizat/; dinéau ő brîțînd/ =a plouat/, o púii kaynéakre/ =puii de
găină/, o sunibó/ =din auzite/, grazsni/ =iapă/, rikoiii/ =cățea/, payóni o pani/
=îngheață apele/, parni/ =albă/, angruzini/ =inel/, sâni/ =subțire/, fâni man
mișto/ =îmi pare bine/, dinéa/ =și-a dat/, cerhenănța/ =înstelat/, romiii/
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=țigancă/, kaștuni/ =de lemn/, yaiíík/ =fântână/, gurun!/ =vacă/, șoșoni/
=iepuroaică/, talóni/ =batbă/.
m
Cuvintele românești cuprinzând o labială palatalizată au pătruns în
graiul țigănesc din Cătina păstrându-și forma originară. Ex.: mnérí/ =albastru/,
mnerlói/ =mierloi/, mnirulu/ =mire/, mniréasa/ =mireasă/, miiére/ =zahăr/ sau
într-un cuvânt compus dintr-un onomatopeic românesc plus terminația verbală
țigănească: mninipes/ =a mieuna/.
Limba țigănească se arată a fi refractară acestei inovații; ea n-a primit-o
și în vechiul fond de cuvinte. Chiar cuvântul multămini/ =a mulțumi/, pătruns
din graiul românesc, pare a fi renunțat la alterarea lui m care nu se potrivea cu
sistemul fonetic țigănesc. Am putea conchide că a fost nevoie de multă vreme,
de strânse legături între vorbitorii țigani și cei români până ce primii și-au
însușit inovația de la cei din urmă.
b
Aceeași este și situația alterării lui b românesc urmat de o vocală
palatală. Românii l-au transformat de obicei într-un bd’ : vrăbd’ioiu; cuvântul a
pătruns în această formă și în graiul țigănesc: vrabd’iakro, dar fenomenul n-a
prins și în elementele mai vechi din limbă.

c
Africata alveopalatală c își pierde elementul oclusiv și ajunge la § în
graiul românesc din Cătina; cuvinte românești ce suferiseră această
transformare au pătruns și în graiul țiganilor. Ex.: aprinséne, rădăsina, tăsiuno,
séata. In cuvântul sciuro se înregistrează o fază de trecere; în aceeași fază
intermediară am surprins și unele cuvinte din vechiul fond lexical țigănesc; ex.:
sciamb/ =șoricul slăninei/, scuițau mănge/ =mi-a pus/.

r
In graiul românesc din Cătina r apare muiat în sufixele ar; cuvintele
împrumutate de către vorbitorii țigani au păstrat fonetismul românesc local. Ex.:
sfîrnâr/ =negustor de cai/, învățător, vînzătof, altâr, cerșetor etc: același
fonetism apare și în cuvinte țigănești mai vechi, de ex. avér/ =altul/.
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MORFOLOGIE
Din capitolul morfologiei semnalăm deocamdată câteva împrumuturi
ale graiului țigănesc făcute din limba română. Așa cum arată fonetismul lor,
aceste împrumuturi s-au făcut din graiul românesc din Cătina sau din Câmpia
Transilvaniei.
Articolul nehotărât: nesfé/ =niște/: haz andó ziu nesté grastá/ =au fost în
trifoiu niște cai/.
Pronumele nehotărât: fíe-saó/ =fiecare/: fíe-saó bégéi ánde péskro khér/
=fiecare om locuiește în casa sa/; fíe-kón/= fiecare/; yal’éa fíe-kón kiti
kampiféaleski/= a mâncat fiecare cât i-a trebuit/,uari-kón/ =cineva/; yari-kón
maréi k-udár/ =cineva bate la ușă/; nisci/ =nicio/; nísci k-udár ne achél pangló/
=nici o ușă nu stă închisă/; oricé/ =orice/; oricé vreme avélas zia ke buci/ =orice
vreme ar fi, du-te la lucru/; uărikitom/ =câțiva/; numa uărikitom házle ko fóro/
=numai câțiva au fost la târg/; fíe-só/ =orice/; fíe-só shei fhenés mánge/ =orice
puteți să-mi spuneți/; uari-ső/ =ceva/; phmg án mánge uari-só de bristedón/
=mi-a spus ceva dar am uitat/.
Pronumele interogativ: sce/ =ce, care/; sce gau hin kádo?/ = ce sat e
acesta?/.
Adverbul (de mod, de timp etc.): mai (mișto) = mai (bun); mai mișto
soós anda vérig/ =mai bine aș dormi/; chár/ =chiar/; hin chár kidé/ =este chiar
așa/; asémenea/ =asemenea/; numa séi kărd’ân mánge asémenea pózna/ =numai
tu mi-ai făcut asemenea poznă/; tomna/ =în(tocmai)/; kărd’om tómna kidé sar
potoncingéan/ =am făcut întocmai cum mi-ai poruncit/; fățiș/ =pe față, fățiș/; nandrăynini tesikavélpes chár fățiș/ =nu îndrăznește să se arate fățiș/;
d’eamárúntu/ =deamănuntul/; la silá m-astikerés mán te géau/ =cu sila nu mă
poți face să mă duc/.
noma/ =numai/; Na dineáman nóma deș léia/ =mi-a dat numai zece lei/;
kiti/ =cât/; y aleâ fie-kon kiti kampil’éa léski/ =a mâncat fiecare cât i-a trebuit/;
bâtăr/ =măcar/; Bâtăr dui gés sóstar na kamés/ =puteai sta la noi măcar două
zile/. Cuvântul este de proveniență maghiară, el a pătruns însă în graiul țigănesc
prin intermediu românesc.
destúl/ =destul/; hin mán khás d’estúl po ivénd/ =am fân destul pe
iarnă/; mai/ =mai/; mai anglé te penés mánge ke so dikleán/ =mai înainte să-mi
spui ce-ai văzut/; demúlt/ =demult/; na dinéan o brîșînd demúlt/ =n-a plouat
demult/; ráro/ =rar/; ráro întîmplinipes kalá/ =rar se întâmplă de astea/; se ko
wări/ =întotdeauna/; pahí hin távéi se ko wâri/ =apă are să fie întotdeauna/; niciiékhar/ =niciodată/; na ni mán te pau nici-iékhar/ =dar eu n-am s-o beau
niciodată/; kîci-iekhar/ =câteodată/; kîci-iekhar avei mánge kai se te gea mánge/
=câteodată îmi vine să mă tot duc/; wo-iékhar/ =vreodată/; aviléavo wo-áékhar
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aménde?/ =a venit dânsul vreodată la noi?/; d’e-al-dâtă/ =de altă dată/; avés deal-dătă/ =vino de altă dată/;
nici/ =nici/; nici náni mânge bok, nici náni mánge trús/ =nici mi-e
foame, nici mi-e sete/.

Prepoziția:
Prepoziția de timp-, pe/ =peste, pe timpul/; souău ko Iuóno pe reci/ =eu
mân peste noapte la Ion/; ge/ =de/; le Iuőnos pringeuáu ge tinochhaó/ =pe Ion îl
cunosc de copil;
*
Prepoziția de loc.
=din/; e Ana hini mai hâmico geân do gâu/
=Ana e femeia cea mai harnică din sat/; uneori prepoziția apare sub forma gan;
sprő/ =spre; gzeau spro răsăribo/ =mă duc spre răsărit/; do/ =din/; hulifóm télé
geân do pódo/ =cobor din pod/. Alte prepoziții: d’e/ =de/; mîri chéi hini d’e se
șukâr/ =fata mea e de tot frumoasă/; d’ispre/ =despre/; d’ispre sóste dumazinés/
=despre ce vorbești/; cTi/ =dintre/; nici iek d’i náske turnén de te navén mánta/
=niciunul din voi să nu vină cu mine/.
Conjuncția-, dáké/ =dacă/ /condițională/; dáké del obrî síndó na ziau
soavéla/ =dacă plouă mereu nu știu ce va fi/; da/ =dar/ /adversativă/; mai
achólas da musai te ziau/ =aș mai sta dar trebuie să plec/; na mai/ =nu mai/
/consecutivă/; k’itóm avilé ke na mai résén andré/ =atâția au venit de nu mai
încap/.
Elemente maghiare în morfologie-, adverbul de timp mind’ar/ =imediat/
a pătruns direct din limba maghiară, probabil prin “țiganii maghiari”. Adverbul
de módjába/ =degeaba/ este de asemenea de proveniență maghiară; el există și
circulă sub forma întâlnită la țigani și în graiul românesc din Cătina și probabil
că de aici a pătruns și în graiul țigănesc. Probabil că mai există și alte elemente
de aceeași proveniență în graiul țiganilor cătineni; cu ocazia anchetelor viitoare
le vom urmări mai îndeaproape.

Lexicul

Cea mai puternică influență a suferit-o graiul țigănesc vorbit în Cătina
în lexic. Și aici, ca și în fonetică și în morfologie, rolul de căpetenie l-a avut
graiul românesc. Elementele lexicale românești sunt numeroase și foarte variate.
Elementul maghiar este mai puțin reprezentat; uneori au pătruns elemente
maghiare prin intermediul limbii române care primise mai înainte aceste
elemente.
Uneori cuvintele românești și-au modificat foarte puțin forma,
pătrunzând în graiul țigănesc; alteori ele au fost adaptate potrivit sistemului
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fonetic și gramatical al limbii în care au intrat. Dăm mai jos o listă cuprinzând
câteva împrumuturi lexicale românești, selectate din diverse resorturi de viață.
Háidat, obicéi, kînepa, ráua, négura, furtúna, bruma, rána, punóiu, rîia,
linguráru, ráta, vrábia, rîndunfele, coră, rățoiu, klóska, kokósá, pána/ =pană, însă
pluralul nu mai e românesc, ci țigănesc; porá, fúrka, hírléto, kopăcțsing.),
frunze, kăpița, șkola, dâskălo, învățător, kreóno, ruzina, arăma, tigâra, pipa, úra,
dőro, hikléano, falóso, hóto/ dar și cor, care e țigănesc; termenul românesc caută
să-l înlocuiască pe cel vechi din limbă/, mila/ =milă, adj./, vînzătof, pométo,
celtuiâlă, kumpárátór, prăwălia./ dar și bolta/, lőmpa, oglinda, glăja/ =sticlă,
butelie/, járó/ =jar/, krémina/ =cremene/, ogradă, sóba/ =cameră/, fereăstra,
porta, peréte, kolinda, iădo/ =iad/, raio/ =raiu/, spirit, înjero, sărbătoarea, sfînto,
altar/ =altar/, morminte, țintirimo/ =cimitirZ, păgîno, krescínu, kumnáto, nănâș,
kúskrulo, mniréasa, mníruluZ =mireZ, orfâno, văduuoZ =văduvZ, iíevásta, părinț,
néamo, văro, riepótu, búneZ =bunicăZ, t’et’é/ =nevasta unchiuluiZ, slugaZ
=servitorZ, cerșător, pománaZ =pomanăZ, grajdoZ =grajdZ, sésoZ =șesZ, piei/
=plaiuZ, vâl’ea/ =valeZ, grppa, kâl’eaZ =caleZ, primârZ =primarZ, judétu, vréme,
năkâzi, gîndu, birăuZ =primar, la generația mai vecheZ, hárniko, plügo, broskói,
bróska, hulpóio, húlpe, ürso, tómna, primăwara, tálpaZ =talpa casei/, rárúnto/
=rărunchiu/, plămîna, buríko, vina/ =vână/, trupp, rătpfind’om/ =eu rătăcesc/,
război țăsîmâsro/ =războiu de țesut/, fulzerini/ =fulgeră/, răzbuninipes/ =se
răzbună/, trăznito/ =trăsnet/, nuuăroZ =nour/, fáino/ =frumos/, izbinâptutZ =eu te
trântesc; și în românește se spune: eu te isbesc în loc de eu te trântesc/,
prinsonére/ ^prizonier/, rătiimen/ =rănit/, uărzo/ =orz/, úndija/ =unghie/, kăliiii/
=călește/, kolórea/ =culoare/, súro/ =sur/, vargimén/ =vărgat/, mulțămini/
=mulțumesc/, kréanenga/ =creangă/, mugurim/ =înmugurește/, múgurea/
=mugure/, otâua/ =otavă/, notréto/ =nutreț/, kosîbo/ =cosit/, prînzinâuZ
=prânzesc/, sorbinău/ =sorb/, blăstăminâu/ =eu blestem/, prevégi/ =priveghiu/,
dorinás/ =eu doresc/, vaitinâmanZ =eu mă vaet/, preumblinâman/ =eu mă plimb/,
iubirii/ =a iubi/, márifiménZ =măritată/, váruimén/ =văruită/, urlini/ =a urla/,
amuținâu/ =eu smuț/, susfináu/ =eu suspin/.
Dăm și o listă de câteva elemente lexicale de origine maghiară, pătrunse
în graiul țiganilor cătineni. Unele au fost împrumutate direct din limba
maghiară, de ex.: zéldo/ =verzi/, cu derivatul său zeldobó/ =verdeață/, șârgo/
=galben/, fogadinău/ =eu promit/, párna/ =pernă/, riilái/ =vară/, lőka/ =leucă/,
hernéo/ =coviltir; cuvântul există și în limba română și ar fi posibil ca el să fi
pătruns în graiul țigănesc pe această cale/, gát’eZ =ismene/, boșkora/ =opinci/.
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The Gypsies’ Integration in the Viliágé Cătina
from the Transylvanian Piain
Abstract

Summarizing the field research made in the autumn of the year 1951,
this paper is a relevant study of the gypsies’ life. The author follows the
documents that teli about the pást of this social eláss, its integration in society,
and its linguistic influences (the phonetics and the morphology) that the gypsies
language have had in the Románián language. The difficulties caused by the
lack of the linguistic data make the author to think to a future research in order
to make certain conclusions.
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CÂTEVA ASPECTE ALE CONCEPTULUI DE ARTĂ POPULARĂ

Dr. Comeliu Mirescu

Abordarea în acest moment a problematicii ce vizează conceptul de artă
populară, ce a trecut de multă vreme din sfera specialiștilor în circulația lexicală
cotidiană, s-ar putea considera din acest punct de vedere un non - sens.
în aparență, conceptul ce a pierdut din seducția sa inițială este socotit
azi ca o coordonată simplă, ușor de înțeles și explicat. O analiză amănunțită,
însă, ne demonstrează că delimitările și precizările sunt dificile și de o deosebită
complexitate, atât prin propriul conținut, cât și prin corelațiile cu unele
coordonate înrudite. Problema ni se pare cu atât mai dificil de abordat, cu cât
astăzi s-au înmulțit și s-au diversificat conceptele în compoziția cărora apare
termenul de popular, cultură populară, artă populară, popularizarea artei etc., de
cele mai multe ori cu alte înțelesuri și conținuturi decât cele tradiționale. în jurul
acestui termen s-a născut un adevărat context de proliferare națională, care
presupune permanente și - adeseori - complicate corelații și delimitări. Pornind
de la una dintre lucrările mai cuprinzătoare sub raport științific “Conceptul de
artă populară”1, ne vom permite să analizăm aici câteva aspecte definitorii ale
acestuia și în special să precizăm dacă arta populară - în sensul tradițional al
acesteia - se identifică cu arta tradițională.
în primul rând ar trebui precizat că - după părerea noastră - conceptul
de artă populară este un fals concept. Dacă prin popor se înțelege o entitate
etnică, nu vedem nici un motiv ca Michelangelo, Cézanne sau Brâncuși să nu
fie artă populară. O a doua observație s-ar cuveni a se face asupra înțelesului
acestei arte, ca fiind arta unei clase determinate din punct de vedere social. Ea
nu este în nici un fel arta “minorum gentium” pentru lumea săracă sau pentru
“sermo umilis”. în acest context ar trebui să vorbim în loc de artă populară de
artă țărănească sau rurală.
Desigur că dacă ne-am referi la un studiu ulterior al lui Al. Dima2, în
care se menționează existența unor “individualități creatoare de artă populară în
unități sociale diverse, cuprinzând toate nivelurile națiunii”, putem considera că
țărănimea nu este singurul grup social creator de artă populară, fapt semnalat și
de alți cercetători.3 Dacă însă vom aborda arta populară a marelui oraș trebuie
precizat că aceasta are deja un nume, “kltsch”, ce înseamnă pur simplu artă
1 Al. Dima, Conceptul de artă populară, București, 1939.
2 Al. Dima, Arta populară și relațiile ei, București, 1971, p. 103.
3 Arnold Van Gennep, Le folklóré, Paris, 1924, p.29; Nicolae Iorga, Scrieri despre artă,
București, 1968, p.30; T. Vianu, Estetica, ed. a Il-a, București, 1939, p.261.
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proastă, artă cu preț mic, care tinde să furnizeze maximum de informații
estetice cu minimum de cheltuială.
Lumea satului deține însă cea mai mare pondere în crearea artei
populare. Această “artă țărănească” se caracterizează, în primul rând, printr-o
concepție diferită a spațiului și timpului, ea fiind arta timpilor lungi și puțin
economicoasă, neavând o piață proprie, spre deosebire de producția
meșteșugărească care are canale comune cu ale pieții, ea este lipsită de stimulii
de schimbare care caracterizează din punct de vedere economic arta orașului.
Conceptul de artă populară este polidimensional, iar conținutul lui poate
fi caracterizat integral numai dacă se iau în considerație perspective multiple:
cea a procesului creator, condiția economică a acestei arte, circulația ei etc.
Esențial, însă, în definirea conceptului, de care depind toate celelalte aspecte
este lămurirea contradicției din termenii săi. Creatorul artei populare este
individual sau colectiv?
în accepția modernă, ce a depășit stadiul exaltării romantice a creării
artei populare de către popor, ca masă nediferențiată, indistinctă, se consideră ca
“imposibil de admis creația directă prin contribuția întregii colectivități.4 Chiar
și în cazul în care se poate admite, în anumite împrejurări o creație “populară”
la care participă câțiva indivizi, aceasta presupune existența unei colectivități
foarte unitare, în care însă tot un individ joacă rolul principal, ceilalți
colaborând la executarea operei de artă populară (arhitectură, ceramică, cusături
etc.). Unul din motivele care a contribuit, la un moment dat, ia avansarea opiniei
de artă populară tradițională are un caracter colectiv și constituie existența - la
nivelul satului tradițional - a creatorilor populari în proporții de masă, ceea ce a
generat iluzia falsă că procesul creator al artei populare are un caracter colectiv.
Relația individ-colectiv se întemeia pe aspectul acceptării de către colectivitate
a acelor individualități creatoare care exprimau cât mai direct și mai complet
disponibilitățile și latențele estetice ale masei. Aici credem că există și una
dintre deosebirile dintre arta cultă și arta populară, în sensul că în cazul artei
culte individualitatea creatoare este relativ independentă în raport cu înclinațiile
estetice ale colectivității, traiectoria acestui creator evoluând de sus în jos. Al.
Dima remarca în acest sens: “O diferențiere mai profundă între arta cultă și cea
populară intervine prin faptul că, în timp ce individualitatea populară nu
cunoaște decât cazul subordonării ei la comunitate, personalitatea artistică are și
posibilitatea unei emancipări de sub influența colectivității, față de care își poate
asuma uneori chiar atitudini de dominare”5. Și totuși, chiar în cazul artei
populare se poate vorbi, într-o anumită măsură, de o traiectorie a actului creator
4 T. Bănățeanu, Arta populară din nordul Transilvaniei, 1969, p.233-234.
5 Al. Dima, Arta populară și relațiile ei, București, 1971, p.100.
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de sus în jos, de la individ spre colectiv, în sensul că “... tocmai individul
transformă schema, deci tezaurul colectiv de tradiție, într-o producție artistică,
uneori păstrând-o, iar alteori modificând-o și distrugând-o”6. Oricum, una din
caracteristicile esențiale ale creației de artă populară este un mai pronunțat
sincretism al individualității și al colectivității.
Arta populară creată la sate - arta țărănească - este un cumul de bogății
și constituie în același timp un semn de distincție socială. Ea nu este un obiect
de investiție capitalistă. Nimeni în ambientul țărănesc nu cumpără un obiect cu
certe calități artistice pentru ca valoarea sa să crească cu timpul și deci, într-o
perioadă ulterioară, să fie posibil să fie vândut cu un câștig oarecare.
Acumularea se face, la fel ca și în cazul produselor agricole, în depozite (lăzi de
zestre etc.) unde se păstrează pentru a se transmite, deci nu prin schimb
comercial, ci prin moștenire. Obiectul de artă populară este atât un factor de
bogăție, dar și de continuitate a unei anumite ritualități inerente actelor vieții. Ea
nu reprezintă istorii personale, nu este informativă, ci se limitează să aducă
omagii unei entități superioare umanității cu care trebuie să întreținem raporturi.
Referindu-se la relevarea funcționalității frumosului ca dominantă
esențială a artei populare7, trebuie spus că s-a ajuns până la subordonarea
nemijlocită a esteticului față de util, la unilateralizarea interpretării
funcționalității artei populare printr-o reducere la utilitar, deși există grupuri de
creații a căror funcționalitate este aproape în exclusivitate estetică. Esteticul, în
una din accepțiile sale, constă și în expresivitatea pe care o degajă perfecta
utilitate, adecvarea obiectului la destinația lui practică. Un obiect poate intra în
sfera esteticului “dacă va fi perfect adaptat scopului său practic”8. Din aceste
puncte de vedere, considerăm că este mai adecvat să vorbim de funcționalismul
artei populare pentru a denumi caracterul pronunțat utilitar al unor obiecte și, în
mod distinct, de funcționalitatea ei estetică, pentru a denumi acea destinație
eminamente decorativă a unor obiecte.
Orice obiect ce are calități artistice, inclusiv în sfera artei populare, este
totodată și obiect etnografic. Completând axioma, putem afirma că obiectele
etnografice nu sunt în totalitatea lor și obiecte de artă populară.
Din acest punct de vedere, personal, considerăm că nu putem vorbi de
un muzeu sau de o colecție de artă populară, ci de un muzeu sau colecție
etnografică în care accentul a fost pus pe criteriul estetic în selecționarea
obiectelor, ceea ce nu înseamnă negarea conceptului de artă populară.

6 T. Bănățeanu, op.cit., p.235.
7 André Varagnac, Definition du folklóré, Paris, 1938, p.25; Gh. Vrabie, Folklórul - Obiect.
Principii.Metodă, București, 1947, p.52.
8 Benedetto Croce, Estetica, București, 1970, p. 171-172.
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în final, ne-am exprima dorința de a renunța la analiza fenomenului
artistic din perspectiva descrierii “lucrului în sine”, ce tinde de fapt spre o
generalizare “tipologică”. Aceasta nu duce decât la o generalizare care poartă în
cea mai mare măsură pecetea lui ce, decât aceea a unui de ce.
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Some Aspects of the Notion of “Főik Art “
- Abstract -

The author argues the opportunity of using the notion “főik art” that he
considers to be a false notion. The author suggests the using of the notion:
“peasant or rural art” to design what many specialists define as “főik art”.
The author supports his point of view by appealing to some papers
which treat this subject, revealing the necessity of solving the contradiction
about the notion used.
The relation between the erudite art and főik art is alsó argued in the paper.
Finally, the author draws the conclusion that the főik art made in the
country - the peasant art - is a pluralism of richness and it represents a sign of
social distinction.
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PROPAGANDA ATEISTĂ LA SATE ÎN PERIOADA COMUNISMULUI
ȘI EFECTELE EI ASUPRA MENTALULUI RURAL

Georgeta Roșu

I. Introducere
în cele cinci decenii de comunism și de încercări de control total al
vieții românilor, după atacuri sistematice asupra surselor de autoritate care ar fi
putut să-l concureze în cadrul societății (partide politice, presă, Biserică,
sindicate, întreprinderi private), comunismul a lăsat în urma lui, pe lângă
dezastrul economic și suferința fizică și morală, o stare de confuzie intelectuală
și o degradare a structurilor sociale.
De-a lungul anilor, lumea satului a fost marcată de procese precum
cooperativizarea, industrializarea, diversificarea forței de muncă, feminizarea
agriculturii, lărgirea posibilităților educaționale etc.
Chestionarul aplicat asupra unui număr de 100 de subiecți în județele
Arad, Argeș, Maramureș și Suceava a avut ca scop evidențierea modificărilor
produse în mentalul rural ca urmare a propagandei ateiste dusă în cele cinci
decenii de comunism, în interval de o generație, conturând obiectivele specifice
propuse:
- practici precreștine, manifestări ale credinței, credința în viața după
moarte, valori prioritare în mentalul rural contemporan.
Interviurile au fost realizate prin metoda focus-grup după cum urmează:
Nr.
crt

Data
11 mai 1998
19 mai 1998

25 mai 1998
4 iunie 1998

Locul
Sat Troaș, corn. Săvârșin, jud. Arad
Sat Cetățele, corn. Sisești, jud.
Maramureș
Sat Paltin, corn. Vatra Moldoviței, jud.
Suceava
Corn. Valea Danului, jud. Argeș

Nr.
Participanti
26
22
28
24

Instrumentul folosit pe parcursul realizării discuțiilor de grup, ghidul de
interviu, este prezentat în paginile următoare.
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II. Chestionarul
Aplicarea chestionarului ne-a permis extragerea de concluzii privind:
- aspecte generale ale mentalului rural în satele menționate,
- modificările produse în mentalul rural în aceste sate, în interval
de o generație (33 ani);
- diferențierile, pe sex, privind mentalul rural (în aceleași sate).
Chestionarul a avut drept obiective specifice:
A. manifestări ale credinței;
B. credința în viața de după moarte;
C. migrația spre alte credințe;
D. opinii privind moartea;
E. practici precreștine;
F. valori prioritare în mentalul rural contemporan.
Fiecare obiectiv specific a cuprins mai multe dimensiuni, fiecare
dimensiune fiind acoperită printr-o întrebare/ întrebări anumită/ anumite din
chestionar, așa cum se poate urmări în enumerarea de mai jos:
A. Manifestări ale credinței (23 de dimensiuni)

IX. Se consideră credincioși (2)
X. Consideră necredința un păcat (3.1.)
XI. Reacționează la necredință (3.2.)
XII. Merg la biserică (3.3.)
XIII. Se închină (3.4.)
XIV. Iși învață copiii să se închine (3.5.)
XV. Consideră necredința drept cauză a răului din lume (4. )
XVI. Au certitudinea existenței lui Dumnezeu (8. )
XVII. Consideră că știința nu poate explica toate realitățile (12.1; 12.2.)
XVIII. Descoperirile științifice nu le diminuează credința (12.3.)
XIX. Cred în vindecări miraculoase (12.4.)
XX. Cred în ajutorul sfinților (12.5.)
XXI. întâmplările vieții nu Ie diminuează credința (12.7.)
XXII. Consideră bolile grele o pedeapsă de la Dumnezeu (12.8.)
XXIII. Consideră că originea universului este în Dumnezeu (14. )
XXIV. Cred în minuni (15.1.)
XXV. Cred în îndeplinirea rugăciunilor (15.2.)
XXVI. Cred în eficacitatea obiectelor sacre (15.3)
XXVII. Credința îi ajută să suporte privațiunile vieții (16.1.)
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XXVIII. Cred că Dumnezeu cunoaște fiecare persoană (16.2.)
XXIX. Cred că în zilele noastre mai este necesară credința (16.3.)
XXX. Nu cred în dispariția religiilor (16.4.)
XXXI. Consideră că o singură religie este adevărată (16.5)
B. Viața după moarte (12 dimensiuni)
IX. Cred în existența vieții după moarte (9. )
X. Cred în Iisus Hristos - fiul lui Dumnezeu (10.1.)
XI. Cred în iertarea păcatelor (10.2.)
XII. Cred în învierea lui Iisus Hristos (10.3.)
XIII. Cred în Duhul Sfânt (10.4.)
XIV. Cred în Judecata de Apoi (10.5.)
XV. Cred în semnificația christică a împărtășaniei (10.6.)
XVI. Cred în învierea morților (10.7.)
XVII. Cred în existența Diavolului (10.8.)
XVIII. Cred în existența Iadului/ Purgatoriului (10.9.; 10.10.)
XIX. Cred în Sfânta Treime (10.11.)
XX. Cred în comunicarea cu spiritele morților (12.6.)

C. Migrarea spre alte credințe (1 dimensiune)
IX. Apartenența (declarată) la o anumită religie/ confesiune (1.)
D. Opinii privind morala (3 dimensiuni)
IX. Gravitatea atribuită păcatului (5.)
X. Deciziile morale sunt determinate fie de propria conștiință, fie de
învățăturile bisericești (6.)
XI. Evaluarea abaterilor de la norme având, la rândul lor 8 dimensiuni
a) Să trăiești iară a fi căsătorit (7.1.)
b) Să înșeli fiscul (7.2.)
c) Să-ți înșeli soțul/soția (7.3.)
d) Homosexualitatea (7.4.)
e) Furtul (7.4.)
f) Avortul (7.5.)
g) Excesul de viteză (7.7)
h) Beția (7.8.)

E. Practici precreștine (6 dimensiuni)
IX. Astrologie (11.2.)
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X. Descântece (11.3.)
XI. Farmece (11.4.)
XII. Blesteme (11.5.)
XIII. Spiritism (11.6.)
XIV. Preziceri (11.8.)

F. Valori prioritare în mentalul rural contemporan (pentru care se
asumă riscuri și sacrificii) (11 dimensiuni)
IX. Asigurarea păcii în lume (13.1.)
X. Lupta contra sărăciei (13.2.)
XI. Drepturile omului (13.3.)
XII. Protecția mediului (13.4.)
XIII. Lupta contra rasismului (13.5.)
XIV. Apărarea țării (13.6.)
XV. Lupta pentru transformarea societății (13.7.)
XVI. Credințele religioase (13.8.)
XVII. Ajutorul dat lumii a treia (13.9.)
XVIII. Convingerile politice (13.10.)
XIX. Libertatea opiniei (13.11.)

Subiecții chestionați au fost 100 de locuitori ai satelor Troaș (Arad),
Cetățele (Maramureș), Paltin (Suceava), Valea Danului (Argeș) - 52 femei și
48 bărbați.
Pentru evidențierea rezultatelor, am analizat, respectiv comparat,
cuantumurile procentuale corespunzătoare diferitelor dimensiuni ale fiecărui
obiectiv.
III. Concluzii privind aspectele generale ale mentalului rural.

A. Manifestări ale credinței
Analizăm mai întâi dimensiunile în care apar opinii generalizate ce reflectă
credință.
IX. Credința este maximal generalizată: 99% dintre subiecți se declară
credincioși *.

Numărul ateilor variază în perioada 1930-1992 ca în Anexa 1.
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X. Necredința este considerată păcat de către un procent semnificativ de
credincioși: 69%.
XI. Un procent mai mic decât la punctul II., dar încă semnificativ statistic,
57% consideră că este necesară o reacție la necredință.
XII. Marea majoritate a locuitorilor intervievați declară că merg la biserică
(99%).
XIII. Marea majoritate a locuitorilor intervievați declară că se închină
(95%)
XIV. Marea majoritate a locuitorilor intervievați declară că își învață
copiii să meargă la biserică (92%)
XV. “înrăirea oamenilor” este considerată a fi cauza principală a răului în
lume, fie pe primul loc, fie pe al doilea, de către 76% dintre locuitori
(am cumulat numărul celor care puneau această cauză pe primul loc cu
numărul celor care o puneau pe al doilea Ioc). “Diavolul” apare și el ca
răspunzător de răul în lume, fie pe primul loc, fie pe al doilea, la un
procent mai mic, dar semnificativ statistic, 57%, dintre locuitori.
Interpretare:
Remarcăm aici o tendință a subiecților de amplasa locul
controlului evenimentelor în interiorul propriului eu, deși se
manifestă și tendința contrară, de a atribui răspunderea pentru
existența răului unei forțe exterioare.
XVI. Este certă credința în Dumnezeu la 98% dintre locuitorii intervievați.
XVII. Este generalizată maximal încrederea în știința care contribuie la
progres (98%); cu toate acestea, subiecții consideră că ea nu explică
toate fenomenele realității (88%).
XVIII. Descoperirile științei nu diminuează credința (95%).
Interpretare:
Se pare că asistăm la o modalitate echilibrată de “a crede”,
combinată cu o deschidere spre cunoaștere.
XIX. Nu sunt generalizate opiniile privind vindecarea miraculoasă (prin
pelerinaj la locurile sfinte) (43% răspund da, 28% nu și 27% nu știu)
XX. Este generalizată însă necredința în ajutorul sfinților (15% răspund
mai degrabă nu, 76% nu; cumulat 91%).
Observație:
Aceasta ar putea să aibă legătură cu zicala: “Până la
Dumnezeu, te mănâncă sfinții”?
XXI. Nu este generalizată opinia referitoare la perenitatea credințelor
religioase: doar 50% își afirmă convingerea că religiile vor dispărea
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(procentul nu este semnificativ statistic din perspectiva generalizării
opiniei); 12% din locuitori o afirmă iar 37% își declină alții știința.
XXII. 57% dintre subiecți consideră bolile grele ca o pedeapsă de la
Dumnezeu. S-ar putea lega această opinie de responsabilitatea pe care
ei consideră că o au în proliferarea răului (v. VII.).
XXIII. Lumea are, în mod cert, originea în Dumnezeu (am cumulat
răspunsurile de la 14.1. și 14.4. - lumea creată cum scrie la Biblie și
lumea creată de Dumnezeu din sine însuși) pentru 98% dintre locuitori.
XXIV. Subiecții cred, în proporție semnificativă, 98%, în minuni.
XXV. Este generalizată credința în împlinirea rugăciunilor (94%).
XXVI. Este generalizată credința în eficacitatea obiectelor sacre (81%).
XXVII. Este generalizată opinia asupra credinței ca suport în timpul
privațiunilor (96%).
XXVIII. Este generalizată credința că Dumnezeu cunoaște fiecare
persoană (98%).
XXIX. Este generalizată opinia că mai este necesară credința în zilele
noastre (90%).
XXX. Nu este generalizată opinia referitoare la perenitatea credințelor
religioase: doar 50% își afirmă convingerea că religiile nu vor dispărea
(procentul nu este semnificativ statistic din perspectiva generalizării
opiniei).
XXXI. Marea majoritate consideră că o singură religie este adevărată, în
cazul nostru cea ortodoxă (88%).
Interpretare:
Aspectul menționat reflectă o insuficientă maturizare în
dezvoltarea conștiinței religioase și poate genera intoleranță
religioasă.
B. Viața după moarte
IX. Cu privire la reprezentarea a ceea ce se întâmplă dincolo, părerile sunt
împărțite, 29% afirmă că există “ceva, nu știu ce”, în vreme ce 44%
afirmă că există “o altă viață”, 21% nu se pronunță, 4% vorbesc de o
“reîncarnare”, iar 2% afirmă cu certitudine că “nu există nimic”.
Observație:
Este una dintre cele două dimensiuni ale acestui obiectiv unde
nu apar opinii generalizate (vezi și B.XII).
X. 99% din locuitori cred în Iisus Hristos (care s-a jertfit pentru noi).
XI. 99% cred în iertarea păcatelor.
XII. 98% cred în învierea lui Iisus Hristos.
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XIII. 98% cred în Duhul Sfânt.
XIV. 90% cred în Judecata de Apoi.
XV. 89% cred în semnificația christică a împărtășaniei.
XVI. 92% cred în învierea morților.
XVII. 88% cred în existența Diavolului.
XVIII. 96% cred în existența Iadului.
XIX. 87% cred în Sfânta Treime.
XX. Referitor la comunicarea cu spiritele morților, opinia generalizată
(69%, semnificativ statistic) este aceea că nu se comunică cu aceste
spirite.
Interpretare:
Riturile funerare și religiile rezolvă simbolic dilema esențială a
condiției umane: “spiritul” devine un răspuns “cultural” la
moartea fizică; monumentele și pietrele funerare și mărturiile
fie ele orale sau scrise alcătuind “răspunsul material”.
In zonele în care s-a aplicat chestionarul, forma care oferă
salvarea de la extincție este “sufletul”.
Creștinismul a definit esența acestuia și cadrul în care se
petrece interacțiunea dintre trup și suflet, acțiune și gândire,
viață și moarte.
Religia este gestionara morții. Ea deține o ideologie asupra
morții, care creează prescripții pentru viață. Viața și moartea
sunt strâns legate.
Dihotomizarea acestor două aspecte, caracteristice pentru
gândirea și practica occidentală modernă, nu a survenit încă în
România. Deși moartea este în mod distinct antiprogresivă, în
termenii presiunii statului comunist în direcția modernizării și
raționalismului științific, administrarea sa a fost lăsată în seama
Bisericii Ortodoxe și nu a partidului comunist.
în acest domeniu, Biserica a mai păstrat încă o autonomie
relativă, ca și când existența sa ar fi putut fi parțial explicată ca
fiind o instituție destinată a întreține raporturi cu “ceia lume”,
partidul comunist definindu-și teritoriul în “această lume”.
C. Migrația spre alte credințe.
IX. Religia majoritară (93%) este cea ortodoxă, 7% sunt penticostali.
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D. Opinii privind morala.
Vom trece în revistă mai întâi dimensiunile unde opiniile apar
ca generalizate.
IX. 96% afirmă că păcatul e grav.
X. 63% afirmă că deciziile morale trebuie luate având simultan în vedere
învățătura bisericii și propria conștiință.
Interpretare:
Poate fi acesta un nou semn al situării locului controlului în
individ, pe de o parte, precum și al interiorizării învățăturii
bisericești, pe de alta.
Acest tip de răspuns ar mai putea fi interpretat drept o încercare
de armonizare a socialului și a personalului.
XI. In ceea ce privește evaluarea abaterilor, există diferențe de evaluare în
raport cu felul abaterii. Să-ți înșeli soțul/ soția, să fii homo, să furi, să
faci un avort (90%, 83%, 98%, respectiv 95%). Excesul de viteză este
considerat de marea majoritate o greșeală (83%).
Observație:
Locuitorii disting între păcat și greșeală. In contextul enunțat
mai sus, a trăi fără căsătorie reprezintă un păcat pentru doar
48% dintre locuitori (procent nesemnificativ statistic, din
perspectiva generalizată opiniei), iar beția reprezintă un păcat
doar pentru 44% (40% o consideră o greșeală).
E. Practici precreștine.
II.
72% nu cred deloc în descântece.
DI. 72% nu cred deloc în farmece.
V.
77% nu cred deloc în spiritism.
VI.
59% (un procent mai mic, dar semnificativ statistic din perspectiva
generalizării necredinței) nu cred deloc în preziceri.
Precizări:
Există o singură dimensiune pe care se afirmă clar credința în
eficacitatea practicilor precreștine:
IV. 68% (59% “categoric”, 9% “puțin”) cred în forța blestemelor și se
tem de acestea.
Cât despre credința în astrologie, nu se afirmă o tendință
generalizată.
I.
44% (26% “categoric” și 18% “puțin”) cred în astrologie, în vreme
ce 39% nu cred deloc.
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F. Valori prioritare în mentalul rural contemporan.
Singura valoare generalizată este asigurarea păcii lumii (I). O aleg 87%
(46% pe primul loc și 41% pe al doilea).
O valoare cu tendință la generalizare o reprezintă credința religioasă
(VIII) (24% o aleg pe primul loc și 34% pe al doilea; cumulat, o aleg
58%).
Apărarea țării nu are statut de valoare generalizată; o aleg 41% (26%
pe primul loc și 15% pe al doilea). Vom vedea în analizele ulterioare că
alegerea este condiționată de sex.
Lupta contra sărăciei (II) preocupă 39% dintre localnici (3% pe primul
loc, 8% pe al doilea), iar convingerile politice (X) 3%.
Celelalte valori: drepturile omului (III), protecția mediului (IV), lupta
contra rasismului (V), lupta pentru transformarea societății (VII),
ajutorul dat lumii a treia (IX) și libertatea opiniei (XI) sunt pur și
simplu ignorate.
Ipoteză:
Alegerea, “asigurării păcii lumii” (valoare de o atât de mare
generalitate de către cei mai mulți ca prioritate), ar putea fi un
rezultat al propagandelor electorale sau al fricii de ceea ce văd
ei că se întâmplă în zonele “fierbinți” acum ale globului.

IV. Concluzii privind modificările produse în mentalul rural

Pentru a releva modificările petrecute în mentalul rural în zonele
menționate, am comparat cuantumurile procentuale pe tipuri de răspuns
(corespunzătoare dimensiunilor diferitelor obiective strategice) apărute în două
grupuri de contrast:
- grupul de vârstă de 21 - 40 ani (33 subiecți)
- grupul de vârstă de 51 - 70 ani (32 subiecți).
în grupul de vârstă 21 - 40, media vârstei este de 29,3 ani (cei mai
mulți subiecți situându-se în jurul vârstei de 28,9 ani), în vreme ce în grupul de
vârstă 51-70 media vârstei este de 62,3 ani (cei mai mulți subiecți situându-se
în jurul vârstei de 62,5 ani). Diferența de medii, 33 ani, reprezintă intervalul
îndeobște acceptat ca despărțind două generații.
în continuare, vom analiza modificările de mental pentru fiecare
obiectiv specific în parte.

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

358

Georgeta Roșu

A. Manifestări ale credinței.
Dimensiunile unde apar diferențe de cuantumuri procentuale
semnificative statistic sunt:
- II. Consideră necredința un păcat;
- III. Reacționează la necredință;
- VII. Consideră necredința drept cauză a răului din lume;
- XI. Cred în vindecări miraculoase;
- XVI. Cred în minuni.
Pentru celelalte dimensiuni ale obiectivului specific A., opiniile în ambele
grupuri de vârstă sunt similare opiniei generale analizate în subcapitolul
anterior. Vom puncta în continuare dimensiunile enumerate.
IX. Necredința este considerată un păcat într-o proporție semnificativ mai
mare în grupul 51-70 ani, față de grupul 21-40 ani (63,64%, față de
84,38% - a se vedea Anexa 2).
O observație interesantă ar fi aceea că tendința de a considera necredința un
păcat pare a fi mai mare la bărbații vârstnici decât la cei tineri (56% dintre
bărbații de 21 - 40, 86% dintre bărbații de 51 -70 - din cauza grupurilor mici
de bărbați tineri, respectiv de bărbați vârstnici, aceste proporții nu pot fi
comparate statistic, ele pot face obiectul unei simple evaluări calitative).
Femeile par a se comporta în mod asemănător la cele două vârste avute în
vedere. De asemenea, bărbații și femeile vârstnice au opinii asemănătoare.
X. Necesitatea de a reacționa la necredință este mai presantă în grupul 51
- 70 ani. Această reacție este apreciată ca necesară de către 68,75%
dintre subiecții acestui grup (față de 42,42% dintre subiecții grupului
de 21 - 40). Rezultatele sunt figurate în Anexa 3.
XI. Aici apare o deosebire interesantă: un procent semnificativ mai mare în
grupul 51-70 ani consideră societatea drept cauză a răului din lume
(34,385, față de 15,15% în grupul 21 - 40).
XII. Pelerinajul la locurile sfinte - cauză a vindecării miraculoase - este
respins de către o proporție semnificativ mai mare de locuitori vârstnici
(grupul 51-70 ani): 40,63%, față de 21,21% în grupul celor de 21 - 40
ani.
Ca observație calitativă, putem afirma că femeile vârstnice (33% dintre ele)
au tendința de a atribui pelerinajului virtuți vindecătoare într-o mai mare
măsură decât o fac bărbații vârstnici (doar 14,3% dintre ei).
XVI. Deși cuantumurile procentuale nu diferă semnificativ statistic, este
totuși de remarcat faptul că, în grupul locuitorilor de 51 - 70 de ani
credința în minuni este generalizată (62,5%), în vreme ce în grupul
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celor de 21 - 40 de ani lucrul acesta nu se întâmplă (48% cred în
minuni).

B. Viața după moarte
Pentru acest obiectiv nu există deosebiri, ambele grupuri se comportă
după pattern-ul relevat prin analizele din subcapitolul anterior. “Ceia lume”
reprezintă un amestec de credințe și practici derivate atât din ideologia
religioasă cât și din exigențele practicate impuse de moarte.

C. Migrația spre alte credințe
în ambele grupuri, religia majoritară este cea ortodoxă.
Observație:
Penticostalii sunt distribuiți astfel: 5 în grupul 21-40 ani și 2
în grupul 51-70 ani.
D. Opinii privind morala
Diferența majoră între grupuri este pe dimensiunea II. - Luarea
deciziilor morale. Grupul 21 - 40 ani respectă pattern-ul observat în
subcapitolul anterior: 78,79% consideră că deciziile morale trebuie luate
urmând - simultan - învățătura bisericii și propria conștiință (față de 34,38 în
grupul 51-70 ani).
Grupul 51-70 ani consideră majoritar că deciziile morale trebuie luate în
funcție de învățătura bisericii: 62,5% (față de 21,21% în grupul de 21 - 40 ani).
Rezultatele sunt figurate în Anexa 4.
Interpretare:
O posibilă interpretare ar fi aceea că modificarea de mentalitate
se poate exprima prin tendința de deplasare a locului
controlului dinspre comunitate (biserica este constituită din
oameni credincioși îndrumați de ierarhi) spre individ.
O analiză calitativă duce la observații extrem de interesante. Atât
femeile, cât și bărbații tineri tind să diminueze rolul bisericii în luarea deciziilor
morale, comparativ cu vârstnicii de același sex. 23,53% dintre femeile tinere și
18,75% dintre bărbații tineri consideră că deciziile morale trebuie luate în
funcție de învățătura bisericii, față de 72,22% dintre femeile vârstnici și 50%
dintre bărbații vârstnici.
în același timp, femeile vârstnice tind să acorde mai multă importanță
bisericii decât bărbații vârstnici, așa cum se vede din compararea ultimelor
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două cuantumuri procentuale de mai sus (72,22% pentru femeile vârstnice și
50% pentru bărbații vârstnici). Rezultatele sunt figurate în Anexa 5
III. Evaluarea abaterilor morale prilejuiește o singură deosebire
semnificativă între grupuri: a) traiul în comun fără căsătorie este
considerat păcat de către 68,75% dintre subiecții grupului de vârstă 51
- 70 ani și de doar 33,33% de către subiecții grupului de vârstă 21-40
ani, motivând că spre acest fapt te împing condițiile de viață. O
evaluare calitativă duce și aici la rezultate incitante: în vreme ce în
grupul celor tineri cuantumul procentual al celor care consideră traiul în
comun fără căsătorie drept un păcat, proporția femeilor nu diferă de cea
a bărbaților (35% față de 31%), în grupul vârstnicilor un procent mai
mare de femei consideră faptul drept păcat (72% pentru femei, față de
505 pentru bărbați).
E. Practici precreștine
Nu se observă diferențe între grupuri. Ele se conformează modelului
general expus în subcapitolul anterior. Singura observație care s-ar putea face
(și aceasta ar veni în sprijinul afirmației din subcapitolul anterior referitor la
forma contemporană de astrologie) ar fi aceea că în grupul de vârstă al tinerilor
credința categorică în astrologie se manifestă prioritar: la 30,3% (față de 9,4%
în grupul vârstnicilor).

F. Valori prioritare în mentalul rural contemporan
în general, nu apar deosebiri semnificative. Ambele grupuri se
comportă după modelul general, expus în subcapitolul anterior.
Singura deosebire, statistic semnificativă se referă la alegerea
credințelor religioase pe primul loc în mod prioritar în grupul de 51 - 70 ani:
40,63% (față de 12,2% în grupul de 21 - 40 ani). Rezultatele sunt figurate în
Anexa 6.
O evaluare calitativă arată că, în vreme ce proporțiile femeilor și
bărbaților tineri nu diferă în alegerea pe primul loc a credințelor religioase
(11,8% și, respectiv, 12,5%), în grupul vârstnicilor lucrurile se modifică
radical: 55,56% dintre femeile vârstnice tind să pună credința religioasă pe
primul loc, față de numai 21,43% dintre bărbații vârstnici.
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V. Concluzii privind diferențierile pe sex în mentalul rural
Au fost intervievați 52 de femei și 48 de bărbați. Diferențierile pe sex
se manifestă cu privire la trei dintre obiectivele specifice avute în vedere de
către noi:
A.
Manifestări ale credinței;
D.
Opinii privind morala;
F.
Valori prioritare.
Vom analiza rezultatele referitoare la fiecare obiectiv, oprindu-ne
asupra dimensiunilor care exprimă diferența de mentalitate dintre sexe.
A. Manifestări ale credinței
VII.
Referitor la necredință drept cauză a răului, diferențele
semnificative față de modelul general sunt două. Prima se referă la
faptul că bărbații consideră prioritar că societatea poate fi o cauză a
răului (39,6%, față de 9,7% în grupul femeilor).
Interpretare:
S-ar putea ca această opinie să reflecte experiențe de viață
diferite, ca urmare a rolurilor diferite prescrise femeilor
comparativ cu bărbații (ei “ies în lume”, “află mai multe”, ele
au grijă de casă).
Tot pe această dimensiune, femeile tind să accentueze mai mult rolul
Diavolului: 65,38% dintre ele, comparativ cu 49,92% dintre bărbați.
XI. Credința în vindecări miraculoase relevă o diferență semnificativă în
favoarea bărbaților privind rolul pelerinajelor în vindecare: 50% dintre
bărbați le consideră benefice, comparativ cu doar 36,5% dintre femei.
Observație:
Bărbații sunt mai deprinși cu călătoriile și înțeleg mai bine
semnificația termenului pentru că sunt mai umblați “în lume”.

B. Valori prioritare în mentalul rural
Diferențe semnificative în mentalitățile sexelor apar pe două
dimensiuni:
- VI.
Apărarea țării
- VIII. Credințele religioase.
Pentru celelalte, grupurile se conformează modelului general.
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Apărarea țării - se dovedește a fi o valoare prioritar masculină:
68,75% dintre bărbați o aleg (43,75% pe primul loc și 25% pe locul al
doilea), comparativ cu numai 15, 39% dintre femei (9,62% pe primul
loc și 5,77 pe al doilea).
Sugestie:
Conform rolurilor tradiționale pe sexe, bărbații sunt cei
interesați de acest domeniu.
Rezultatele sunt figurate în Anexa 7
VIII. Credința religioasă reprezintă o valoare prioritar feminină: 82,64%
dintre femei o aleg (36,54% pe primul loc și 46,15% pe al doilea loc),
comparativ cu doar 31,25% dintre bărbați (10,42% pe primul loc și
20,03% pe al doilea loc), tot conform valorilor tradiționale pe sexe.
Sugestie:
Tot conform rolurilor tradiționale pe sexe.
Rezultatele sunt figurate în Anexa 8
VI.
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Anexa 1

POPULAȚIA TOTALĂ DUPĂ RELIGIUNEA LOCUITORILOR
la 29 decembrie 1930

Anuarul Statistic al României 1930-1940

România

Total

Populație
18.057.028

Religie ortodoxă
13.108.227

Recensământul populației și al locuințelor,
structura etnică și confesională a populației
la 7 ianuarie 1992
Comisia Națională pentru Statistică, Voi. 4, (publicație electronică)

România

Arad

Argeș

Maramureș

Suceava

Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural

Populație
22.810.035
12.391.819
10.418.216
487.617
254.993
232.624
681.206
314.681
366.525
540.099
285.339
254.760
701.830
250.436
451.394

Religie ortodoxă
19.802.389
10.763.328
9.039.061
358.308
180.566
177.742
671.360
309.779
361.581
418.173
206.219
21 1.954
635.623
231.519
404.104

Atei
10.331
9.560
771
271
179
38
206
195
11
329
285
44
108
70
38

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

364

Georgeta Roșu

Anexa 2

Necredința
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Anexa 3
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Anexa 4

Luarea deciziilor morale
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Rolul bisericii

100.00%

Í

80.00%

60.00%

40.00%

23.53%

50.00%

20.00%
18.75%

0.00%

21^40 ari

51-70 ani

Femei

23.53%

72.22%

Barbati

18.75%

50.00%

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

367

368

Georgeta Roșu

Anexa 6

Valori prioritare credința
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Credința religioasa

Anexa 8
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ATHEIST PROPAGANDA IN ROMÁNIÁN VILLAGES DURING
COMMUNISM AND ITS EFFECTS ON THE RURAL MENTAL
- Abstract -

The paper presents, into a detailed plan, the economical disaster and
the physical and moral suffer, and an intellectual confusion, a degradation of
the social structures that was left by the communist regime.
The paper refers specially to the way that the religious beliefs were
viewed by the peasant mentality. The questionnaire applied to a number of 100
people, from different counties, has had as a goal to evidence the changes
happened in the rural conception as a result of five decades of communism.
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CERUL ȘI PĂMÂNTUL ÎN CULTURA TRADIȚIONALĂ
- Cercetări în Munții Apuseni -

Tiberiu Graur

Cerul și pământul ca obiect de cercetare reprezintă, de fapt, întregul
conținut al etnologiei și al antropologiei, dacă privim întreaga abordare din
perspectiva teoriei sistemelor care pune în evidență legăturile organice dintre
componente, subsisteme, nivele de organizare în contextul întregului sistem.
Cultura tradițională este unitatea organică, deci, sistemul la care ne referim.
Noțiunea, conceptul, ca și ideea, acoperă o realitate vie și o dimensiune
teoretică în sfera fenomenelor sociale, reprezentând o imensă valoare
metodologică și teoretică pentru cercetare. Conceptul de cultură populară sau
tradițională stă la baza disciplinelor etnologice și relevă o existență viabilă încă
în realitatea spațiului cultural românesc. Cercetarea culturii populare oferă
explicațiile necesare privind dezvoltarea spirituală a poporului.
Substratul culturii tradiționale sau arhaice poate să înlesnească găsirea
răspunsurilor noastre la căutările legităților care au “guvernat” aparițiile și
dezvoltările fenomenelor de ordin spiritual din viața colectivității. în zilele
noastre, tot mai mulți învățați recunosc importanța, nebănuită odinioară, a
dimensiunii culturii în viața individuală și socială, dar mai cu seamă în
raporturile omului cu natura. Rolul culturii în viața omului este tema principală
a antropologiei culturale, chiar dacă unele rosturi și semnificații au fost
pricepute cu o anumită întârziere.
Lucrarea noastră a fost redactată în anul 1974, în cadrul temei de plan a Academiei, când grupul
nostru de cercetători avea în vedere Munții Apuseni. Manuscrisul a fost redactat cu cunoscutele
restricții ideologice, din nou autocenzurat, pentru a trece viza “acceptat”. După 25 de ani venim
cu o seamă de adăugiri pe care le găsim în caietele și fișele de atunci care până azi sunt
nedactilografiate din motivele menționate mai sus. Cercetarea de teren a avut în vedere întreaga
Vale a Arieșului, precum și zona Mărgău.
In întreaga experiență a noastră de cercetare credem că a fost tema cea mai fascinantă,
datorită cunoștințelor pe care le constatam la generațiile în vârstă și foarte în vârstă, crezurile și
credințele acestora, logica arhaică care “guverna” întreg conportamentul și atitudinea față de
viață. Credem că este semnificativ faptul că în unele zone ale Munților Apuseni am întâlnit
oameni, în acea perioadă, marcați de evenimente politice, de așteptări zadarnice a schimbărilor
care nu veniseră și nu o dată am ascultat convingerea privind zădărnicia așteptărilor pentru alte
vremuri. Ceea ce este important de remarcat este crezul lor nezguduit în rânduiala tradițională, că
ceea ce ei știu despre cer și pământ, despre îngeri și draci, despre uriași sau spiritele pământului,
despre tot ceea ce populează pământul și văzduhul, despre ceasuri bune și ceasuri rele și încă o
mulțime de componente ale vieții nu vor putea fi niciodată schimbate și credința lor se va adeveri
în timp.
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Conceptul de cultură a generat explicații și definiții, adesea
controversate din cauza perspectivelor diferențiate din care a fost considerat
conceptul. O seamă de cultorologi consideră “descoperirea” conceptului de
cultură una din cele mai importante trepte de investigații a fenomenelor sociale.1
Este neîndoielnic progresul calitativ în dezvoltarea științelor umane prin
abordarea conceptului de cultură din perspectiva conceptului de pattern. Este
vorba de găsirea locului unui mare număr de componente materiale și spirituale
în sistemul culturii. Termenul pattern, preluat și în literatura de specialitate
românească în această formă, a însemnat un pas semnificativ, chiar dacă la
început de secol nu era enunțată o teorie a sistemelor.
Sfârșitul secolului trecut și începutul secolului nostru a adus pentru
arhivele de specialitate din Europa un imens material de teren. Să ne gândim
doar la cunoscuta colecție a Academiei “Din viața poporului român” care va
rămâne o veșnică sursă de informație pentru etnografi, etnologi, antropologi,
sociologi și alte domenii înrudite.
Cultura populară, tradițională sau arhaică, ne oferă cadrul în care
cuprindem sistemul de credințe, cunoștințe, superstiții, obiceiuri, modele
comportamentale, moravuri, practici, tehnici și încă o seamă de componente
care alcătuiesc împreună realitatea unei comunități românești și rânduiala după
care se trăiește. Toate elementele componente ale acestei unități sunt legate prin
mii de fire, iar schimbările, pe orice nivel de organizare, “dictează” mutații în
întregul sistem. De aceea suntem convinși că investigația asupra cunoștințelor
despre cer și pământ atrage în discuție, direct sau indirect, toate
compartimentele vieții de fiecare zi, a spiritualității comunității date în toate
formele existente.
Pe de o parte, este vorba de toate relațiile și mutațiile care se săvârșesc
prin procedeul de autoreglare al oricărui organism, în toate genurile și speciile
folclorului. O anumită concepție despre cer și pământ își pune amprenta pe

1 Internațional Dictionary of Regional European Ethnology and Folklóré, voi. I, under the
auspices of the Internațional Council for Philosophy and Humanistic Studies and with the support
of UNESCO published by CIAP, Rosenkilde and Bagger, Copenhagen, 1960, ne oferă un număr
impresionant de definiții privind articolele: Cultură și personalitate, Centru cultural, Schimbarea
culturii, Element cultural, Geografie culturală, Model cultural, Proces cultural, Tip cultural etc. cu
o bibliografie care presupune un timp considerabil. Facem această mențiune având în vedere că
cerul și pământul sunt componente esențiale pentru înțelegerea culturii tradiționale. Dorim să
menționăm aici, de asemenea, Handbook of Social and Cultural Anthropology edited by John J.
Honigmann, 1973, cu cei 33 de colaboratori ne oferă o viziune de ansamblu, dar și detalii
semnificative privitoare la “sistemele de credință”, “dimensiunile antropologiei cognitive,
identitate, cultură și comportament” etc., care ne ajută să înțelegem locul componentelor din
cadrul sistemului și valoarea acestora.
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creația folclorică și pe comportamentul uman într-o colectivitate; maniera de
comunicare a conținutului nu rămâne în afara acestei concepții.
O concepție despre mediul înconjurător, despre pământ, soare, stele,
plante, animale, văzduh...și tot ceea ce populează acest univers contribuie la
formarea personalității omului, modelându-i cuvântul, gestul și atitudinea față
de semenul său și față de întreaga societate. Considerăm relevant titlul cărții lui
Linton “Fundamentul cultural al personalității”. Fără îndoială că problema pusă
astfel oferă o provocare științifică, de aceea subliniem aici și inversul
fenomenului, ca și raportul de reciprocitate al procesualității.
Ceea ce ni se pare relevant este faptul că o anumită concepție despre
mediul înconjurător, constituit în ultima analiză din realitățile cer și pământ, are
o importanță vitală atât pentru stabilirea structurilor individuale și sociale la un
moment dat, cât și pentru prevederea viitoarelor deveniri. Dacă am ajuns la
această recunoaștere a valorii unei credințe sau concepții despre cer și pământ,
vom încerca, în cele ce urmează, să vedem că întreaga structură se clădește pe
baza unor crezuri sau cunoștințe mai mult sau mai puțin fondate științific.
Concepția arhaică despre lume și univers, despre cer și pământ se sprijină pe
anumite observații, cunoștințe și învățături dobândite cu trudă și sârg în
decursul multor milenii, pe baza observațiilor, a învățăturii transmise din gură în
gură, iar în ultimul timp, a învățăturilor creștine privind realitățile văzute și
nevăzute.
Cunoștințele și credințele îmbinate prin logica arhaică fac parte din
structura intimă a ființei umane și, potrivit locului geografic și modului de
integrare, contribuie substanțial la stabilirea specificității. Referitor la învățătura
creștină, specifică întregului spațiu cultural românesc, credem că este
semnificativ efortul bisericii de a conștientiza țăranul român de posibila sa
contribuție la o seamă de fenomene ale naturii privind cerul și pământul. în
acest context, cităm “Carte de rugăciuni”, Sibiu, 1935, tipărită cu
binecuvântarea înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit NICOLAE al
Ardealului, în care găsim rugăciuni speciale pentru rugăciune în timp de
trăznete, de fulgere și de cutremure, rugăciune la vreme de ploi multe și de
înecuri, vreme de secetă. Menționăm aici rugăciuni “speciale” pentru vreme de
restriște când cerul își “revarsă supărarea” asupra pământului sau adâncimile
pământului se cutremură. Semnificative sunt și rugăciunea plugarului la
semănat, rugăciune la seceriș, rugăciunea lucrătorului de vii, rugăciunea
oierului, rugăciunea meseriașului și a lucrătorului, rugăciune pentru lucrătorii
de la ocne și băi (mine). Am enumerat aici doar “rugăciunile” care “vizează”
cerul și pământul. Fără îndoială că sunt semnificative și alte rugăciuni, ca de
exemplu rugăciunea funcționarului, rugăciunea ostașului în timp de pace,
rugăciunea ostașului în timp de război, rugăciune pentru vrăjmași, rugăciune
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pentru rege și pentru cârmuitorii și slujbașii țării. Lista rugăciunilor “propuse”,
(știute sau neștiute de oameni) este impresionantă prin varietate și prin
substratul tradițional, “convertit” creștinește la viața satului românesc.
Noțiunile pământ și cer, după cum am mai menționat, cuprind toate
regnurile vieții: mineral, vegetal, animal și om cu toate formele perceptibile și
imperceptibile, lumea ierarhiilor superioare și inferioare, din ceruri și de sub
pământ. Nu sunt lipsite de importanță: imaginile, imaginațiile, chipurile și
închipuirile lumilor “miraculoase”, din percepții atavice sau din percepții
modeme.
Spațiul cultural carpatic a reprezentat și reprezintă o răscruce a celor
patru vânturi ale pământului, căci cele mai diferite modele culturale s-au
întrețesut pe aceste pământuri, combinând după rațiuni “tainice” acele valențe
care contribuie la legitatea interioară, la legări și dezlegări funcționale, la
stabilirea noilor contiguități și continuități. Ni se pare cu totul logic ca vetrele de
formare ale poporului român, între care se numără și zona Munților Apuseni, să
fi sintetizat cunoștințe despre om și natură, despre cer și pământ, aparținând
diferitelor straturi arhaice din zonă. Cunoașterile străvechi au asimilat treptat, pe
măsura trecerii timpului și timpurilor, suprapuneri și contopiri, noi și noi
cunoștințe și închipuiri, aparținând fie modelelor păgâne, fie celor creștine
gnostice sau agnostice. In această revărsare de crezuri s-au păstrat, legic,
legături și raporturi între elementele componente ale sistemului conceptual
despre lume. Această evoluție explică firul neîntrerupt al spiritualității arhaice
române, clădite pe temelii străvechi.
Judecând cultura tradițională, constatăm că nu este ușor a separa
noțiunea de credință și cunoștință, având în vedere că, pentru omul din Roșia
Montană, care la început de veac a coborât de sute de ori sub pământ și a trăit
experiențe unice, toate reprezentările și memoriile lui au devenit convingeri. Un
octogenar din Roșia Montană, la întrebarea noastră privitoare la informațiile
despre spiritele subpământene, întrebare care se referea la gradul de superstiție
sau de convingere, ne-a răspuns: “Eu nu cred, eu știu!” O rudă a acestuia dintrun sat învecinat, comentând convingerile privitoare la experiența
subpământeană a minerilor, ne-a uluit printr-un citat pe care ni l-a șoptit cu o
vădită ironie, din Iacov, 2:19 : “Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci dar
și dracii cred ... și se înfioară”. Acel înțelept bătrân și-a continuat lecția de
“mitologie creștină”, spunându-ne cu o certitudine care mă va urmări toată
viața: “Azi la noi lumea nu crede în Dumnezeu că așa e ordinul de sus. în ce mă
privește, nu pot să cobor mai prejos de draci dacă și ei cred și se înfioară.
Bineînțeles că dracii cred că de sus au fost aruncați de Dumnezeu și-au văzut cu
ochii lor. Cum să nu crezi ceea ce vezi”. Revenind la credințele devenite
convingeri ale acestor oameni din zona cercetată, înțelegem rostul contactului
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constant în natură și influența pe care o are această trăire constantă cu mediul
înconjurător. Poate că în acest context primesc o valoare sporită și cunoscutele
versuri “De aceea tot ce mișcă-n țara asta/ Mi-e prieten numai mie”. Același
geniu al poeziei românești ne spune în capodopera sa “Nu cere semne și minuni/
Care n-au chip și nume”. în cercetarea noastră de teren, niciodată nu am întâlnit
o prezentare sau o reprezentare fără chip și nume.
Zonele etnografice ale Munților Apuseni pot încă oferi căutătorului de
substraturi și relicve, căutătorului de crezuri structurate sau dispersate, surprize
greu de imaginat la sfârșitul mileniului 2 după un veac al transformărilor iară
precedent. Cunoștințele, credințele, imaginațiile străvechi s-au împletit în
ultimele decenii chiar și în mintea unor bătrâni, chiar și în mintea acelora care
nu au ținut pasul cu “șocul prezentului”2. Trebuie să recunoaștem că
transformările sociale, economice și culturale, întruchipate într-un “program
politic” nu au putut afecta toate vârstele, toate nivelele și toate persoanele. Ni se
pare straniu (scriam în 1974) să ascultăm credințe despre așezarea pământului
pe trei pești lângă zidul enorm ai unei hidrocentrale, menit să stăvilească apele.
Nu este vorba de o metaforă, ci de o realitate experimentată în zona noastră de
cercetare, mai precis în localitatea Mărișel, unde un octogenar îmi comunica
aceste “vorbe bătrânești”, în timp ce ne odihneam ochii în josul văii la
sfărâmarea unei stânci și turnarea zidului de beton. Informatorul avea șapte fii,
muncitori pe șantier. Pe patru din ei am avut prilejul să-i cunosc, fapt care m-a
ajutat să realizez distanța între două lumi, între două generații reprezentate prin
tată și fii. Aveam în față o structură arhaică, un om care suferea adânc după
mediul pe care l-a pierdut, care credea cu toată inima în ceea ce a învățat de la
bunicii lui. Ascultam și vedeam o stare a “numinosului”, iar pe de altă parte o
efervescență a veacului întruchipată în urmașii acestui om rămas în meditații și
în credințe care nu puteau să fie zguduite. întregul tumult care se desfășura în
jurul Iui nu avea nici o importanță pentru temelia vieții lui “așezată” la început
de veac. Experiențe de acest gen, de care am avut adesea parte, limpezesc
înțelegerile noastre asupra confruntărilor dintre lumi.
Descoperirea acestor relicte folclorice, care păstrează în mintea și în
conștiința oamenilor panorama structurară a lumilor vechi, reprezintă o enormă
dificultate pentru cercetare, întrucât nu orice octogenar este și un păstrător în
același timp. Este nevoie de mult discernământ pentru a stabili din ce straturi ne
vin informațiile ticluite bătrânește și povestite cronicărește. Convingerile sau
cunoștințele acestor veterani ai străvechiului lore reprezintă o sursă de

2 Folosim '‘șocul prezentului” prin analogie cu ‘‘Șocul viitorului”, titlul celebrei lucrări ale lui A.
Toffler.

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

380

Tiberiu Graur

informații pentru cei interesați să afle ce s-a întâmplat cu acest popor și să
întrevadă drumurile viitoare ale spiritualității lui.
în cercetările noastre, am întâlnit câteva cazuri de persoane care au
rămas, fără nici o abatere, la nivelul gândirii arhaice. Valoarea documentară o
reprezintă tocmai “încremenirea” câtorva “modele raționale” pe care nici o
explicație și nici o logică nu le mai pot urni. Substratul este asigurat de o vădită
necunoștință despre univers cultivat în anii copilăriei, care a dus la o totală
incapacitate de reprezentare a celor mai elementare încercări de abstractizare.
Este vorba de o neputință de a reprezenta mental suspendarea unui corp în
univers, o totală neîncredere în capacitatea omului de a calcula distanțe și
traiectorii cosmice. Pentru informatorul nostru (de 90 ani în 1972), măsurarea
spațiului presupunea metrul și kilometrul. Cerându-i să recunoască unele
realizări, cum ar fi capacitatea de a preciza eclipsa de lună sau soare, la nivel de
minute și secunde, am primit următoarele răspunsuri: “Apăi, cine știe?”, “Ăsteas lucruri de care nici nu-i bine să vorbești”, “N-o trăbuit oamenii să se bage în
este lucruri, că ele-s a lui Dumnezeu”, “Io nu știu, nu înțeleg, nu cred și gata.
Până acuma am vorbit despre pământ, despre apă și despre ce văd cu ochii.
Altceva nu vorbesc”.
Socotind că toate aceste conversații aveau loc în momentele traversării
spațiului cosmic, ni se pare importantă cercetarea evoluției gândirii tradiționale,
înțelegând astfel diferențele enorme între zone izolate, zone de intersecție, între
oameni care au circulat sau alții care ne-au mărturisit că în viața lor au făcut
patru drumuri în orașele apropiate, la târguri, și că nu au simțit niciodată dorința
de a pleca din satul lor. Cercetările noastre de teren din anii menționați sunt de o
deosebită valoare metodologică, din perspectiva timpului, pentru etnografie. Cu
alte prilejuri, am menționat valoarea spațiului și a timpului, în condițiile culturii
tradiționale și a culturii modeme. Dacă cu 200 de ani în urmă cea mai mare
viteză cunoscută era aceea a calului (16 km/ oră), în zilele noastre auzim de
viteză, cunoscută chiar și de prunci care “zâmbesc” de viteza sunetului. Trebuie
să recunoaștem că este greu, dacă nu imposibil, să “ceri” unui om care toată
viața a umblat cu carul sau căruța, să accepte și să înțeleagă că se poate
“circula” în spațiu pe care l-a văzut în nopțile de veghe, lângă turma lui, în timp
ce câinii turmei îl avertizau că vine o haită ...
Problema ni se pare cu atât mai importantă cu cât vedem și înțelegem
faptul că vremurile noastre au fost martore unor procese de desacralizare, de
trecere din imperiul sacrului în acel al profanului. Am asistat neîntrerupt la
procese de demitizare, concomitent cu nașterea noilor mituri care își vor avea și
ele viața lor și care vor robi, în continuare, alte lumi. Toate aceste mutații
accelerate sau lente din conștiința și cunoștința oamenilor generează serioase
schimbări comportamentale. O cercetare care nu are în vedere această
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“alunecare” din regatul sacrului în acela al profanului va rămâne cel mult o
fotografie a unui moment. Este adevărat că și o fotografie, care prezintă un
moment, reprezintă un interes documentar în contextul caracterului liminal din
această perioadă de timp pe care am trăit-o și pe care o mai trăim.
Liminalitatea3 nu poate fi fixată prin însăși definiția noțiunii, de aceea,
ceea ce ni se pare revelant este “direcția” și “viteza”. Aceste coordonate sunt
fără precedent în drumul cercetării antropologice. Linia grafică indică o urcare
aproape verticală, fapt care ilustrează și viteza. Această traiectorie îngrijorează
pe oamenii de știință care posedă înțelegerea necesară abordării viitorului,
întregul sistem arhaic se caracterizează printr-o anumită stabilitate. Este vorba
de o stabilitate pe care o judecăm în termeni tradiționali. Destructurările,
mutațiile, stările de liminalitate erau “îndeplinite” în timpuri echivalente cu
generațiile sau câtorva generații în șir. Sistemul modem de credință se
caracterizează prin instabilitate. Relațiile componente din cadrul structurilor au
o viteză sporită de înlocuire. Structurile gândirii tradiționale au ceva din
rezistența vechilor instalații tehnologice în care bârnele de dimensiunea
copacilor au durat cu veacurile. Dacă o instalație electronică modernă poate fi
dereglată cu cel mai neînsemnat fir de sârmă sau, uneori, cu un fir de păr care
poate declanșa un scurt circuit sau poate fi scoasă din circulație printr-o neatentă
atingere, o moară veche, un șteamp aurifer sau alte instalații tehnologice
tradiționale nu pot fi “jignite” cu o lovitură de topor. “Tălpile” unei instalații
cognitive arhaice se bazează pe o logică și o gândire care se mișcă într-un
anumit timp și un anumit spațiu. în gândirea arhaică “curbura spațiului” nu are
nici o reprezentare, iar “ordinea” folosește alte legi.
Pictura tradițională poate ilustra concepte compoziționale ale gândirii
arhaice. O seamă de tematici, frecvente în iconografia românească, folosesc
dispunerea “suprapusă” a elementelor componente în care nici legile spațiului
nu au valoare în timp, iar ideea de timp este întrupată în una din cele două
dimensiuni ale spațiului plan. Nu este lipsit de importanță faptul că nu numai
dimensiunile cosmice nu au reprezentări în mintea omului tradițional, dar nici
distanțele geografice. Aprecierile mocanilor din Munții Apuseni asupra timpului
și spațiului dovedesc pe deplin afirmațiile noastre asupra capacității de percepție
a dimensiunilor referitoare la pământ și la ceruri. De această disponibilitate
intelectuală se leagă o serie de “cunoștințe” referitoare la cer și pământ. Am
avut ocazia să analizăm judecățile tradiționale cu ocazia primelor zboruri
cosmice pe lună, când toate posturile de radio și televiziune transmiteau acest
eveniment unic. Este relevantă discuția noastră cu un octogenar din Lupșa care
3 Termenul liminalitate este folosit în accepția în care Victor Turner (voi. The Ritual Process) îl
folosește și-l explică în capitolul Liminality and Communitas.
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refuza, motivând în același timp refuzul lui, știrea proaspăt lansată referitoare la
călătoria lui Amstrong pe lună. Nici vestea radioului, nici imaginea TV-ului nu
l-au înduplecat pe omul nostru să nege informațiile. în acest context, îmi
spunea: .”Cum se lasă atâția oameni, cu carte, prostiți?” Redăm în cele ce
urmează “logica” lui înregistrată atunci pe bandă, care își încheia discursul așa:
“mă mir că nu vedeți minciuna, că se zice că o coborât pe lună...Cum o coborât
când luna este sus?” Este vorba de o decodare de tip elementar a semnificațiilor
verbelor a coborî, a urca. întrucât omul nostru a văzut toată viața luna deasupra
capului lui, nu putea concepe coborârea într-un spațiu de sus.
Este cunoscută ideea genezei biblice, frecventă, de altfel, în întreaga
lume creștină, aceea a creării prin cuvânt-. ”a zis să fie și s-a făcut” (Geneza 1.).
Fără îndoială că orice cerere de a explica o asemenea putință rămâne fără
rezultat pentru că “purtătorii” acestei concepții se referă întotdeauna la atributul
de omnipotență a Făcătorului, cunoscută din bătrâni și prin bisericile creștine.
Este relevantă credința unui informator (din Mărișel) potrivit căruia lumea a fost
creată în cinci zile. Explicația pentru care consideră zilele creației cinci și nu
șase rezidă într-o foarte interesantă exegeză a textului din cartea Genezei, după
care ceea ce a fost creat prin cuvânt a caracterizat primele cinci zile: “a zis și s-a
făcut”, ziua a șasea, ziua facerii omului, stă sub semnul muncii, căci omul a fost
plămădit din țărâna pământului. în accepția arhaică este o deosebire marcantă
între crearea prin cuvânt și aceea realizată de mâna Făcătorului. Același
informator afirma că Dumnezeu a lucrat numai o zi din cele șase, respectiv ziua
facerii omului, celelalte creații fiind sub “domnia” sunetului rostit. Felul în care
se distinge creația prin cuvânt față de facerea realizată prin mâna care
plăsmuiește conturează un statut aparte lui Dumnezeu, omului și lucrului. Toate
celelalte elemente componente ale realității au fost rezultate ale cuvântului, deci
ale sunetului, atât de temut în civilizația arhaică. în contextul întregului mit al
creației putem înțelege care erau suporturile străvechi care generau cu atât de
mare forță rostitului. Se înțelege de asemenea și stratul atâtor tabu-uri și
interdicții privind articularea unor cuvinte. înțelegând că aceste credințe au o
vechime aparținând epocii copilăriei omului, este surprinzătoare perseverarea
acestei idei, acestor tabu-uri și interdicții în cele mai diferite zone culturale. Din
același model de gândire fac parte credințele, încă întâlnite în vetre izolate, după
care rostirea numelui unor nume, care desemnează ființe supranaturale,
aparținând regnului satanic sau principiului malefic au puterea de a întrupa pe
loc realitatea rostită. Am întâlnit adesea cereri ale oamenilor ca în casa lor să nu
fie rostite cuvinte ca: drac, diavol, satană, Lucifer și încă un număr de cuvinte
care conotează spirite malefice. Menționăm că în acest model magic se
încadrează și rațiunea rostirii cuvintelor de bine, a binecuvântărilor, a
rugăciunilor sau a cererilor adresate lumilor suprasensibile. Această idee a
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cererii prin cuvânt care a stăpânit mult și continuă, în mediile creștine și nu
numai creștine, în diferite forme, să dețină un loc important, așa cum am mai
menționat, își are substratul așadar în concepția potrivit căreia cuvântul rostit
plăsmuiește o realitate. Din această credință reies o seamă de credințe și
superstiții, unele din ele fiind întâlnite și în zilele noastre în lumea modernă.
Credința într-o legătură organică între gând-cuvânt-faptă și apoi obicei
(prin repetiția faptei) ni se pare interesantă și o găsim exprimată în Talmud, în
cuvintele următoare:
“Fii atent la gândurile tale,
pentru că ele vor fi cuvinte.
Fii atent la vorbele tale,
pentru că ele vor fi fapte.
Fii atent la faptele tale,
pentru că ele vor fi obiceiuri.
Fii atent la obiceiurile tale,
pentru că ele vor fi caracterul tău.
Fii atent la caracterul tău,
pentru că el va fi destinul tău”.
Textele mitologiei ebraice, care a avut o influență incontestabilă asupra
modelului mitologic sud-est european și nu numai, abundă în afirmații potrivit
cărora cuvântului lui Jahwe i se supun pământul, valurile, apele, fiarele și
dobitoacele pământului, precum și toate fenomenele văzduhului. Este bine
cunoscută mirarea apostolilor când văzându-I pe Iisus, care a poruncit valurilor,
oprind furtuna, aceștia au spus: “Cine este Acesta, că ÎL ascultă și vânturile și
marea?” Fără îndoială că această forță uriașă atribuită cuvântului înlesnește o
serie de explicații și-l ajută pe omul tradițional să-și mențină construcțiile
mentale, încă întâlnite în unele zone etnografice.4
Cercetările noastre de teren ne-au demonstrat uimitoare cunoștințe ale
bătrânilor din învățătura Vechiului și Noului Testament, lucru pe care l-am mai
menționat. Tema urmărită privind cerul și pământul, cu tot ceea ce se referă la
aceste două noțiuni fundamentale, ne-a pus în fața unei situații aproape de
necrezut pentru acele vremuri. Ne referim la citatele din memorie ale acestor
oameni foarte vârstnici. Unii dintre ei, după multe zile de conversație, ne-au
mărturisit că de câțiva zeci de ani citesc Biblia și că “vorbele s-au legat de
minte”. Din mulțimea citatelor consemnate în conversațiile noastre am selectat
4 referitor la relația cuvânt și obiect, cităm celebra lucrare a lui Ernest Gellner Words and Things
(Cuvinte și lucruri), cu o introducere de Bertrand Russell, Penguin Book, 1959. Considerăm titlul
volumul relevant în contextul problematicii ridicate.
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pentru lucrarea noastră numai un număr restrâns, care se referă numai la cer și
pământ. Redăm așadar câteva din notele noastre, renunțând, de data aceasta, la
“texte” care se referă la iarbă, floare, copac, pădure, văzduh, stele etc., toate
fiind de fapt componente ale pământului și cerului.
Citate referitoare la pământ:
“Unde erai tu când am întemeiat
pământul?”
“Al Domnului era pământul cu tot
ce este pe el.”
“Tu cercetezi pământul și-i dai
belșug.”
"'Pământul s-a îngrozit și a tăcut.”
“Credincioșia răsare din pământ.”
“îmi suspină sufletul după Tine, ca
un pământ, cum a fost.”
“Ia aminte, pământule, căci
Domnul vorbește.”
“Pomul de pe câmp își va da roada,
și pământul își va da rodurile.”
“Nu vă strângeși comori pe
pământ.”
“Cerul și pământul vor trece.”
“Pământul s’a cutremurat, stâncile
s’au despicat pe pământ.”

Citate referitoare la cer:
“La început, Dumnezeu a făcut
cerul și pământul.”
“Și, după ce l-a dus afară, i-a zis:
Uită-te spre cer, și numără stelele."
“Aici este casa lui Dumnezeu, aici
este poarta cerului'.”
“Voi face ca deasupra voastră cerul
să fie de fier.”
“Numai Domnul este Dumnezeu,
sus în cer și jos pe pământ.”
“Iată, ale Domnului,... sínt cerul și
cerul cerurilor, pământul și tot ce
cuprinde el.”
“Luați aminte cerul, și voi vorbi.”
“Temeliile cerului s’au mișcat.”
“Și s’a pogorât foc din cer și l-a
mistuit pe el și pe cei cinzeci de
oameni ai lui.”
“Când a voit Domnul să ridice pe
Ilie la cer într-un vârtej de vânt.”
“Cum ai căzut din cer, Luceafăr
strălucitor?”
“Toată oștirea cerului piere,
cerurile sínt făcute sul ca o carte.”

Ni se pare de o imensă valoare culturală cantitatea de cunoștințe a
generației de vârstnici cu care, la începutul anilor 70, stăteam de vorbă.
Cunoștințele la care ne referim fac parte din ce-au învățat de la părinți și bunici,
dar dorim să menționăm efortul lor de a citi, chiar dacă în unele case am întâlnit
două sau trei cărți. Aproape întotdeauna una din aceste cărți era Biblia, iar
“interpretarea” firește că aparținea “cititorului” și intercalarea textelor biblice cu
cunoștințele mitologice și folclorice era realizată după propria hermeneutică.
O idee deosebit de interesantă, ținând seama și de legende și credințe, se
referă la “cunoscuta” cooperare dintre principiul pozitiv și principiul negativ,
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dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Diavol. în cunoscutele volume atât de des
citat, din colecția “Din viața poporului român”, apare acest crez. Este vorba de
facerea carului, facerea morii, facerea casei etc. Toate acestea, în vechile
legende și credințe, sunt realizate de diavol care, însă, se dovedește incapabil de
a termina construcția respectivă, datorită faptului că nu știe să realizeze un mic
amănunt de care depinde buna funcționare a obiectului făcut. Astfel, nu știe să
facă titirez morii, nu știe să facă geamuri casei, care este inutilizabilă sau, după
ce face carul în casă, nu-1 mai poate scoate afară, Dumnezeu fiind acela care îl
demontează, îl scoate pe ușă și-l remontează. Toate aceste colaborări se fac
printr-un târg care-1 obligă pe diavol să renunțe substanțial la totala apartenență.
Aceste legende au putut fi încă culese în perioada 1971-1974 în zona noastră.
Intervenția lui Dumnezeu în ultima parte a procesului “tehnologic” care rezolvă
“defecțiunea tehnică” constituie elementul de bază în cadrul realizării întregului.
Tot în acest context trebuie să amintim că însuși la facerea omului din țărâna
pământului, pare-se să fi avut o contribuție și diavolul. Rațiunea pentru care se
face priveghiul în jurul omului mort este aceea de a păzi trupul neînsuflețit,
căci, potrivit credințelor vechi, în aceea vreme se dă o luptă pe viață și pe
moarte între spiritele bune și acelea rele pentru intrarea în posesie a corpului.
Spiritele malefice, pretinzând că au dreptul asupra trupului material, la a cărui
facere au contribuit, depun eforturi serioase în vederea obținerii materiei
neînsuflețite. Iată deci că și la facerea omului, convingeri vechi atribuie
diavolului “drepturi de autor.”
Vorbind despre această colaborare, este semnificativă discuția dintre
Dumnezeu și Satana care apare redată în una din cele mai vechi cărți al
Vechiului Testament unde apare o discuție de o deconcertantă naturalețe între
Dumnezeu și oponentul său: “Fii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s’au
înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis
Satanei:” De unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: Dela cutreerarea și dela
plimbarea pe care am facut-o pe ei. Domnul a zis Satanei: Ai văzut pe robul
meu Iov? Nu este nimeni ca el. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se
teme de Dumnezeu și se abate dela rău”. Și Satana a răspuns Domnului: Oare
degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el ,casa lui și tot ce
este a lui ? Ai binecuvîntat lucru mîinilor lui, și turmele lui acopăr țara. Dar ia
întindeți mîna, și atinge-te de orice are, și sínt încredințat că te va blestema în
față. Domnul a zis Satanei: Iată îți dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să
nu întinzi mîna”. Și Satana a plecat dinaintea Domnului”(Iov-1.6.12). Dar pe
lângă faptul că discuția are loc, pare-se, sub semnul colaborării, finalul întregii
istorii a cunoscutului personaj mitologic ne duce cu gândul la împlinirea unei
misiuni care sub nici o formă nu s-ar fi putut săvârși fără participarea acestei
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ființe satanice, fiind vorba de o “demonstrație”, de o “testare” sau, în termeni
creștini, de o “încercare”.
în cadrul acestui tipar, de participare a celor două forțe, am înregistrat
afirmația potrivit căreia “Dumnezeu este în legătură “de tîrg” cu
diavolul...”(Lupșa, Cosma T. 80 ani).5
A accepta ideea unei colaborări între un Dumnezeu creator și un Diavol
truditor presupune un anume model conceptual al ideii de procesualitate. Căci în
procesul creator, diavolul este acela care lucrează din răsputeri, dar încununarea
operei o realizează principiul sacrului.
Nu ne mirăm deloc de ce religia creștină, în primele veacuri, a înfierat
acest model mitologic al creației socotind erezie orice sectă aparținând mișcării
gnostice ale căror învățături cuprindeau printre altele și raportul dintre Bine și
Rău în procesul evoluției. Conceptul de Rău, care avea acoperire pe planul
realității: diavolul, dracul, satana, Lucifer și toată gama de spirite ale răului, își
găsea un loc bine stabilit și un rost în procesul creației, punând în mare
încurcătură pe acei chemați să răspundă la eventualele nedumeriri de ordin
logic în construcția dogmei creștine.6
Dihotomia bine-rău, da-nu, Dumnezeu-Diavol, pasiv-activ, yin-yang
etc., este principiul fundamental al dialecticii și întâlnirea cu acest model de
gândire în accepția mitologică, în cadrul arealului carpatic, ne poate conduce, în
urma unor cercetări, la mișcarea ideilor fundamentale în tiparele arhaice,
ajutându-ne să pricepem conformația spiritualității și a disponibilității de
acceptare a unor concepții de viață. De la bun început suntem obligați a
recunoaște că, acceptarea unui rol de colaborator diavolului, alături de
Dumnezeu, în procesul creației, pe lângă faptul că dobândește dimensiuni
umane, ne sugerează încifrarea unui model conceptual cu semnificații mult mai
adânci decât naivitățile exprimate în propozițiile nevinovate ale textelor culese.
Credem că întregul sistem de cunoștințe despre cer și pământ, alături de
modelele religiilor populare în care diavolul este integrat evoluției, alături de
Dumnezeu, trebuie să fie pus în legătură cu religiile misterelor din antichitate,
ale diferitelor școli inițiatice care se adresau celor cărora religiile populare nu le
oferea satisfacție.7
5 Am întâlnit, frecvent, informatori care cunoșteau această idee, dar care considerau că nu este etic
(ne referim la etica creștină) să fie pronunțată o asemenea blasfemie. în acest sens, credem că
localitățile depind foarte mult de preoții pe care i-au avut și de interesul pe care l-au manifestat de
a exclude din mintea oamenilor aceste idei care au fost întotdeauna considerate eretice de către
biserica de răsărit.
6 Ceea ce ni se pare interesant și vrednic de relevat este faptul că deși biserica a trudit secole de-a
rândul să înlăture crezurile sectelor gnostice, ele au persistat până în zilele noastre.
7 Mircea Eliade, Patterns, în "Comparative Religions”.
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Suntem îndreptățiți să credem că pe teritoriul României s-au vehiculat
frecvent ideile vechilor mistere, idei care au creat disponibilități spirituale
pentru acceptarea curentelor gnostice care au apărut după constituirea primelor
comunități creștine. Elucidarea problemei ar depăși mult granițele disciplinelor
folclorice, căci numai o cercetare comparată a diferitelor tipare de gândire
religioasă populară sau inițiatică ne-ar înlesni priceperea și cuprinderea acestei
chestiuni de importanță majoră în desfășurarea gândirii arhaice.
Trebuie să subliniem faptul în o seamă de creații folclorice din cadrul
culturii populare românești sunt sub semnul dihotomiei dialectice, căci numai
confruntarea între polii opuși poate naște orice devenire, dar este cu totul
semnificativă apariția dualității în mitul creației. în acest context, dualitatea își
are un rost aparte cu atât mai mult cu cât, în accepția creștinismului,
interpretarea unității primordiale ale celor două principii constituie o erezie de
neiertat.
Aceste credințe care azi mai pot fi culese în zona Mocănimii Munților
Apuseni, cu toată naivitatea lor deconcertantă, ascund un model interpretativ
dialectic care încifrează o concepție de o valoare incontestabilă în istoria
gândirii. Neglijând conținutul pattern-ului și reducând la o formulă abstractă
tiparul, similitudini surprinzătoare ne ilustrează acel adevăr, exprimat în diferite
chipuri, după care modelele cunoașterii sunt universale.
O fugitivă trecere în revistă ale unor modele de interpretare a realității
ne-ar ilustra temeinicia supoziției unor legături milenare între cunoașterea care
caracteriza cele mai diverse școli euro-asiatice.
Iată de pildă modelul arhaic chinez de concepere a realității și a
devenirilor în care dualitatea reiese din principiul absolut, iar combinațiile și
colaborările posibile între aceste două principii duale, după legități bine
stabilite, generează întregul registru de realități materiale și spirituale (figura).
Această schemă reprezintă modelul de acțiune și interacțiune ale
proceselor normale. Cele opt trigrame stau la baza constituirii celor 64 de
hexagrame care este, de fapt, conținutul Cărții schimbărilor, I. Ching.8
Lăsând la o parte schemele școlilor inițiatice persane, egiptene sau a
celor grecești care au o deosebită importanță în aria noastră carpatică, de ia bun
început am putea citi unul din cele mai vechi modele de interpretare a lumii,
model încă întâlnit în cultura tradițională românească. Desprinderea principiului
malefic, respectiv Lucifer, Diavolul etc. despre care poporul spune că “este rupt
de acolo de la Dumnezeu”, ceea ce ne întregește semnificația afirmației
informatorului nostru că “Dumnezeu este frate cu Diavolul”, din principiul
Absolut, precum și întreaga suită de rezultate în procesul desfășurării, identifică
8 în literatura română a mai apărut sub titlul de Cartea mutațiilor, vezi Banu, Filosofia Orientului.
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pattern-ul nostru tradițional cu acele despre care se afirmă că este dintre cele
mai vechi pe pământ.9

Opt
tri grame

Patru
simboluri

1. Cer
2. Lac
3. Foc
4. Tunet

5. Vânt
6. Apă
7. Munte
8. Pământ

Cifrul trigramelor

(Figura)
Un salt peste câteva milenii ne va aduce aminte de cele patru elemente
constitutive ale realității la vechii greci: pământ, apă, aer, foc. Cele patru
simboluri cuprinse în schema noastră pot fi echivalate cu elementele de bază ale
universului. Dar ceea ce ni se pare semnificativ este apariția acestor entități de
bază în cultura tradițională românească, în diferite forme și în diferite sisteme
9 Lama Anagarika Govinda, Foreword la “The Book of Change", ed. John Blofeld, London, 1968
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referențiale. Descifrarea poate fi făcută fie la nivelul unor personaje de basm, fie
la nivelul unor credințe sau cunoștințe sub cea mai naivă formă, ca aceea
potrivit căreia pământul se sprijină pe patru pești. Dincolo de naivitatea
afirmată, codificarea arhaică ne îndeamnă să citim tipare ale unei vechi
cunoașteri, transformată strălucit în conținuturi lipsite completamente de
substrat filosofic sau științific, dar respectând modelul cu exactitate. Iată de ce
descoperirea valorii cognitive a pattern-ului are o valoare epocală în cercetarea
etnologică.
Un informator din Lupșa ne spunea: “...și pământul și apa și văzduhul și
focul își au spiritele lor...”. Această afirmație exemplifică strălucit un anume
model de gândire arhaic în care se recunosc patru entități de bază ale ordinii de
compunere a universului. Trebuie să recunoaștem că niciodată nu am mai avut
ocazia de a înregistra în această formă sistematică concepția referitoare la cele
patru regnuri ale realității. Aceste credințe străvechi ne vorbesc despre
cunoștințe nespus de complexe referitoare la pământ și cer.
Dar în afara acestor cunoștințe, mai mult încifrate, care trădează o luptă
străveche ideatică la anume nivele, ne interesează o seamă de cunoștințe de
ordin practic referitoare la mediul înconjurător. Aceste cunoștințe se referă la
compoziția pământului, la plante și animale, la procesele meteorologice etc.
Acest gen de cunoștințe sunt de o deosebită importanță în viața de toate zilele a
locuitorului adesea izolat de lumea așa-zisă “civilizată.” De cunoștințele lui
referitoare la vreme, plante și animale, depinde în mare măsură o seamă de
reușite în ocupațiile pe care le practică. Iată de ce afirmam la începutul lucrării
noastre că, într-un fel, ne aflăm în fața întregii etnologii, prin varietatea
problemelor care le ridică aceste cunoștințe despre cer și pământ.
Cunoștințele referitoare la anotimpuri, ca și acelea despre virtuțile unor
plante, sau cunoștințele referitoare la meteorologie formează tot atâtea capitole
aparte în studiul culturii populare. Ceea ce este necesar a sublinia este faptul că
ele (cunoștințele) se bazează pe experiențe seculare, transmise în procesul
muncii, pe căile oralității, exact în cea mai potrivită împrejurare, adică în
momentul în care realitatea constituie materialul ilustrativ al procesului
educativ. Căci una este a citi colecția Din viața poporului român împreună cu
Creanga de aur a lui Frazer și alta este a asculta primăvara sub constelația
respectivă știința ieșirii la plug. Alta este a vedea fotografii despre animale și
alta a pune mâna pe țapină sau șaitroc sau a asculta în inima pădurii urletul
adevărat al concurentului intrând în comunicare cu el din instinctul de
supraviețuire. Cunoștințele tradiționale despre mediul din jurul nostru
reprezintă, așadar, rezultatele lungilor experiențe ale insului și ale comunității.
Valoroase ni s-au părut cunoștințele oamenilor de pe Valea Arieșului,
referitoare la locurile de depunere a aurului, precum și cunoașterea “gliilor” de
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pe malurile Arieșului care conțineau firicelele metalului prețios. Fără îndoială
că știința depistărilor acestor locuri se datorează unui ochi versat de-a lungul
multor decenii în căutarea aurului cu hurca și șaitrocul. Tot experiența i-a
învățat pe aurarii care pătrund în pământ la adâncimi considerabile o seamă de
cunoștințe necesare și ele supraviețuirii, ca acelea legate de semnele prăbușirilor
sau de locurile care conțin filoane substanțiale de minereu.
Trebuie să recunoaștem că în zilele noastre tot mai mulți oameni au
părăsit modalitățile tradiționale de informare, folosind mijloacele moderne ale
radioului și televiziunii pentru a se informa asupra vremii, precum și asupra
unor sfaturi agricole, medicale, casnice etc. De altfel, o seamă de cunoștințe nu-i
mai sunt necesare omului căci, dacă în urmă cu treizeci sau patruzeci de ani era
obligat să învețe de la bătrâni sau să născocească singur un colorant spre a-și
vopsi lâna, azi rezolvă foarte simplu această nevoie cumpărând din comerț un
plic cu vopseaua necesară. Firește că o sumedenie de exemple am putea da în
acest sens, care întăresc afirmația noastră că nenumărate cunoștințe tradiționale
se pierd sau nu se mai bagă în seamă datorită unor schimbări economice simțite
și în viața satului.
Dar întorcându-ne la ideea mai sus enunțată, este nevoie de o înțelegere
a proceselor de gândire, alături de acelea cognitive pentru a avea revelația
modului de dobândire a cunoștințelor populare în decursul atâtor sute de ani.
Frank George, în lucrarea sa Models of Thinking (London, 1970), vorbind
despre procesul cunoașterii, afirmă: “Este necesar să fim conștienți de ceea ce
filosofii, logicienii, psihologii, filosofii, etnologii, cibemeticienii etc., au de
spus despre aceste chestiuni, în timp ce contextul nostru ne va ajuta să hotărâm
dacă vreo propoziție specifică este relevantă sau nu scopului propus de
noi”(p.25). Cu aceeași modestie trebuie la rândul nostru să considerăm că avem
nevoie de părerile celorlalți specialiști pentru studiul complex al cunoștințelor
populare despre mediul înconjurător. în acest sens suntem convinși că
cercetarea proceselor cognitive care au generat cunoștințele populare este
decisivă în înțelegerea unor compartimente de psihologie populară și gândire
tradițională pe care se bazează civilizația rurală.
în sens larg, cunoștințele, văzute ca rezultate ale proceselor cognitive,
realizează dispozitivul input-output ale cărui elemente trebuie să conțină
percepția, recunoașterea, amintirea, conceptualizarea, deducția, judecata,
gândirea și folosirea limbajului. Trebuie să recunoaștem necesitatea aplicării
metodei preconizate și să subliniem, în același timp, importanța ei în vederea
definirii unor atribute aparte între credință și cunoștință.
Fără îndoială, de o valoare egală ar fi cercetarea procesului de
comunicare a cunoștințelor dobândite de către individ. în acest sens, trebuie să
avem în vedere treptele de integrare ale unei cunoștințe dobândite, fie prin
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învățare, fie prin experiment personal, în cadrul culturii. Căci o cunoștință
individuală nu aparține culturii populare, atâta timp cât ea nu este asimilată de
către colectivitatea din care face parte insul propunător. Acceptarea colectivă
este sentința care decide soarta unei cunoștințe dobândite. O cunoștință, oricât
de valoroasă ar fi rămâne la scara particularului, în afara culturii atâta vreme cât
nu este asimilată.10
Această problemă prezintă un interes deosebit în contextul disciplinei
etnologice dacă ținem seama de atributele relevante care definesc știința. Căci
oralitatea, tradiționalitatea și anonimatul devin elemente definitorii nu numai
pentru știința folclorică, ci și pentru o seamă de fenomene ale etnologiei.11
In cultura tradițională, cunoștințele se împart în două clase bine
distincte din punct de vedere al acelui sentiment colectiv care dă dreptul
membrilor comunității de a cunoaște. Este vorba pe de o parte de cunoștințe
care sunt cunoscute de întreaga colectivitate și care constituie cadrele
normalității. Se consideră chiar o rușine lipsa unor cunoștințe atât de necesare
vieții de toate zilele, precum și acele cunoștințe elementare referitoare la cer și
pământ care constituie viziunea generală și populară a universului. Dar există o
serie întreagă de “cunoștințe” legate de fenomene nestăpânite de om care nu
sunt date cunoașterii întregii colectivități. Mai mult decât atât, nu numai că nu
sunt date spre cunoaștere și prin învățare, ele constituie și un corpus de tabu-uri.
Aceste cunoștințe sunt cunoscute numai de un număr restrâns de oameni, care le
transmit la bătrânețe unui tânăr fiu sau nepot, asigurând astfel o cât mai
restrânsă vehiculare a cunoștințelor. Pentru întreg restul comunității aceste
cunoștințe sunt complectamente interzise. Ele formează suma cunoașterilor
vracilor, vrăjitoarelor sau ale doftoroaielor.
Este necesar să se facă bine distincția dintre cunoștințele obligatorii ale
comunității asupra interdicțiilor. Căci o interdicție nerespectată, indiferent dacă
această nerespectare se săvârșește din neglijență sau din neștiință, atrage după
sine urmări grave, atât asupra persoanei respective care a nesocotit interdicția,
cât și asupra grupului întreg. Acesta este motivul principal pentru care
încălcarea regulilor comportamentale, nescrise, ale societății tradiționale este
atât de aspru sancționată de către grup.
1(1 vezi George P. Murdock,Culture and Society (24 Eseuri). Autorul dezbate sistematic problema
integrprii propunerilor individuale în cadrul culturii. Reiese, de asemenea, rolul individului în
contextul culturii populare.
11 Vezi Dan Ben-Amos,7owar<Z a Definition of Folklóré in Context, în "Journal ofAmerican
Folklóré”, 1971, voi. 84, nr. 331m, p.3-13.
Deli Hymes, The Ethnography of Speaking, în “Anthropology of Humán Behaviour", 1962
Idem, Towards an Ethnography of Communication; Mihai Pop, Rolul educațional al limbajului
culturii populare, în “Educație și limbaj”, București, 1972, pp. 139-145.
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Interdicțiile sau tabu-urile marcate în societatea arhaică se confundă pe
plan teoretic cu riturile de tip negativ de forma: să nu faci...că dacă faci se
întâmplă... sau aceeași formulă pe planul rostitului: să nu spui...
Ceea ce ne interesează pe noi, în cadrul temei noastre despre cunoștințe,
este ce se poate deduce din aceste formule, sau, mai bine zis, procedeul prin
care putem deduce anume cunoștințe nemărturisite sau neîngăduite grupului.
Pentru a înțelege modul de încifrare a cunoștințelor tradiționale în formula tabu
urilor, este necesar a cunoaște principiul de funcționare ale acestor rituri de tip
■ 12
negativ.
Toate tabu-urile au în vedere capacitatea, prin simpatie sau prin contact,
a lucrurilor sau obiectelor, de a transmite forțe magice sau încărcături ale așa
zisului principiu “numinos”12
13.
în acest caz, orice interdicție care se face din motive de prudență, vine
să ne ateste o cunoștință nemărturisită despre o realitate sau despre o relație a
naturalului sau a supranaturalului din gândirea arhaică.
în acest caz tabu-urile, considerate superstiții, devin instrumente pentru
constituirea sau reconstituirea unei viziuni străvechi. Orice interdicție ne poate
elucida un element important în sistemul universului arhaic.
Astfel, interzicerea de a te așeza în anumite locuri, considerate locuri
rele, ne poate ilustra metoda preconizată cu atât mai mult cu cât în acest sens
păstrăm cunoștințe arhaice după care putem verifica noima unui tabu, firește din
perspectiva gândirii magice.
în acest sens, deosebit de valoroase sunt interdicțiile referitoare la
comportarea cu trupul neînsuflețit, priveghiul, păzirea, norme precise referitoare
la aruncarea apei după spălare etc. Nu mai puțin interesante sunt interdicțiile în
legătură cu celelalte evenimente din viața omului, precum și acelea legate de
ciclurile anului, care cifrează reale cunoștințe foarte vechi despre cer și pământ.
Dar nu numai tabu-urile sau interdicțiile pot deveni instrumente de
tălmăcire ale unor concepții vechi, căci metoda este valabilă și pentru riturile de
tip pozitiv care nu merg după formula să nu faci..., ci după formula să faci...

12 Vezi Arnold van Gennep, The Rites ofPassage, London, 1972, capitolul de clasificare a
riturilor.
G. Frazer, The Golden Bough, capitolul asupra magiei; Claude L. Strauss, Gândirea sălbatică;
Frazer, Magia regală.
13 Termenul “numinos”, după J. Cazeneuve (Les rites et la condition humaine, Paris, PUF, 1958,
p.8). este o creație a lui Rudolf Ottó (sacrul). Acest cuvânt are avantajul de a fi mai cuprinzător
decât acela de mană sau de sacru deoarece el le înglobează. După R.O. “numinosul” corespunde
unui “sentiment originar și specific”. Expresia putere supranaturală ar putea fi preferată
termenului “numinos”. Dar supranaturalul este mai degrabă un concept de ordin intelectual, pe
care-1 obținem prin antiteză, plecând de la conceptul de lege naturală...
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Obligativitățile omului tradițional de a acționa în anumite momente în forme
precise trădează aceleași modele cognitive sau concepții despre lume.
Putem să ne dăm seama că în societatea tradițională o deosebită valoare
o are nu numai posedarea unui număr de cunoștințe, dar și cunoașterea rostului
tabu-urilor despre care se presimte, mai mult decât atât, nerespectarea lor poate
declanșa forța distructivă.
Riturile de tip negativ, precum și acelea pozitive ne-ar putea sugera o
cunoaștere a indexului de cunoștințe tradiționale despre univers. Astfel,
cunoștințele referitoare la pământ, apă, foc, văzduh, plante, animale, locuri, ore
ale zilei, perioade ale anului, perioade ale vieții (intrauterin, pruncie, tinerețe,
maturitate, bătrânețe), ființe supranaturale: ființe binevoitoare sau răuvoitoare
(gnomi, zâne, iele, zmei, balauri, vâlve, strigoi, vârcolaci, diavoli, îngeri, sfinți
etc.), toate acestea constituie o panoramă închegată, o concepție unitară care
trădează cunoștințe de o considerabilă vechime despre universul nostru.
Pe de altă parte, cunoștințele deținute de acel număr restrâns de “inițiați”,
fie ei vraci, ori vrăjitori populari, ne vorbesc despre caracterul secret al unor
cunoștințe foarte vechi de a căror “descoperire” comunitatea era îngrijorată,
știind că simpla aflare a acestor date poate fi dăunătoare.
Folosind noțiunea de “numinos”, mai sus explicată, am putea spune că
tabu-urile și interdicțiile au rolul de a păzi grupul, de a intra în contact cu acest
principiu, dorind să-l țină cât mai departe posibil, în timp ce acțiunile acestor
puțini curajoși, este exact inversă, adică ei încearcă să rezolve probleme nu
ținând departe forțele numinoase, ci intrând în contact cu ele, folosindu-se de
forțele lor.
Am putea spune că interdicțiile, de cele mai multe ori neînțelese de
popor, ar trebui să constituie substratul de cunoștințe (conștiente) ale
persoanelor cu statut aparte în societatea tradițională. Practicile și cunoștințele
lor ținute veacuri de-a rândul sub “cheie”, de asemenea pot deveni informații
metodologice pentru descoperirea cunoștințelor arhaice.
O deosebită valoare o au creațiile aparținând anumitor genuri folclorice
din care se desprinde concepția arhaică despre lume. De altfel, parțial, am avut
în vedere câteva legende când am discutat probleme dihotomiei în cultura
populară. Materialul care ne poate furniza o concepție despre cer și pământ este
foarte bogat. Ne referim în special la basme, legende, mituri (în mod deosebit)
precum și la colinde care adesea conțin afirmații bine conturate despre modelul
arhaic al universului. Viziuni în care pământul și cerul se întind ca o pătură, sau
în care au loc călătorii pe tărâmuri diferite constituie elemente valoroase pentru
reconstituirea cunoștințelor străvechi. Porțile Raiului și sferele de constituire ale
realității pământești și ale aceleia de deasupra pământului ne sunt redate în
versurile colindelor noastre laice.
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Basmele populare constituie adevărate redări ale unor concepții foarte
îndepărtate, iar descifrarea unor simboluri însemnate fie în personaje, fie în
locuri sau obiecte, ne dovedește prezența unor cunoașteri de ordin inițiatic. Că
tălmăcirea acestor cunoștințe nu se știa de popor, am mai afirmat-o și suntem
convinși, dar ceea ce este important este transmiterea modelului concepțional,
sau, am putea spune, a sistemului care cuprinde elementele de compunere a
realității precum și ordinea și legitatea acestui sistem.
Astfel, probleme ale timpului și spațiului, ale dimensiunilor cosmice
sunt rezolvate în basmul popular la cu totul alte nivele de gândire. Călătoriile
în “tărâmuri” îndepărtate zădărnicesc logica timpului nostru astronomic, precum
și capacitățile biologice ale omului. Toate ritmurile cosmice și cele biologice
sunt lipsite de valoare în acțiunile de basm, ilustrându-ne capacitățile unor
principii constituante ale ființei umane. Dacă semnele nu ne înșeală, basmul
încifrează cunoștințe despre lumea interioară. De fapt, afirmația noastră conține
o semnificație dublă, dacă avem în vedere că una din cunoștințele cele mai
profunde ale antichității este aceea după care microcosmosul este o oglindă a
macrocosmosului. Călătoriile din alte tărâmuri sau acelea ale eroului pe terenuri
subpământene, potrivit unor cercetări recente, încifrează anatomii interioare ale
ființei umane.
în acest sens sunt semnificative personajele alese de erou drept
colaboratori pe drumul pe care-1 are de parcurs, ispitele, înșelătoriile în care se
lasă prins, modul în care reușește să se elibereze, ajutoarele exterioare, gradul
de comunicare cu toate realitățile cu care intră în contact. Aducându-ne aminte
de ideea de bază care a apărut în Renaștere, referitoare la raporturile existente
dintre om și cosmos, precum și urmările metodologice care au decurs din
această viziune, suntem îndreptățiți să considerăm că această hermeneutică se
înscrie în același sistem referențial și poate avea aceeași valoare euristică.
Astfel, orice cartare a realităților constitutive și constituante ale omului devine
reflecție a marelui model cosmic, care, cine știe, dacă la rândul lui nu poate
constitui pattern-ul unui sistem superior.
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THE EARTH AND THE HEAVEN IN THE TRADIȚIONAL CULTURE
- Abstract -

The author presents some conclusions of the fieldwork in the Western
Mountains of Transylvania, performed between 1970-1974. The conclusions
underline the oldness of the versions, the long periods, in different times, of
isolation of some villages, families, individuals.
The background of the knowledge, beliefs, superstitions is a subject for
research for the ethnologists, folklorists and, of course, for the anthropologists.
The pagan knowledge, and of course customs and pattems of behavior resisted
in time in a logic and logic process of accumulations of new beliefs introduced
by Christianity. Also, much knowledge from Gnostic scriptures has been noted
from old informants. The substanțial majority of this information is referring to
the Creation of the world and to the cooperation of God with the Devii. An
informant, wanted to demonstrate the cooperation mentioned above, open the
Bibié and has read from Job the conversation of the Lord with the Satan who
came “from roaming through the earth and going to and fro in it”. We mention
in this short abstract the opinion expressed by the informant just to show the
knowledge of the piain peasants and their conviction in what they believe.
An archaic conception about the earth and everything alive on earth or
under earth, the reality of sky and heaven, the spirits of the world and of the
heaven, the beliefs about the next world have been, at the beginning of 70s, in
the memory of the old or very old men in the researched area.
The results of the scientific research, the cosmic knowledge and the
well-known flies, some of them consider to be “strategies”, lies or some
informants say that “it’s not correct to approach these subjects...because they
belong to the God’s will and His projects...
Different connections to the other cultural spaces offer a support of the
idea that the knowledge and the beliefs about earth and heaven are relevant into
the structura of the whole system of the tradițional cultura and explain archaic
behavior of the man in the dialogue nature-culture.
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SEMNIFICAȚII CULTURALE ȘI ACȚIUNI MAGICE PRIVITOARE
LA ICOANA TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ 1
Simona Munteanu

Semnificația culturală nu exclude semnificația religioasă sau creștină,
încercăm în cele ce urmează să ne restrângem la o seamă de semnificații și
acțiuni magice din perspectiva etnografiei, folclorului, folclorului medical, a
acțiunii magice exercitate de om pentru stabilirea sau reglarea tulburărilor
naturale.
Chiar noțiunea de mai sus, aceea de restrângere, poate fi mult discutată
având în vedere conținutul conceptului de CULTURA ca și dificultatea, dacă nu
imposibilitatea de a trage granițe între arhaic, tradițional, model cultural, model
religios, obicei, datină etc.: domenii cercetate de arheologie, etnografie, religiile
lumii, “știința” semnelor și a simbolurilor, antropologia culturală, medicală,
religioasă și încă un număr impresionant de discipline, științe și câmpuri ale
interdisciplinarității.
Nu trebuie să fii teolog sau istoric al artei creștine pentru a ști, atunci
când vezi portretul unui sfânt cu cheia în mână, că este vorba de Sfântul Petru,
acel discipol al lui Iisus căruia i s-au încredințat Cheile împărăției. Nu trebuie
să fii profesor de Vechiul Testament pentru a ști, atunci când vezi o icoană,
reprezentând un Om care pleacă spre ceruri cu o căruță trasă de cai înaripați, că
este vorba de Sfântul Ilie, acel Ilie hrănit de corbi în pustiu, acel proroc care a
uimit oamenii vremii lui prin puterea Lui suprapământească. Semnele și
simbolurile care comunică omului de rând identitatea sfântului, a prorocului, a
apostolului... sunt articole ale dicționarelor de semne și simboluri, fără de care
este greu, dacă nu imposibil, a te descurca în lumea sacrului, în limbajul icoanei
sau în “Teologia icoanei”, pentru a folosi titlul celebrei lucrări a lui Leonid
Uspensky.
Există însă o dimensiune care conturează spațiile culturale, spații care
au legături cu tradiția privind distincția sacru/profan, cu funcția apotropaică, cu
valoarea imaginii așezată în casă, cu purificarea ființei, cu determinarea unor
schimbări privitoare la vreme și vremuri, cu prevestirea și încă un număr
semnificativ de crezuri sau credințe legate de puterea icoanei de a face minuni.
Lucrările clasice - ne referim la Tudor Pamfíle, Artúr Gorovei, Elena
Niculiță Voronca, Gh. Ceaușeanu ...- de la sfârșitul veacului trecut sau
1 Lucrarea noastră reprezintă comunicarea susținută în luna martie 1999 sub titlul “Semnificații
culturale privitoare la icoana tradițională românească
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începutul veacului nostru, privind obiceiuri, credințe, superstiții etc. au rămas
lucrări de referință pentru informațiile necesare, acum la sfârșit de veac, pentru
explicarea logicii tradiționale.
Există o dimensiune în care se conturează spațiile culturale, spații care
au legătură cu tradiția privind dihotomia sacru/profan. De altfel, vom vedea că
nu numai contextul spațial, dar și cel al timpului are încărcături aparte în ceea ce
privește acțiunea imaginii asupra insului sau mediului. Pentru unii pare de
necrezut faptul că, acum la sfârșitul mileniului, există oameni care stau la rând
cu ceasurile pentru a atinge cu buzele sau cel puțin pentru a fi în preajma unei
icoane, despre care se spune că face minuni, că se fac sute de kilometri pentru a
participa la o slujbă religioasă într-un loc care este marcat de prezența unei
icoane.
Lucrările clasice la care ne-am referit, dar și mărturiile care sunt cu
miile în arhivele de folclor sau etnografice, lucrări privind obiceiuri, credințe,
crezuri, acțiuni magice, superstiții etc., vor rămâne surse de referință nu numai
pentru atestarea materialului de teren în spațiul cultural românesc, ci și pentru
valoarea materialului oferit analizelor psihologice, antropologice, sociologice
etc., pentru explicarea logicii de tip tradițional în care contactul, analogia,
gândul transmis, vorba rostită după reguli care realizau cândva întruparea, mai
erau cunoscute, folosite și în care oamenii credeau.
Rânduiala tradițională privind locul icoanei în spațiul casei, sfințirea de
către preot, sacralitatea locului (din perspectiva importanței spațiului), puterea
benefică, orientarea din perspectiva celor patru puncte cardinale sunt doar
câteva componente care intră în structurile și funcțiile modelului cultural. în
acest înțeles este de o deosebită importanță a vedea locul ICOANEI în spațiul
casei și în diferite perioade ale anului, anotimpului, zilei, sărbătorilor și, firește,
a evenimentelor sau a faptelor pomenite de noi.
în volumul Icoana - fereastă spre absolut, Michel Quenot acordă mai
puțin de o pagină icoanei în viața cotidiană. Volumul este destinat locului
icoanei în dimensiunea sacrului, precum și acțiunii psihologice a icoanei asupra
omului sau a colectivității. Este dificil de a separa sfera sacrului de aceea a
profanului, în multe acțiuni sau ritualuri înscrise în rândul riturilor de trecere.
Iată de ce redăm, în cele ce urmează, pasajul din volumul menționat: “Dacă
psihologia modernă insistă ca și C.G. Jung asupra profundei nevoi de
reprezentări pentru o viață religioasă armonioasă și rodnică, psihologia
religioasă așează icoana printre nevoile esențiale ale credincioșilor ortodocși.
încă de la botez, credinciosul primește icoana sfântului al cărui nume îl
poartă. La căsătorie, părinții binecuvântează pe tinerii soți cu icoane, iar la
înmormântare, în fruntea cortegiului funerar este purtată icoana primită la botez
sau la cununie și cea a Sfintei Fecioare. Acolo unde ateismul nu și-a îndeplinit
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lucrarea, icoana se oferă privirilor de îndată ce pășește pragul vreunei case.
Așezată destul de sus, ea călăuzește privirea spre Cel Prea înalt, care în acest fel
este salutat înainte chiar să fie salutat stăpânul casei. Icoanele sunt prezente întrun fel sau altul în toate marile momente ale vieții. Există chiar icoane portative
pentru călătorie. Vizitarea unei biserici este însoțită întotdeauna de aducerea
lumânărilor care sunt aprinse în cinstea sfinților ale căror icoane le sărutăm, ca
și cum am îmbrățișa pe vreun membru al familiei”.
Nu este fără înțeles și nu este lipsit de valoare culturală faptul că
anumite obiecte sunt așezate în preajma sau în jurul icoanei. Este vorba, fără
îndoială, de puterea de a proteja spațiul înconjurător și pe aparținătorii spațiului
de posibile acțiuni malefice. Cununa de grâu de la seceriș nu se așează oriunde
în casă, iar la Bobotează, când preotul sfințește casa, aceasta este sfințită odată
cu icoana casei. Grâul din spicele care au fost sfințite și au stat în preajma
icoanei urmează a fi amestecate în sămânța care va fi “aruncată” pe ogorul care
“așteaptă”. Aceste boabe sfințite, în preajma icoanei, au puterea, prin tehnica
contagiunii, să transmită și semințelor, care au stat în hambar sau în sac, puterea
preluată prin sfințire și prin asimilarea de la icoana în jurul căreia au stat de la
seceriș. în afară de spicele din ultimul an, despre care am vorbit mai sus, mai
menționăm și cununa miresei care se așează lângă icoană. Așezarea unui obiect
sau a unor obiecte în preajma unei icoane cu putere de a iradia o anume putere
din câmpul sacralității, este, fără îndoială, o reminiscență a gândirii arhaice,
magice, preluată în timp și în context religios de creștinism.
Semnificațiile la care ne referim fac legături importante pentru logica
psihologiei persoanei, între superstiții arhaice și
moduri de viață din
contemporaneitate, pentru o anumită categorie de oameni din mediul tradițional,
din satul care a păstrat serioase conexiuni cu modelele gândirii și vieții arhaice,
dar, de ce nu am recunoaște prezența și în mediul urban a crezurilor privitoare la
puteri miraculoase ale imaginii, ale icoanei, ale unui chip de sfânt, care este
sărutat, căruia oamenii i se închină, care stă pe altar sau pe peretele de răsărit al
casei dinainte.
Dificultatea cercetătorului de a marca hotare constă chiar în marea
diferențiere de crezuri și modele comportamentale; în mare parte aceste modele
sunt în perioade de tranziție sau, în termeni etnologici, în perioade de “prag”;
am putea adăuga aici starea de dezorientare oferită de stadiile specifice timpului
și chiar spațiului din perioadele de tranziție. Chiar dacă astăzi nu mai găsești
gesturi de felul celui menționat, de exemplu aruncarea icoanei în fântână pentru
oprirea ploilor sau pentru stoparea secetelor, ni se pare semnificativ faptul că
mai sunt informatori în teren care au auzit, care mai știu despre acest fenomen
de la străbunici. Dar ceea ce este important din punctul nostru de vedere este
îndoiala privind adevărul sau neadevărul asupra temeiniciei informației. Fără
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îndoială că există mulți care neagă, cum că în această informație ar sta vreun
adevăr, există oameni ironici, batjocoritori, așa cum există materialiști dialectici
sau atei, în paralel cu un număr de vrăjitori, vindecători etc. Credem că nuanțele
între aceste limite sunt mult prea multe și se cuvine a vedea diferențierile cu tot
ceea ce este între alb și negru, între da și nu.
Am consemnat această opinie tocmai pentru a marca și sesiza
complexitatea problemei și în cazul registrului enorm de crezuri, minuni
mărturisite, modele de viață văzute cu ochiul liber în fiecare zi în cadrul
conceptului și a realității oferită de ICOANĂ: ca idee, ca realitate culturală sau
creștină.
Ivan Evseev, în dicționarul său, reamintește informațiile din cărțile
devenite “de referință”, de unde recitim “reguli” care au în vedere funcția
apotropaică.
Suntem departe de a epuiza însemnările privind credințele aparținând
spațiului cultural românesc asupra ICOANEI, prezentă în toate casele românilor
ortodocși și greco-catolici.2
De asemenea, ni se par importante, în contextul lucrării noastre privind
semnificațiile, icoanele purtate la gât, mici sau mari, precum și imagini
iconografice nedezlipite de portmoneu, poșetă sau buzunarul hainei. Este, de
asemenea, semnificativ gestul sau gesturile multor oameni care, în perioada nu
de mult apusă, când nu aveau curajul să poarte nici cruce și nici icoană la gât,
să-și așeze în locuri nevăzute imaginea, iconița sau icoana care-i solicita un
efort constant de conștientizare.
O observație care nu solicită nici pe departe vreun efort este realitatea
văzută zilnic, mai cu seamă în zilele de Duminică, în zilele de sărbătoare și la
festivități sau în acele sărbători la mănăstiri consacrate, când creștinii stau la
rând pentru a săruta și a se închina în fața icoanei.

2 Credem că o întâmplare ca aceea a icoanei plângătoare de la Blaj, în anul 1764, este cu totul
aparte și merită atenția cercetătorului interesat de semnificația imaginii, a icoanei și a puterii
acesteia în viața oamenilor. Evenimentul menționat a avut o influență greu sau imposibil de
măsurat în spațiul românesc și în cel european. Vestea ajungând la Viena, Maria Tereza a dat
dispoziție pentru efectuarea unei anchete care a rămas consemnată în arhive. De curând ,a apărut
în limba română textul bilingv (latin - român) cu numărul și numele celor care au răspuns la
întrebările chestionarului, cu ceea ce au văzut, acei care au văzut, și ceea ce cred sau ceea ce
afirmă despre minunea de la Blaj. Analize privind lemnul icoanei, vechime, stare de conservare,
posibile evoluții ale materialului au fost analizate, desigur la nivelul tehnicii vremii, și au fost
raportate la Viena. Prelați, oameni ai legii și cei care au văzut cu ochii lor minunea, au scris și au
răspuns la chestionarul Vienei sub stare de jurământ. Chestionarele se încheie cu fraza consacrată:
“al Majestății Voastre Imperiale și Regio-Apostolice umil și supus serv”, vezi, Icoana
plângătoare de la Blaj, 1764, ediție îngrijită de Ioan Chindriș, Cluj-Napoca, 1997.
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Există o ordine sau, în termeni tradiționali, o rânduială în toate: la
așezarea oamenilor la masă, la intrarea în casă, la datul mâinii, la condusul
mortului spre groapă, la locurile din biserică etc. în casa veche cu o singură
încăpere se știa și se respecta ordinea: colțul cu vatra, acela cu patul și colțul cu
masa pentru oaspeți. Era bine știut de orice ins, faptul că locul de după ușă era
colțul destinat măturii și fărașului. în casa țărănească cu două sau mai multe
camere exista acea “casă dinainte” care era folosită la evenimente importante
ale familiei, era primit preotul când sfințea casa și alți oaspeți de vază.
“Emanația” diferitelor obiecte, plante, chipuri, este diferită, tot așa cum
diferă și forța interioară, de la om la om. Obiectele care se pun în jurul gâtului,
la mână, la piept sau în alte locuri ale trupului pentru a proteja sau a ajuta ființa
nou născută, în floarea vârstei sau la despărțirea de viață, au semnificații și
“rosturi”, avându-se în vedere materia din care este făcut obiectul ca și forma
acestuia. Când conținutul și forma se întâlnesc fericit, acțiunea este sporită. Un
bătrân din Jieți-Popi3 ne spunea: “nu-i totuna că ai la gât o cruce dintr-un lemn
de nu știu unde sau ai atârnată la gât o cruce din lemnul care a făcut parte din
crucea lui Isus ...”, sau: “pământu-i pământ, lemnu-i lemn, arama-i aramă,
auru-i aur și cred că toate-și au rostu’ și înțelesu’ lor”. De la același bătrân
înțelept aflăm: “crucea pe care a fost răstignit Cristos o vezi la mulți oameni la
gât, așa vezi și icoane; evreii își pun semnu’ lui Dávid și numai Dumnezeu știe
câte forme își pun oamenii pe trup ca să-i păzească ori să-și aducă aminte de
ceva”.
Primul obiect salvat în casa prinsă de flăcări este icoana. Este, de
asemenea, semnificativ faptul că icoanei i se atribuie puterea de a opri sau a
localiza dezastrul produs de foc. Artúr Gorovei notează că “pentru a fi ferit de
focul care mistuie casa vecinului, este bine a pune în fața casei sale o icoană
sfântă, o huscă de sare sau două pâini”4. O altă credință cu interesante
semnificații în aria culturii este aceea potrivit căreia icoanele deteriorate de timp
prin acțiunea necruțătoarelor carii să nu fie distruse prin aruncare în foc.
Recomandarea tradițională ne spune că într-o zi de sărbătoare să arunci icoana
într-un râu. O interpretare asupra cărora merită o meditație profundă este aceea
care ne trimite la o logică pragmatică, icoana dusă de râu va ajunge pe Apa
Sâmbetei ..., acolo unde sălășluiesc “blajinii” ... strămoșii mitici.
Evitarea focului și preferarea apei este, de asemenea, o temă vrednică
de cercetare, având în vedere funcțiile celor două realități antagoniste de
distrugere și de viață; și de ce nu am vedea că apa este elementul care stinge
focul. Ceea ce este semnificativ este faptul că și în contextul amenințării
3 Inf. Ioan Ungureanu, n. 1891 din Jieți-Popi, jud. Hunedoara.
4 Artúr Gorovei, Credinți și superstiții ale poporului român, Ed. Socec, București, 1915.
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focului, icoana este obiectul sacru capabil să protejeze insul, familia sau
colectivitatea.
Din numărul relevant de semne și prevestiri dorim să prezentăm un
semn prevestitor de nenorocire sau chiar de moarte. Este vorba de căderea unei
icoane de pe perete, de deteriorarea acesteia într-o manieră vizibilă, în sensul că
nu este vorba de deteriorarea în timp prin carii sau putregai. Căderea icoanei de
pe perete este semnul prevestitor al unui deces. Chiar faptul că o icoană
trosnește sau prezintă anumite mișcări este semnul unui posibil dezastru în sau
pentru casa respectivă.
Modul de oprire al ploilor sau al secetei prin aruncarea icoanei în
fântână ne sugerează o posibilă conexiune între apele de sub pământ, acelea de
pe pământ și acelea din norii cerului. Circuitul cunoscut al apei (izvor, râu,
fluviu mare, ocean ..., evaporare, condensare, ploaie, grindină, zăpadă) are
adesea “dereglări”. Ploile, tornadele, secetele, grindinile, inundațiile vin după
alte “legi”, alte reguli și rânduieli. Azi se recunoaște că omul a avut o
contribuție esențială în dereglările (să folosim un eufemism) naturii.
Faptul că există credința, cel puțin consemnată, potrivit căreia se poate
acționa cu ajutorul unei imagini, acțiune adresată adâncului, ne sugerează
prezența unor practici cunoscute de acei puțini la număr, în vremuri în care
omul era cutremurat că există o “cheie a fântânii adâncului”.
Aruncarea unei imagini sau a unui obiect din sfera sacrului într-o
fântână, obiect adesea furat din biserică, cu credința că poți stăvili apa sau opri
seceta, fără îndoială, că este un act magic a cărui semnificație o intuim, dar
suntem destul de departe de înțelegerea acelei “logicii magice” care în ultimele
veacuri a suferit mutații considerabile în structurile componente.
Termenul adânc sau adâncime poate fi realitate, metaforă, termen de
comparație, simbol sau altă componentă dintr-o vorbire aluzivă sau indirectă.
Pentru unii, “adâncul cel mare”, “adâncimile minții”, “adâncimile lui
Dumnezeu” reprezintă simple figuri de stil în timp ce pentru alții ele sunt
realități. Suntem departe de a vedea reprezentarea ideii de adâncul locuinței
morților în mintea unui om care nu crede în viața de apoi ,ca și reprezentarea
aceleiași imagini din mintea unui om care este convins că viața nu se termină la
mormânt. Este dificil a vedea reprezentarea mentală sau afectivă a unui actant
care aruncă o icoană într-o fântână, convins fiind că acțiunea are puterea de a
opri inundația sau seceta sau pentru unul care încearcă.
Practica arhaică privind oprirea apelor sau stăvilirea secetei ni se pare
de o mare profunzime, judecând din perspectiva gândirii arhaice. Redăm
integral textul lui I.A. Candrea5: “Să vedem acum ce se petrece la noi în
5 I.A. Candrea, Folklórul medical român comparat, Polirom, 1999, p. 157.
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asemenea împrejurări. Poporul nostru nu merge cu impietatea așa de departe, și
totuși se leagă de cele sfinte sub o altă formă. In biserica ortodoxă, nefiind
statui, chipuri cioplite, ca la romano-catolici, alte simboluri sfinte, alte obiecte
religioase, precum sínt icoanele, crucile și toaca de lemn de la biserică au multe
de îndurat pe vremea de secetă.
Astfel, se fură, în zorii zilei, o icoană de la biserică, în special a Maicii
Domului, și se aruncă într-un puț. Același procedeu îl vedem întrebuințat în
multe localități din Franța, unde icoana unui sfânt e aruncată în apă, ca mijloc
de a obține ploaia.
Se fură o cruce de la un mormânt, noaptea, adesea de către femei
despletite, și se aruncă în râu, în iaz sau într-un lac și se lasă acolo până plouă.
Același mijloc de invocare a ploii îl practică locuitorii din Barenton, în Franța,
care aruncă și ei o cruce în apă în același scop.
în munții Apuseni, oamenii se duc noaptea la cimitir și fură crucea de la
mormântul unui bețiv și o aruncă în apă.
Mijlocul cel mai eficace, pare-se, pentru obținerea ploii e însă
următorul: se fură noaptea toaca de lemn și se aruncă în fântână. O lasă în apă
40 zile până nu mai e nevoie de ploaie. Acest obicei e răspândit în toată țara”.
Este vorba de semnificația fântânii, de semnificația adâncurilor sau a
adâncului. Dorința omului spusă cu credință în timp ce aruncă icoana în fântână
este îndeplinită printr-un miracol greu de explicat pentru gândirea modernă.
Adevărul este că puțini mai sunt acei dispuși să “mediteze” la importanța unei
fântâni în vechime, în locurile fără apă, în locuri în care de o fântână depindeau
viețile turmelor și, în primul rând, al oamenilor. Sunt prea multe întâlnirile din
întâmplare care au avut loc la fântâni, devenite apoi cunoscute în istorie.
Fântâna era loc de popas, loc de întâlnire în satul tradițional, alături de alte
locuri bine cunoscute în teoria comunicării spațiului tradițional.
Nu este lipsită de semnificație întâmplarea cunoscută și relatată în
Legenda Mănăstirii Argeș. Locul unde cade Manole se transformă într-o fântână
cunoscută până în zile noastre cu numele Fântâna lui Manole.
Faptul că icoana aruncată în fântână poate determina oprirea potopului
sau poate aduce ploaia binefăcătoare în perioade de secetă, ne ispitește la câteva
comentarii privind fântâna, întrucât “comunicarea” icoanei cu adâncul, cu apa,
cu forțele care ordonă pornirea sau oprirea apei din ceruri are loc în fântână.
Pamfile scrie despre procedeul opririi ploii în lucrarea sa “Văzduhul”,
menționând că este vorba de unele părți ale țării și se subliniază și detaliul
semnificativ, de altfel, că icoana trebuie să fie furată de pe un altar.
în ceea ce privește tehnica magică de oprire a ploilor abundente
aducătoare de inundații sau stăvilirea secetei care uscă pământul și aduce
nenorocire, tehnică îndeplinită prin aruncarea icoanei într-o fântână, credem că
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avem de a face cu o tehnică de tipul magiei negre. Actul nu-și poate avea
originea într-o gândire creștină. în primul rând icoana aruncată în fântână este
furată din biserică. Informațiile ne spun că gestul este îndeplinit, de obicei, de
țigani. Nu vom găsi nici o explicație pentru motivarea furtului icoanei Fecioarei
din biserică care să explice vreo rațiune creștină.
Pe de altă parte, ideea adâncului, ideea izvorului dătător de apă din
pământ, așa cum menționam, își are și reversul. Ne referim la cunoscuta
informație potrivit căreia cel rău este aruncat, prin pedeapsă, în adâncuri. De
asemenea, cunoscuta expresie “cheia fântânii adâncului”, în context apocaliptic,
este relevantă. Iată de ce credem că o icoană a Maicii Domnului, furată și
aruncată într-un adânc, într-o fântână nu-și poate avea substrat creștin,
îndrăznim să spunem că este vorba de o “colaborare” cu cel aruncat în adânc,
cel care mai are “știința” de a “opera” în acțiuni meteorologice în calitate de
“cooperant” la facerea lumii.
Menționăm că întrebarea pentru o posibilă explicație am adresat-o unor
oameni în vârstă care și-au manifestat o neplăcere pentru desfășurarea întregului
act descris în informația noastră.
Ceea ce este important, credem noi, este nevoia imaginii, credința că
ICOANA este aceea care poate duce mesajul.
Pentru spațiul cultural românesc imaginea, chipul, icoana au o foarte
mare valoare creștină, magică, rituală, artistică și am mai putea enumera unele
dimensiuni semnificative în care imaginea ocupă un rol important pentru
modelul de gândire, pentru determinarea unor acțiuni socio-culturale și pentru
păstrarea modelului tradițional care dă specificitate spațiului la care ne-am
referit.
Este o deosebire fundamentală între imaginea din “vedenie”, imaginea
pe care o vezi în vis și aceea concretizată în materie. Este o mare deosebire să
vezi în vis chipul unui sfânt sau chipul Fecioarei, să ai revelația “cerurilor
deschise” sau să ai în fața ta o ICOANĂ. Este o imensă diferență să crezi că o
imagine poate avea putere de vindecare, de îmbunătățire a unei stări de sănătate
sau să consideri păcat orice atingere a unui chip sau a unei imagini realizată fie
după izvod, fie după inspirația artistică sau spirituală. Este o distanță apreciabilă
între credința în puterea icoanei, între puterea de a face minuni și considerarea
oricărei imagini drept chip cioplit și sfărâmarea acesteia, aidoma vițelului de
aur din pustiu.
Toate aceste evenimente și chipuri imaginare sunt reprezentate în
imagini, în icoane prezente în toate marile catedrale, biserici de lemn sau de
piatră. De la mari catedrale și până la biserica dintr-un Lemn, de la imagini ale
marilor renascentiști și până la anonimii din zonele Carpaților, ICOANA este
prezentă și convinge că are putere.
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Merită, fără îndoială, interes și cercetarea sau înțelegerea pentru care un
sfânt este patron al săracilor, altul are cheile Raiului, o altă sfântă are putere
asupra ciumei sau de ce marinarii și-au ales un anume patron.
Legăturile dintre textele considerate sfinte, dintre însemnările
evangheliilor sau a informațiilor obținute prin tradiție și legile nescrise ale
culturii tradiționale (ne referim de această dată numai la imagine) sunt
determinante pentru a înțelege semnificațiile culturale ale icoanei tradiționale,
registrul enorm al acestor semnificații care au în vedere protecția și apărarea, au,
de asemenea, în vedere, prosperitatea și ajutorul în cele mai variate forme, atât
de dorite și de solicitate de muritorul de rând.
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Cultural Signification and Magical Actions Regarding the Románián
Tradițional Icon
- Abstract -

Cultural signification does not exclude dimensions of religiosity and
there are lots of “communications” between some magical actions and known
miracles inscribed in different histories of religions.
The attachment of people and the belief in the capacity of a face, of an
icon, of a sign to proiect, to heal, and to make miracles, represents a sort of
common area between some religions and some systems of archaic belief
become subjects of ethnography and folklóré.
The fact that there are beliefs and convictions regarding the capacity of
some icons to make miracles, is proved by the number of participants to the
pilgrimages, the waiting in a string, and the availability to spend the savings in
order to participate in such actions.
The fact that there is the belief - proved by the literature of the kind that the drought can be stopped by throwing an icon into a well, or the fact that
the phenomenon which is the reverse to the drought, we are talking about
torrential rain, can be as well stopped by the same means - throwing an icon
into the well, is a method belonging to the magical logic. It is about an image
that thrown into a “deep”, into a well which is a source of water and which “can
action” according to the thought expressed by the one who performs the
magical action.
An act where the magical and religious dimensions interweave, is also
the fact that the ears from the harvest wreath are put around the icon, which is
blessed by the priest at Epiphany, and then the seeds are mingled with the seeds
for the future crop.
The old custom, order, or “discipline” regarding the faces of saints, has
had a specific evolution for the art of our century.
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REPREZENTĂRI ARHAICE ÎN
ARTA MARAMUREȘANĂ ȘI ROMÂNEASCĂ
Pamfil Bilțiu

Cercetările de specialitate ne edifică cu limpezime că în straturile vechi
ale artei populare decorul avea o netăgăduită bază magică, fiecare motiv fiind
corespondentul unui simbol. Prin urmare, ca realizare estetică, ornamentul era
subordonat scopului magic.1
Pe de altă parte,, motivele decorative, în marea lor majoritate, sunt
semne simbolice ale unor legende sau mituri, în care condițiile locale sau cele
generate de curgerea timpului introduceau multiple variații pe aceeași temă.2
Pornind de la faptul că reprezentările, semnele ornamentale, nu sunt
decât relicve ale gândirii și creației noastre tradiționale, forme ale exprimării
creatoare, vechimea, valoarea și ingeniozitatea acestora este în concordanță
directă cu conservatorismul spațiului în care s-au zămislit, ne putem explica
existența în anumite zone folclorice, în zestrea lor spirituală, a unor motive
deosebit de interesante, adevărate vestigii ale trecutului, inestimabile documente
etnografice.
Cercetările noastre de teren ne-au edificat că mai ales Țara
Maramureșului și Lăpușului rămân neîntrecute păstrătoare ele unor astfel de
documente, deși unele dintre acestea au o circulație mai largă, putând fi întâlnite
și în alte regiuni ale țării.
Țara Lăpușului, prin conservatorismul ei aparte, oferă cercetătorului
multiple elemente arhaice de o însemnătate cu totul aparte3, atât în ceea ce
privește cultura spirituală, cât și cea materială. Drept consecință și în arta
populară consemnăm reprezentări, unele cu valoare de unicat, care pentru
cercetător suscită un interes aparte. Obiectivele care conservă atari reprezentări
sunt și ele numeroase: case, biserici de lemn, porți, interioare țărănești, piese
textile etc. Din rândul acestora se detașează Biserica din lemn “Sfinții
Arhangheli” din Rogoz, păstrătoarea unor adevărate unicate pe linia motivelor
din arta populară.
Cercetând interiorul acestui superb monument de artă populară, datat de
la 1600, suntem izbiți de reprezentarea, pe cât de arhaică, pe atât de interesantă vulturul bicefal. în arta populară din zonele actualului județ Maramureș acest
1 Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Ed. Meridiane, București, 1971, p.l 15.
* Ibidem, p.7.
3 Pamfil Bilțiu, Introducere la Poezii și povești populare din Țara Lăpușului, Ed. Minerva,
București, 1990, p.V.
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motiv este mai răspândit. în interiorul unei case vechi din Bogdan-Vodă
(Maramureșul istoric), datând din secolul al XVIII-lea, pe ancadramentul ușii de
intrare în camera dinainte, în contextul unui decor bogat, întâlnim dublu
reprezentat vulturul bicefal, ingenios stilizat.
Cu siguranță atari reprezentări au avut o funcționalitate magico-mitică.
Mai întâi, dubla reprezentare din decorul amintit, aceste păsări, apoi forma
motivului, care cuprinde cele două capete, ne întăresc convingerea că suntem în
posesia unei reduplicări mitice, derivată din funcțiile magice cu care a fost
investită în mitologia populară.
Pornind de la faptul că în jurul acestei păsări s-a urzit o adevărată
mitologie, vulturul bicefal nu poate fi interpretat de cât ca un simbol polivalent,
mai întâi vulturul bicefal este un simbol al tinereții fără bătrânețe și a vieții fără
de moarte; aspirație primordială a omului din popor, bogat reprezentată în
folclorul nostru și al altor popoare, dacă avem în vedere doar basmele și
poveștile pe această temă.
Credințele populare ne slujesc drept argumente concludente pentru
revelarea acestei funcții a vulturului care "nu îmbătrânește niciodată pentru că a
furat crucea de la fântâna lui Iordan și când e de 20 de ani merge acolo și se
scaldă și întinerește4.
Acest simbol este o considerabilă vechime, care depășește granițele
creștinismului. Mihai Coman menționează că imaginea băii purificatoare,
capabilă să redea puterea și tinerețea este larg răspândită în întreaga arie IndoEuropeană. Din textele vedice aflăm că vulturul se luptă cu soarele, iar când
penele sale iau foc, el se aruncă într-o apă curată, dobândind o nouă tinerețe.
Pentru că se bucură de o viață veșnică, pentru că înfruntă puterea morții,
vulturul este un simbol al sufletului al eternității acestuia. în această ipostază îl
întâlnim pe monumentele funerare din Dacia și în străvechea artă traco-getică.5
în arta traco-getică vulturul ne apare des reprezentat. Cele mai
semnificative dovezi arheologice, care conțin motivul vulturului, sunt vasul
numărul 1 de la Agighiol și cel de la Porțile de Fier6, datate din secolul al IV-lea
înainte de Hristos.7 Un cercetător merituos Ivan Evseev pledează și el în
favoarea acestei semnificații, menționând că vulturul este o pasăre a iluminării
și reîntineririi, pornind de la legendele populare8.
4 Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.H.
Hașdeu, Ed. Minerva București, 1970, p.293.
5 Mihai Coman, Mitologie populară românească, voi.II, Ed. Minerva, București, 1970, p.293.
6 D.Berciu, Arta traco-getică, Ed. Academiei, București, 1969, p.90.
7 Ibidem, p.94.
8 Ivan Evseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Ed. Amacord, Timișoara, 1994,
p.204.
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Vorbind de polivalența funcțională a acestei păsări, trebuie să amintim
că vulturul este și un simbol solar, uranian, consacrat divinității supreme a
cerului, emblemă a puterii imperiale. Este foarte important de amintit că această
funcție a fost atribuită tocmai vulturului bicefal, mai întâi, cu care apare și în
cultura altor popoare. In Asia Mică, simbolul vulturului bicefal este echivalentul
unui rege al regilor. De aici a fost preluat de către turcii seldjucizi, de unde
ajunge în Bizanț, iar de aici va fi împrumutat de împăratul Austriei și Rusiei.9
Funcția de pasăre mesageră a vulturului, arată Mihai Coman a derivat
din funcția de pasăre psihopompă. In basme ne apare ca pasăre năzdrăvană
venită de pe tărâmul celălalt, care întrunește funcțiile clasice ale unui adjuvant
al eroului, pe care îl ajută, sfătuiește și înlocuiește în îndeplinirea unor sarcini.10
Vulturul cu două capete de la Biserica “Sfinții Arhangheli” din Rogoz
este un motiv care face parte dintr-un candelabru, vechi, la fel ca biserica, și ar
putea fi interpretat și ca simbol religios, putând simboliza fie întunericul și
lumina, fie începutul și sfârșitul. Cu siguranță originea reprezentării este
populară, în decorurile multor biserici pătrunzând multe astfel de elemente
precreștine. De adăugat faptul că cultul acestei păsări începe încă în paleoliticul
superior. Ea este prezentă apoi la popoarele de veche civilizație. O întâlnim în
cultura mesopotamiană și hitită, la greci, unde vulturul era pasărea lui Zeus, iar
la romani a lui Jupiter.11
Polivalența funcțională a acestei păsări ne este potențată și de
simbolistica ei în heraldică unde semnifică forța, geniul, eroismul ascensiunea
spirituală, victoria.12
Din categoria reprezentărilor magico-mitice descoperite de noi în Țara
Lăpușului suscită un interes aparte calul bicefal sau "calul înjemănat", cum este
el denumit în graiul localnicilor. Reprezentarea am întâlnit-o pe mânerul unei
solnițe, descoperite de către noi în podul unei case vechi din Ungureni, comuna
Cupșeni, așezare de un conservatorism aparte în spațiul Zonei Lăpuș.
Reprezentarea derivă din multitudinea de reprezentări și motive ale
acestui animal arta populară românească și universală și apoi din multitudinea
de funcții cu care acest animal a fost investit în atât de bogata mitologie urzită
în jurul lui.
în folclorul românesc, calul este prezent în toate genurile literaturii
orale, în numeroase sărbători și obiceiuri populare, în medicina și magia
tradițională, în omamentică, în jocuri și obiceiuri cu măști.13
9 Ibidem.
10 Mihai Coman, op.cit., p.85.
11 Ivan Evseev, op.cit., p.204.
12 Ibidem.
13 Mihai Coman, Mitologie populară românească, vol.I, Ed. Minerva, București, 1986, p.40, 41.
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Cu siguranță, calul bicefal trebuie pus în legătură cu calul sacru, care
uneori ne apare dedublat, născând cuplul cailor și călăreților gemeni.14
încercând elucidarea semnificației calului bicefal, trebuie să
evidențiem, mai întâi polifuncționalitatea calului în cultura populară. Romulus
Vuia se oprește asupra funcției calului de cult solar arătând că el este însoțitorul
zeului sau jertfit lui.15
Romulus Vulcănescu discută și el această funcție, menționând că dintre
caii astrali, caii solari semnifică cursierii pe care călărește soarele în călătoria lui
pe cer sau în incursiunile lui cosmice după sora lui, Luna.16
Funcția apotropaică a calului ne este și ea bine pusă în evidență în arta
populară, dovadă capul de cal pus pe acoperiș, pe lavițele de lângă sobe, la
cosoroabele bordeiului din Oltenia, pe pereții de la intrare în vechile case, toate
reprezentări care derivă din vechi credințe în puterea lui de a goni spiritele
rele.17
Mihai Coman, vorbind de manifestările folclorice care evocă chipul
calului, ajunge la concluzia că toate aceste manifestări aveau caracter apotropaic
și fertilizator, fiind menite să alunge, prin invocarea figurii magice a animalului,
puternic și fecund, duhurile malefice.18
Caii de Sângeorz sunt edificatori pe linia elucidării funcției agrare a
calului. împreună cu caii lui Sumedru înconjură pământul pentru a înverzi
crengile și codrii, anunțând sosirea primăverii.19
Romulus Vuia scoate și el în evidență rosturile cailor în culturile agrare,
pe care îl consideră demon al fertilității, de care depinde soarta recoltei și
sănătatea animalelor.20
Funcția fertilizatoare a calului ne este bine argumentată de rația calului
cu apa și care ne este pusă în lumină de către fântânile cu cai, care reprezintă
mici izvoare, captate la nivelul solului, având izvorul prins într-o cutie
prismatică, din scândură tăiată în formă de cap de cal, văzut din profil. Tipul
acesta de fântână existent numai la noi în țară are o arie de răspândire întinsă
cuprinzând partea centrală și nordică a Olteniei, Gorjului și Vâlcei și se
întâlnește ceva mai rar în Muntenia de nord-vest și până pe apa Argeșului .21

14 Ibidem, p.47.
15 Romulus Vuia, Despre originea jocului de călușari, în “Studii de Etnografie și folclor", vol.I,
Ed. Minerva, București, 1975, p.47.
16 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Ed. Academiei, 1985, p.515.
17 Paul Petrescu, op.cit., p.l 16.
18 Mihai Coman, op.cit., p.49.
19 Romulus Vulcănescu, op.cit., p.515.
20 Romulus Vuia, op.cit., p.l37.
21 Paul Petrescu, op.cit., p.l 17.
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în contextul polifuncționalității sale, calul a fost interpretat și ca demon
al sănătății, de care depinde sănătatea oamenilor, deoarece este o ființă care
pricinuiește boala, dar tot el o și vindecă22. Obiceiul, care marchează cel mai
bine funcția calului de protector al sănătății, este jocul de călușari sau "călușul".
Cercetările ne ilustrează că în cadrul acestui obicei "fetele și nevestele joacă cu
mare drag lângă călușari, căci cică vor fi totdeauna sănătoase și drăgăstoase
flăcăilor, iar sătenii se întrec care mai de care să cheme călușarii în curte spre a
juca, căci se crede că cel care primește «călușul» va avea noroc și ferire de
boale". Un argument în plus a funcție de protector al sănătății al calului ni-o
oferă călăreții danubieni, care erau protectori ai oamenilor și vindecători ai
bolilor, fapt ce îi apropia de dioscuri și asvini.23
în mitologia universală calul este generalizat. O mulțime de reprezentări
vin să ne potențeze polifuncționalitatea și multitudinea de semnificații ale
acestui animal: caii lui Helios, caii lui Apolo, calul înaripat, Pegas, dioscurii,
călăreții Danubieni, centaurii, amazoanele, caii apocaliptici etc.24
Motivele decorative, reprezentând calul și călărețul dăinuie mult în
civilizația geto-dacă, el răspândindu-se larg odată cu moneda geto-dacă sau prin
ceramica traco-getică25. Trebuie să subliniem că acest animal este preferat al
lumii tracice, a cărei îndeletnicire de bază era creșterea cailor, alături de
agricultură.26
între formele reductive ale reprezentării calului, capătă o importanță
aparte figurarea capului de cal, care este o prescurtare plastică a motivului, larg
răspândită, pe care o întâlnim și în arta altor popoare, precum în arta rusească.
Cu siguranță reprezentarea se întemeiază pe străvechea practică magică, prin
care această parte a corpului acționează ca și cum ar fi întregul animal27.
în țara noastră această reprezentare are o zonă de circulație întinsă, care
cuprinde Oltenia, Dobrogea, nordul țării, Moldova, iar în vest, Ținutul
Pădurenilor.28 în Maramureș întâlnim acest tip de reprezentare a calului la ușile
mari de lemn ale grajdurilor care, ca și în alte părți ale Transilvaniei, au chingile
în diagonală, terminate în capete de cai, trecând peste linia de sus a porții. De
asemenea, perechea de capete de cai afrontată, aplecată ușor unul către altul,

22 C. Rădulescu-Codin, D. Mihalache, Sărbătorile poporului român cu obieciurile și credințele și
unele tradiții legate de ele, București, 1909, p.72.
23 Aristide N. Popescu, De la Pegas la El-Zorab, Ed. Albatros, București, 1978, p.44.
24 Ibidem,
25 D. Berciu, op.cit., p.l 12.
26 Ibidem, p.l 09.
27
*
Paul Petrescu, op.cit., p.l 15.
28 Ibidem, p.l 16.
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plasată în mijlocul porții, domină restul decorului și apare detașată pe fondul
întunecat al încăperii grajdului.29
Această reprezentare prescurtată, larg răspândită, în Țara Lăpușului, o
întâlnim într-o variantă regională, la Biserica “Sfinții Arhangheli” din Rogoz,
având o particularitate care îi conferă reprezentării un interes aparte. Pe frunte,
și sub botul capului de cal, descoperim transfigurată o rozetă, care ne slujește
drept argument în plus pentru elucidarea funcției solare a calului. De altfel
sătenii ne-au sugerat cu limpezime semnificația rozetei stilizată pe capul calului,
“în scorușu bisericii este on cap de cal, cu on soare pă frunf e”.
Calul și călărețul este un motiv de largă circulație în arta populară din
Maramureș, românească și universală. Pe fațada unei case din Bogdan Vodă,
aflată la Muzeul Satului de pe Dealul Dobăieș din Sighetul Marmației, întâlnim
doi călăreți în luptă cu balaurii, casa datând din secolul al XVIII-lea. Tot pe un
monument de artă populară din același secol, Troița din Berbești, în ansamblul
ei sculptural a existat odinioară și un călăreț, azi fiind dispărut.
Vorbind de semnificația acestei reprezentări trebuie să subliniem că
cuplul cailor și călăreților prelungește, în folclorul românesc, atributele
străvechiului grup divin al călăreților danubieni, zeități de origine geto-dacă,
intens adorate în vechime în teritoriile dunărene.30 Cum cultul călăreților
danubieni însemna, în fapt, respingerea mitologiei greco-romane, geto-dacii din
fostul regat al lui Decebal, năzuiau protecția unor ostași asemenea lor, călări pe
cai iuți. Lor le implorau ei ajutorul în nevoie, ca să-i răzbune pentru amărăciuni
și suferințe, să-i tămăduiască de boli, să-i ferească de primejdii.
Așa cum arată cercetările, călăreții danubieni ilustrau, așadar, obișnuita
temă principală a religiilor: înfruntarea maniheistă dintre bine și rău. în această
luptă călăreții erau eroi solari, ostași ai binelui, care zdrobesc cu arma, la
picioarele cailor, elementele răului, adică pe dușmani. Li se atribuiau și alte
calități, ca protectori ai oamenilor, vindecători ai bolilor, fapt ce îi apropia de
dioscuri și mavini.31 De altfel, faptul că sunt transfigurați în luptă cu balaurii
vine în sprijinul afirmației că în această.transfigurare de la Sighet descoperim
urme ale călăreților danubieni.
Suita reprezentărilor din categoria reduplicărilor magico-mitice în arta
populară românească, universală, și maramureșană este impresionantă, prin
bogăție și varietate, derivate din rosturile ce li s-au atribuit. în Maramureș și
Țara Oașului, șarpele bicefal sau “șarpele înjemănat”, cum este el denumit în

29 Ibidem, p.118-119.
30 Mihai Coman, op.cit., p.47.
31 Aristide N. Popescu, op.cit., p.44.
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grai local, ne apare frecvent transfigurat pe lingurile de băcit, ținând de un
substrat mitologic străvechi.
Șarpele cu trup îngemănat este mai răspândit în arta populară
românească. O astfel de reprezentare s-a descoperit la Basarabi-Murfatlat. El ne
amintește de motivul celor doi șerpi încolăciți care se privesc față în față,
reprezentând două forțe egale, opuse, care se înfruntă și care semnifică două
forțe mitice antagonice32.
înrudit cu “șarpele înjemănat” este balaurul cu două capete. Cercetările
ne arată că în balaur cu două capete se transformă șerpii care trăiesc cât trei vieți
de om și au făcut numai rău în tot acest interval. De obicei, acești balauri au
două capete, unul în poziție normală și altul în poziție anormală, adică un cap în
coadă.33 O astfel de reprezentare, tot din familia reduplicărilor mitice, balaurul
cu două capete, o întâlnim în pictura murală a Mănăstirii Voroneț, pe peretele
vestic, în cadrul amplului tablou al Judecății de Apoi. Pe balaur călărește
diavolul, fapt ce ne întărește funcția lui de simbol al răului. Se știe că exteriorul
ca și interiorul mănăstirii au fost pictate pe la 1547, din inițiativa mitropolitului
Grigorie Roșea, care a avut rol de îndrumător artistic.34
Reprezentările, derivate din reduplicări sau dimensionări magicomitice, în arta populară românească și din Maramureș, sunt numeroase. Biserica
“Sfinții Arhangheli” din Rogoz care conservă o serie de motive interesante,
cuprinde în pictura de sub scoruș, balaurul cu șapte capete, motiv care chiar
dacă este de inspirație biblică în arta murală este tratat în manieră populară. De
altfel, cercetările ne argumentează factura populară a picturii bisericilor de lemn
din Țara Lăpușului, în care alături de trăsăturile general caracteristice picturii
populare în maniera de lucru a fiecărui pictor se remarcă trăsături specifice.35
De semnalat că pictura bisericii de la Rogoz este mai târzie decât construcția și
datează de la 1785.36
Motivul balaurului cu șapte capete este mai răspândit în arta murală
veche a Maramureșului. îl întâlnim în pictura murală a bisericii de la Șurdești,
pictată de un meșter local la 1783. La Șurdești motivul este tratat mai aparte.

32 Romulus Vulcănescu, op.cit., p.523.
33 lbidem, p.526.
34 Petre Comărnescu, îndreptar artistic al monumentelor din Nordul Moldovei, Suceava, 1961,
p.193.
35 Dana Tarnavschi Schuster, Biserici de lemn din Țara Lăpușului, în "Buletinul monumentelor
istorice", XLII, nr. 2, 1973, p.47.
36 lbidem, p.50.
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Balaurul are capetele asemănătoare celor umane, iar pe unul stă îngerul Mihail
*
a
37
care a ucis balaurul, cu o candelă în mână.'
Desigur, balaurul aparține mitologiei populare, în care este imaginat ca
un șarpe gigantic, o făptură mitică monstruoasă, o ipostază a condiției animale
ostilă omului, având 3, 6 sau 9 capete, care reprezintă reduplicări mitice
structurate pe mistica cifrei 3 generalizată în folclorul nostru și universal.
Fiziologic, balaurul stârnește frică, devenind un simbol al groazei, apărând în
basme în postura de apărător al cetăților, comorilor, ceea ce a făcut ca această
flintă mitologică să se bucure, la toate popoarele, de un cult poate mai puternic
’
38
decât al soarelui.
Cu toată sursa de inspirație populară, pe care au urmat-o zugravii
bisericilor vechi, au respectat și erminiile și canoanele picturii bizantine, a cărei
sursă este Biblia. Balaurul cu șapte capete prezent în pictura murală este inspirat
din scrierile Noului Testament, unde reprezintă un semn ceresc. “Și alt semn s-a
arătat în cer: iată un balaur mare, roșu, având șapte capete și zece coarne și pe
capetele lui șapte cununi împărătești”.37
39
38
în Noul Testament, ca și în folclor, balaurul este un simbol al răului,
similar diavolului, aruncat pe pământ din cer, fapt ce ne explică originea
populară a acestei ființe din mitologia creștină. “Și a fost aruncat balaurul cel
mare, șarpele cel de demult care se chiamă diavol și satana, cel ce înșeală lumea
aruncat a fost pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el”.40
Asupra balaurului ca simbol arhetipal, de mare persistență și cu o arie
largă de răspândire în miturile lumii, s-au pronunțat cercetările de specialitate,
care l-au asociat și apei, fertilității, bogăției, focului uranian și strămoșului mitic
care întruchipează răul universal.41
Balaurul se întâlnește în arta traco-getică, unde însă nu se întâlnește în
forma acestor reduplicări mitice. Ne apare transfigurat cu capul viguros și gura
larg deschisă în Tezaurul de la Craiova, care datează din veacul al IV-lea înainte
de Hristos.42
Un simbol arhetipal, frecvent transfigurat și el în arta populară din
Maramureș și românească este cerbul cu coamele mari și ramificate. Frecvent
motivul îl întâlnim în omamentica porților de lemn mai ales pe valea Cosăului,
dar cel mai des îl întâlnim în decorul covoarelor vechi. Nu lipsește nici din
37 Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, -cap. 12, vers. 7-9, după, I.D. Ștefănescu, Biserica din
Surdești, Baia Mare, 1967, p.9.
38 Ivan Evseev, op.cit., p.20.
39 Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, loc.cit., cap. 12, vers. 3.
40 Idem, cap. 12, vers. 9.
41 Ivan Evseev, op.cit., p.20.
42 D. Berciu, op.cit., p. 139.
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decorul caselor vechi. La ancadramentul ușii de intrare în camera dinainte a
unei case din Bogdan Vodă, cerbul este situat în partea de sus a decorului, fapt
ce ne evidențiază importanța animalului în contextul acestuia. în arta tracogetică, pe unele vase, cerbul cu coarnele desfășurate este motivul central, cum
ar fi vasul nr. 3 de la Agighiol43
Reprezentarea cerbului în picioare, așa cum o întâlnim pe covoarele sau
porțile maramureșene, de pe vasele de la Porțile de Fier, sau de la Agighiol, din
arta traco-getică, după cum arată specialiștii, ne dezvăluie o influență orientală
și datează din prima jumătate a mileniului I, înainte de Hristos.44
Sub aspectul semnificației, reprezentării, trebuie să avem în vedere, mai
întâi, legătura pe care o are cerbul cu lumea de sus, prin identificarea coamelor
sale lungi și ramificate cu razele soarelui. Ele se reînnoiesc periodic. De aceea
cerbul este și un simbol al regenerărilor și renovărilor din natură.45
în orațiile de nuntă, ca și în colindele cu conținut marital, cerbul
simbolizează mirele, ca și prezența frecventă a cerbului în jocurile cu măști,
reprezintă argumente întemeiate în favoarea recunoașterii caracterului totemic al
acestui animal în spațiul carpato-dunărean.46
Suita reprezentărilor din categoria redup licări lor mitice, în arta populară
din Maramureș este impresionantă prin bogăție și varietate. Cercetările noastre
de teren ne-au rezervat surpriza descoperirii la Ieud, vatră de perenă și străveche
civilizație românească, a unei reprezentări a șarpelui cu valoare de unicat. Pe
fruntarul unei vechi porți, descoperim transfigurată o pereche de șerpi cu limbile
scoase, extrăgând elixir dintr-un brad, fixat la mijloc între două coarne de
berbec. Reprezentare este fixată pe o grindă orizontală, iar în partea ei de jos
este prinsă pe un segment al porții având formă de arc de cerc, având la fiecare
extremitate câte o spiță.
Perechea de șerpi este un motiv mai răspândit în ornamentica
tradițională. O întâlnim transfigurată pe o poartă din Săliștea de Sus, aflată la
Muzeul Satului din Sighetul Marmației și ingenios stilizată pe fațada unei vechi
case din Câmpulung Moldovenesc.
Este important de amintit că motivul celor doi șerpi îl întâlnim în arta
traco-getică. în cadrul tezaurului de la Agighiol perechea de șerpi o întâlnim pe
aplica zoomorfă nr.5 și nr.647, tezaur datat din secolele III-II înainte de Hristos,
fiind considerat dacic din epoca LaTene.48
43 Ibidem, p.55.
44 Ibidem, p. 1 14.
45 Ivan Evseev, op.cit., p.20.
46 Migai Coman, Izvoare mitice, Editura Cartea Românească, București, 1980, p. 127.
47 D. Bedeciu, op.cit., p.62-63.
48 Ibidem, p.85.
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Cu siguranță, atari reprezentări, mizând pe reduplicări mitice, derivă din
funcția protectoare a șarpelui, bine pusă în evidență de către cercetările de până
acum. “Șarpeleda toată casa unde e șarpe e noroc la casă, merge bine și nici rău,
nici un farmec nu se apropie”49. .
Credințele legate de șarpele protector al casei sunt străvechi și se
întâlnesc la toate popoarele, fiind atestate la romani, la lituanieni, finlandezi,
japonezi, prusaci, letoni, suedezi, germani, ruși, francezi etc.50
Din funcția apotropaică derivă reprezentările șarpelui pe căucele
ciobănești, pe furcile de tors, aflate la Muzeul Satului, pe fruntarul porților sau
morilor, cum este fruntarul de moară de pe Valea Mureșului, aflat în Muzeul
Etnografic din Reghin, unde șarpele ține în gură un pește. Trebuie să subliniem
că și reprezentarea peștelui în arta populară este veche, ea trimițându-ne până la
începuturile acesteia. Este suficient sa amintim că în arta scită s-au răspândit
numeroase aplice în formă de pește.51
Așa cum arată cercetările, credințele referitoare la șarpele protector,
sunt extrem de vechi și sunt răspândite în tot spațiul indo-european. O bună
dovadă ne-o slujește prezența lor în culturile mediteraneene, în India, în zonele
populate de slavi, șarpele fiind la toți protectorul casei.52
Șarpele a fost considerat un simbol fundamental al culturilor arhaice, un
simbol magico-religios, jucând rolul unui model total cosmogonic sau
antropogonic.53
Șarpele a fost investit în cultura populară și cu funcția de animal
fertilizator. Frazer amintește de uciderea șarpelui, în riturile de fertilitate, în
Africa de Vest, unde Cobra Capella este considerată zeitatea care poate să le
dăruiască bogății sau să-i pedepsească cu necazuri de moarte.54 Artúr Gorovei
amintește faptul că la finlandezi cele dintâi produse ale agriculturii erau oferite
șarpelui și se credea că de acesta atârnă prosperitatea casei.55
Șarpele, în afara acestei funcții, are rolul de duh protector al
gospodăriei, al căminului. El este cel care garantează norocul casei, sănătatea,
bogăția și fertilitatea acesteia.56

49 Artúr Gorovei, Șarpele de casă. Cercetări de folklór, Memoriile Secției Literare, București,
seria a Il-a, Tom XI, p.3.
50 Ibidem.
51 D. Bedeciu, op.cit., p.l 17.
52 Mihai Coman, Mitologie populară românească, voi. I, p.l 13.
53 Silvia Chițimia, Balada șarpelui în elementele ei de străveche cultură românească, în “Revista
de etnografie și folclor”, nr. 2, 1979, p.l 86.
54 J. Frazer, Creanga de aur, voi. IV, Ed. Minerva, București, 1980, p.78.
55 Artúr Gorovei, op.cit.
56 Mihai Coman, op.cit., p. 111.
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Funcția șarpelui de animal fertilizator ne este bine elucidată de către
unele dintre obiceiurile de primăvară, având o largă deschidere către funcția de
stimulare a manei. în satul Preluca Veche, când este secetă, se ia clopotul de la
biserică și se pune într-o apă curgătoare. Clopotul poate fi substituit cu icoana
patronului bisericii, o cruce din cimitir sau un șarpe ucis. Acest ritual ne
amintește de ceremonialul pedepsirii zeului, care se practica în comunitatea
arhaică, atunci când asupra satului se abăteau nenorociri, iar zeul protector al
comunității respective nu intervenea pentru a le alunga. Șarpele a fost substituit
clopotului de la biserica sau de către icoana bisericii, deoarece practicile și
obiceiurile creștine s-au suprapus peste fondul arhaic de credințe, infiltrându-și
în acesta elementele sale.
în ceea ce privește crucea adusă din cimitir și scufundată în apă este
limpede că intervine aici în ritual un element al cultului morților, în care era
implicat șarpele ca element fertilizator. Rezultă că în cadrul reprezentărilor
șarpelui ca protector al comunității sau ca zeitate totemică au pătruns urme din
cultul morților, care s-au contopit cu cele de rit agrar.57
Folclorul românesc ne oferă numeroase și sugestive argumente privind
funcția șarpelui de protector al familiei. Balada având ca miez șarpele
antropofag ne dezvăluie urmele unor străvechi rituri de apărare în care este
implicat șarpele. De teamă că va fi pierdut, copilul nou-născut este încredințat
de mamă șarpelui protector. D. Caracostea afirmă cu limpezime “sunt frecvente
in folclor basmele și baladele în care mama își blestemă copilul în leagăn ca să-l
mănânce șarpele”58.
Reprezentarea de la Ieud se constituie intr-un tablou complex, cu
pregnante implicații magico-mitice. Faptul că perechea de șerpi ne este redată
cu limbile scoase și apropiate de petalele unui brad, care nu poate semnifica
decât un pom al vieții, așa cum este stilizat, stilizare amplu răspândită în arta
populară care ne furnizează un argument în plus în susținerea părerii potrivit
căreia pomul vieții reprezintă, în formă poetică, un arbore care semnifica visul
irealizabil al “tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte”. în legendele și
credințele popoarelor acest mit se înfățișează oarecum constant, fiind vorba de
un copac ale cărui fructe minunate sau sevă miraculoasă sunt elixire ale vieții.59
Reprezentarea de la Ieud ne dovedește, pe deasupra, că omul din popor
a zămislit obiecte de artă, în componența cărora a pus să acționeze elemente
multiple în scopul realizării unor deziderate majore ale vieții sale. Prezența
57 Elena Flórian, Șarpele în credințele și practicile magice din zona Chioar, în "Buletinul științific
al Societății studențești de folclor", voi. III, Suceava, 1982, p. 168-169.
Dumitru Caracostea, Ovidiu Bârlea, Problema tipologiei folclorice, Ed. Minerva, București,
1971, p.l 12.
59 Paul Petrescu, op.cit., p.39.
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coarnelor de berbec îndeplineau și o funcție magică. Funcția apotropaică a
coamelor de berbec ne este argumentată de așezarea acestora la poartă, la casele
unde se naște un copil, la care în Maramureșul istoric se adaugă și piatra
găurită.60 Către aceeași funcție ne conduc și reprezentările craniilor de comute
pe care în arta populară, le întâlnim în Moldova, în nordul țării, cel mai adesea
berbeci.61 Mai trebuie să amintim că suportul reprezentării fiind alcătuit din
două piese cu spițe în formă de arc de cerc ne conduce la relația șarpelui și
coarnelor de berbec cu cultul solar. Nu întâmplător s-a afirmat că, sub aspectul
semnificației, coamele de berbec simbolizează forța, evoluția, deschiderea
pentru captarea energiilor cerești.62 Berbecul este apoi emblema lui Amon, la
egipteni, și a lui Hermes, la greci, una din ipostazele zoomorfe ale lui Agni la
vechii indieni.63
Două dintre bisericile de lemn din Țara Lăpușului, “Adormirea Maicii
Domnului” din Lăpușul Românesc, datând de la 1697 și “Sfinții Arhangheli”
din Dobric, a cărei pictură datează de la 180064 conservă în pictura murală un
motiv rar denumit popular “roata lumii”, reprezentate sub forma unei timone și
care există pe perceptul filosofic “fortuna labilis”. In erminii, reprezentarea ne
apare denumită “zadarnică lumea aceasta”65.
Această reprezentare, figurând o roată cu opt spițe, este simbolică dacă
avem în vedere că fiecare spiță are la capăt câte o figură umană, în formă de
bust, și câte o cifră reprezentând diferite vârste ale existenței umane. în dreptul
fiecărei spițe există câte un motto specific fiecărei etape ale vieții. De exemplu:
“40 de ani. Cine-i ca mine, la 60 de ani. O, lume, cum m-ai înșelat!”66.
Un motiv destul de frecvent în arta populară maramureșană și
românească, specifică artei, dar și arhitecturii populare, este crucea circulară sau
crucea închisă în cerc.
Prestigiosul cercetător Paul Petrescu amintește că pe o mare întindere
a României, incluzând Oltenia, Muntenia, Transilvania, forma troițelor și a
crucilor se caracterizează prin prezența unui mare cerc care leagă brațele
crucii.67 Crucea închisă în cerc face parte din decorul fațadelor caselor vechi din
Maramureșul istoric, se întâlnește la crucifixele din vechile biserici unele
60 Mihai Dăncuș, Rițuri de separare, agregare și inițiere în faza copilăriei. în “Marmația ”, V-VI,
Baia Mare. 1979-1981, p.453-455.
61 Paul Petrescu, op.cit., p.l 16.
62 Ivan Evseev, op.cit., p.22.
63 Ibidem.
64 Dana Tarnavschi Schuster, op.cit., p.49, 56.
65 Ibidem, p.47.
66 Ibidem, p.49.
67 Paul Petrescu, op.cit., p.34.
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păstrate la Muzeul maramureșan și mai persistă până astăzi în cimitirele din SatSugătag și Dragomirești. Motivul apare frecvent în decorul porțiunilor
monumentale, sau la troițele de pe lângă biserici sau de la hotar.
Motivul aparține unor substraturi străvechi de civilizație, dacă avem în
vedere că atât roata cât și crucea închisă în cerc fac parte din categoria
reprezentărilor la baza cărora stă cultul solar.
Ca simbol solar complex, roata reprezintă două aspecte - roata realizată
dintr-un cerc cu o cruce înscrisă (crucea în fond este tot simbol solar) și roata
realizată dintr-un cerc cu o cruce exscrisă, care depășește prin brațele ei
perimetrul cercului.
Cercul cu crucea, la toate popoarele indo-europene este folosit în unele
forme de cult solar ce țin de solstiții și echinoxuri. La sărbătorile solstițiale era
îndătinat în unele zone, ca roți de car îmbrăcate în paie și aprinse să se dea de-a
dura de pe înălțimi la vale, însoțite de tineret, care aleargă țipând și bătând din
tălăngi. Roata împrăștia scântei pe ogoare, în credința fertilizării solului. Mersul
drept sau sinuos al roții se interpreta ca o fertilitate constantă sau cu intermitențe
ale puterii germinative.68
Crucea închisă în cerc este un motiv larg răspândit în arta populară
universală. Paul Petrescu arată că acest tip de cruce se întinde și în sudul
Dunării, în părțile de vest ale Bulgariei și de est ale Iugoslaviei69.
Sub aspectul vechimii, motivul poate fi datat exact pe baza datării
monumentelor care îl conțin. Așa este Biserica din Georgia construită în timpul
lui Bograt al IlI-lea între 1010-1014 sau decorul plafonului Criptei din Lucina
(Italia), datând în prima jumătate a veacului al II-lea care figurează imaginea
crucii înscrisă într-o stea cu opt colțuri și care este înscrisă în cerc.
Virginia Cartianu consideră motivul crucii înscrisă în cerc ca fiind de
influență celtică, precum în sud-vestul Angliei, Țara Galilor, Irlanda, Insulele
Hebrid și nord-vestul Scoției.70
Potrivit părerii Virginiei Cartianu motivul se leagă cu ideea roții cu
spițe și el frecvent întâlnit în decorul porților maramureșene de pe valea Izei,
care, spune cercetătoarea, par să fi avut rosturi decorative cu multiple
semnificații păgâne.71
Romulus Vulcănescu consideră că nu știm în ce măsură roata solară a
celților, care au conviețuit cu dacii în câteva zone pe teritoriul Vechii Dacii s-a
transmis dacilor care, ca indoeuropeni, ar fi putut să aibă și ei roata ca simbol
68 Romulus Vulcănescu, op.cit., p.373.
69 Paul Petrescu, op.cit., p.34.
70 Virginia Cartianu, Urme celtice în spiritualitatea și cultura celtică românească, Ed. Univers,
București, 1973, p. 132.
71 Ibidem.
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solar. Știm - arată cercetătorul - că în mitologia lor, celții aveau un anume zeu
solar Tarams, căruia druizii îi consacrau un cult complex cu rituri de inițiere
apotropaice și tropaice.72
Reprezentările de pe cruci simple, de pe blocuri de piatră, cu inscripții
latine și celtice, conținând acest motiv datează din secolul al VII-lea, altele fiind
mai târzii, datând din veacul al X-lea.
în sprijinul originii celtice a motivului au fost aduse descoperirile
arheologice, din ultimii 25 de ani, care au scos la iveală un mare număr de
tezaure monetare celtice, în centre situate în sud-vestul Transilvaniei și în
Oltenia, toate aceste monede conținând motivul crucii închise în cerc, care apare
și pe monedele dacice cu vădite elemente luate de la celți. Originea lor a fost
atribuită când dacilor liberi, când cehilor.73
Un cercetător bulgar, într-un studiu despre crucile funerare din regiunea
vestică a Bulgariei, conținând motivul crucii închise în cerc, foarte asemănător
cu cele câteva părți ale țării noastre și cu acelea din regiunile celtice ale Marii
Britanii consideră că acele cruci au fost lucrate în sate din Bulgaria, de unde sau răspândit în regiuni învecinate, crucile fiind anterioare venirii slavilor în
Bulgaria.74
O reprezentare și ea de largă circulație, de mare sobrietate și simplitate,
este motivul soarelui în mișcare, pe care îl întâlnim transfigurat pe
ancadramentul ușilor sau geamurilor de la casele vechi din Maramureș, în
decorul porților maramureșene, care se întâlnește și în Moldova și Oltenia,
înrudit cu rozeta este alcătuit din segmente ondulate sculptate în relief al căror
număr de regulă subscrie misticii cifrei 3, fiind în număr de 9 sau 12 și care în
grai local poartă mai multe denumiri “soarele cu rază mărgîn’ ”, “soarele cum
mere”, “soarele învârtindu-să”.
Vechimea lui poate fi probată de prezenta pe monumentele medievale.
Este evident în decorul exterior al Bisericii “Trei Ierarhi” de la Iași, construită,
cum se știe, între 1635-1639.75 Vechimea motivului este considerabilă, din
moment ce a fost atestat pe un fragment de cupă din secolul al III-lea după
Hristos76. în arta populară el a mai fost denumit “morișca” sau vârtejul solar.77
Motivele geometrice generalizate în arta populară românească și
universală au fost apreciate de către specialiști a fi cele mai vechi. De altfel,
72 Romulus Vulcănescu, op.cit., p.374.
73 Virginia Cartianu, op.cit., p. 138.
74 lbidem, p. 143.
75 V. Cucu, M. Ștefan, Ghid-atlas al monumentelor istorice, Ed. Științifică, București, 1974,
p.274.
76 Paul Petrescu, op.cit., p.27.
77 lbidem.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Reprezentări arhaice în arta populară maramureșană

425

cercetătorii au afirmat că geometrismul a fost una din trăsăturile tradiționale ale
artei tracice, el bazându-se pe o multimilenară folosire a motivelor geometrice.78
în arta populară din Maramureș și românească, cuprinzând toate
regiunile țării, rozeta este unul dintre motivele cele mai frecvente. Obiectele și
obiectivele etnografice pe care întâlnim acest motiv sunt numeroase și variate:
case, porti, șuri, biserici, piese de mobilier etc.
în domeniul arhitectonic medieval, rozeta își găsește o. largă aplicare.
Rozete combinate cu entrelacs-uri, dăltuite în piatră le întâlnim în decorul
Mănăstirii Neamț, datând din sec. al XV-lea. Rozete întâlnim la chenarele de
piatra ale ferestrelor casei domnești de la Probota, datând din 1532. Mobilierul
medieval este și el dominat de acest motiv. Este suficient să amintim stranele de
la Probota, jilțul domnesc de la Vatra Suceviței, strana de la Voroneț.79
Sub aspectul vechimii motivului, trebuie să subliniem că în arta tracică,
rozeta este destul de frecventă. Ea a fost considerată ca ceva specific artei
grecești, dar vechimea ei este cu mult mai mare, fiind atestată anterior în
Orientul Apropiat. în secolele IX-VIII înainte de Hristos era aproape
generalizată în Iran, iar în epoca ahemenidă a avut o largă folosire. O găsim pe
tiara lui Darius I. Rozeta cu patru petale ascuțite se întâlnește în ornamentica
coifului de la Agighiol, pe coiful de aur, cât și pe cel de la Porțile de Fier.8081
Așa cum arată cercetările, rozeta la origine este iraniano-persană, care a
fost prelucrată de către greci și răspândită pretutindeni la neamurile cu care au
•
/in
>. contact. 81
intrat
Aceste reprezentări arhaice, precum și altele pe care nu ne-am propus să
le discutăm în prezentul studiu, sunt tot atâtea dovezi ale talentului creator al
meșterilor noștri populari, asupra receptivității lor față de influențele cu care au
venit în contact, pe care adesea le-au recreat, ele fiind adevărate dovezi ale
dăinuirii noastre prin vreme.

78 D. Berciu, op.cit., p. 187.
79 Paul Petrescu, op.cit., p.27, 28.
811 D. Berciu, op.cit., p. 120.
81 Ibidem, p.88.
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Archaic Representations in Románián and Maramureș Főik Art
- Abstract -

The study having this title analyses a succession of decorative and
symbolic signs.that can be found in the főik art of Maramureș and also in some
other parts of Romania. Th$y are mostly linked with beliefs and myths, genuine
proofs of the age civilization in the space of investigation. Also, those signs
depend on the ethno-cultural and ethno-artistic archetypes.
Our contribution stressed on some signs and motifs which are
transfigured in many local variants, having their separate particularities in the
főik art of the two of the most conservative and archaic ethno-folkloric zone:
Lăpuș Land (called “country”) and Historic Maramureș.
Such motives remind us of the bicephalous horse, the bicephalous eagle
and a particular variant of a head of horse - we also refer to some motives with
a wide circulation or even a common one in Románián főik art as is the stag and
the rosette.
In the category of the complex symbolic signs which can be rarely
found (some of them being unique) we analyzed “the Danubian knights”, the
pair of snakes which suck elixir out of a life tree and the Dragon with seven
heads, inspired by the Bible.
The analyze of the signs is made taking in consideration the
signification that they have in our or foreign folklóré.
Referring to the zoomorph motives we referred to the functions which
the animals had in folklóré and in folk mythology of our people.
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Călăreți danubieni. Decor exterior de pe fațada casei Iurca din Bogdan Vodă (Muzeul
Satului Maramureșean, Sighetul Marmației).

Cruci închise în cerc la mormintele din cimitirul vechi din Dragomirești. Maramureș.
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Balaurul cu șapte capete. Pictură murală de sub scorușul Bisericii Sfinții Arhangheli de
la Rogoz.

Satana stând pe un balaur cu două capete. Scenă din Judecata de apoi pictată pe peretele
vestic al Mănăstirii Voroneț.
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Perechea de șerpi decor pe fruntarul unei case vechi din Câmpulung-Moldovenesc.

Poartă din Rozavlea având ca decor de bază șarpele (Muzeul Satului Maramureșean
Sighetul Marmației).
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Vulturul bicefal. Piesă făcând parte dintr-un cadelabru de la Biserica sfinții
Arhangheli din Rogoz (Țara Lăpușului). Sec. al XII-lea.
Vulturul bicefal. Piesă din decorul interior al casei Iurca din Bogdan Vodă
(Muzeul Satului Maramureșean Sighetul Marmației).
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Perechea de șerpi extrăgând elixir dintr-un pom al vieții. Decor de la un fruntar de
poartă de la Ieud (Circa sec. al XVIII-lea).
Crucifix având ca decor crucea închisă în cerc. Secolul al XVIII-lea (Muzeul de
Etnografie din Sighetul Marmației).
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Furcă de tors având ca decor motivul șarpelui (Oltenia, Muzeul Satului București).
Cap de cal stilizat la cosoroaba bordeiului din Oltenia (Muzeul Satului București).
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Aurel Bodiu

Conform teoriei lui Amold van Gennep1 viața terestră este considerată a
fi un rit de trecere din cosmos pe pământ și de pe pământ în cosmos. Ruperea de
lumea pământească și integrarea sufletului în cosmos este de fapt un complex de
rituri, poate cel mai complex din întreaga existență a omului pe pămînt. Dintre
aceste rituri vom selecta pentru demersul nostru științific pe cel al despărțirii de
comunitatea viilor și integrarea în cea a morților. Intr-o oarecare măsură acest
lucru îl fac și cântecele ritualice funebre și în special cântecul zorilor .
Acest cîntec, se pare că face parte din stratul cel mai vechi al folclorului
românesc. în textul său vom găsi elemente, practici și credințe anterioare
creștinismului. El reprezintă, după afirmațiile unor specialiști, o invocație către
soare2 de a nu grăbi răsăritul până nu se pregătește mortul pentru ”drumul fără
întoarcere”. Cu alte cuvinte, acest ritual face parte, așa cum arătam în altă parte
a lucrării3, din cultul soarelui alături de colinde, de obiceiurile de Crăciun, de
rituri de primăvară, de vară, (Călușarii, Sângeorzul, Sânzienele, urcările pe
munți etc).
Invocarea soarelui are aici valențe identice cu “zuăritul” sau “colinda de
ziori”, în care refrenul “ziuărel de ziuă” sau “zori, zori, dragi ziori” este
edificator.
Că zorile reprezintă o invocare către soare, ne-o întărește vocativul din
partea de început a cântecului: "zorilor, voi zorilor,/ zorilor,/ voi surorilor”,/ sau
și mai semnificativ: "Soare, soare,/ Dragu-mi soare”/, precum și precizările
informatorilor care spun că obiceiul poartă denumirea de “strigarea zorilor”;
"înainte de revărsatul zorilor vin la casa celui mort trei, sau cinci ori șapte
muieri care știu “striga zorile” pe care le-a rânduit încă de seara dar să nu fie cu
soț”4. Informatorul mai precizează: "zorile cum se strigă în comuna Fârliug.
Așadar, a striga are aici sensul de a chema, de a invoca și nu de a țipa, de a face
gălăgie.

Arnold Van Gennep, Les rites des passage, Paris 1909.
2 Vezi Nicolae Bot, Contribuții la cântecul zorilor, în ‘‘Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei”, pe anii 1962-1964, Cluj, 1966, p.463.
3 în cultul soarelui la romani aratam ca riturile funebre, cele în care se întrevăd elmente arhaice,
sunt integrate ceremonialurilor solare, alături de colinde, urcare pe munți, riturile agrare etc. Vezi
în acest sens Aurel Bodiu, Rituri fi ritmuri solare, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
4 Vezi în acest sens N. Bot, op. cit. p. 476: ”Zorile cum se strigă în comuna Fârliug”.
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Dar de ce sânt invocate zorile, soarele, lumina ca să întârzie, să nu se
reverse să nu răsară? Pentru a prelungi șederea mortului în lumea de aici,
pentru a-i putea săvârși cele de trebuință în lungul drum care-1 așteaptă? Noi
credem că este aici și o adorație adresată soarelui, soarele este considerat
călăuza mortului în lumea de dincolo. Intr-un cântec funebru din Bihor se
spune: ”Nu te duce cu norii/ Că-napoi nu-i mai vini/ Ce te duce cu soarele/ Că
știe cărările/”5.
Credințele arhaice precreștine consideră moartea o supremă eliberare a
sufletului spre a se înălța la Zeul Luminii și a Focului, adică la soare. De aceea,
credem noi, mortul nu putea părăsi această lume decât în prezența soarelui, a
luminii (a zorilor). Astrul adorat participa la Marea trecere sub forma calului
psihopomp, calul solar alb care urcă sufletul spre Rai.
La unele ceremonii funerare din Moldova sau Vrancea se clădea un rug
în curtea casei mortului, care ardea toată noaptea înainte de înhumare. Rugul
aprins îndeplinea rolul de simbol al perioadei de tranziție de la incinerare la
înhumare6 și simbol al luminii solare al lumii de dincolo în care intra sufletul
celui decedat. în jurul acestui foc aveau loc jocurile de priveghi, hora mortului
executată de flăcăi mascați în moși, care simbolizau sufletele strămoșilor veniți
din lumea cealaltă să petreacă alături de mort și să-l pregătească pentru drumul
fără întoarcere. Este aici un rit de comuniune, de integrare în lumea morților.
Din rugul funebru ne-a rămas lumânarea aprinsă pe perioada celor trei zile până
la înhumarea celui pribeag.
Invocația către soare și către zori este veche și “este posibil să fi fost
mult mai răspîndită altădată în cîntecele funebre”, spune N.Bot în opera citată.
Desigur, ipoteza se susține cu exemple numeroase din cercetările pe
care le-am făcut în nord-vestul Transilvaniei. Iată un exemplu din Borșa, jud.
Bihor, în care se vorbește de alegerea drumului de urmat din lumea de dincolo:
“Nu te duce cu apa/ Că-napoi nu-i întoma/ că apele-s curgătoare/ și-napoi
neîntumătoare/ Ci te du cu soarele/ că soarele sara apune/ dimineața iară
vine/”7.
într-un bocet din Bucium, jud. Salaj, este invocat soarele să nu apună
până “dalbul călător” nu-și va lua rămas bun de la cei dragi: “Roagă-te de
sfanțul soare/ Să țâie zua mai mare / Să-ți poți lua zua bună/ De la tată, dă la
mumă / De la nevasta ta bună/”8.

5 Vaiet din Borșa, jud. Bihor, inf. Meșter Ana, 76 ani.
6 a se vedea R. Vulcănescu, Mitologie română, Ed. Academiei, București, 1985, p.381.
7 inf. Meșter Ana, 76 ani, 1992.
8 inf. Negrean Iosiv, 42 ani, 1993.
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O invocație asemănătoare o întâlnim și în cântecele ceremoniale de
nuntă, la plecarea miresei de la casa părintească, când are loc “iertăciunea
miresei”.
Intr-un alt bocet referitor la pomana pe care o pregătesc cei rămași
pentru sufletul mortului se spune: ”Soare frațâor/ Nu grăbi, grăbi/ Până s-or
săvârși/ 9 cocurele/ pentru drumuri rele/ 9 colăcei pantru drumărei/”.9
Prezența trandafirului ca motiv funebru creează o serie de probleme
greu de explicat. Să fie trandafirul un simbol al morții în ideea că în Banat, ca și
în Transilvania, el poartă denumirea de rug iar rugul în ritualul funebru e un
simbol al soarelui. El arde, așa cum arătam, în curtea mortului până în ziua în
care acesta este înhumat. Rugul este un reprezentant al soarelui pe pământ. Dar
el ar putea fi o simplă metaforă, cea a purității, a tânărului nelumit, martor al
despărțiriii sufletului defunctului de trup: “Eu m-am zăbovit/ La suflet privind/
Până s-au despărțit/ Sufletul de oase/ de lume frumoasă/”10.
In variantele cercetate “firul de trandafir” apare doar în secvența
“despărțirii” trupului de suflet, a mortului de neamuri, de cei dragi, pe când
invocația către zori, către soare, se face în virtutea întîrzierii până: ”nu se va
găti/ cu nouă colaci de vamă/ și cu nouă lumânări/ Până om trimete nouă
răvășele/ tot la nemurele/ să vie și ele/”11.
Aminteam la începutul demersului nostru că în cântecul zorilor vom
descoperi elemente și practici antecreștine, făpturi stranii cu caracter apotropaic
și psihopomp.
Sufletul mortului trecând într-o altă lume, opusă celei de aici, dar nu
străină de ea, trebuie să traverseze o mare adâncă (sorbul pământului). El cere
ajutor bradului numit bradul zânelor, element psihopomp dar acesta nu-1 ajută,
invocând prezența unor animale fabuloase, cuibărite în el, un șoim roșu , o vidră
lătrătoare și o șerpoană galbenă, care-l vor înspăimânta și va cădea în apă.
Amenințându-1 în cele din urmă că ortacii lui vor veni cu securi și-l vor tăia,
bradul se face punte, trecând astfel sufletul în cealaltă lume.
Intr-o altă variantă sunt prezentate animale psihopompe cu care sufletul
se înfrățește pentru a putea depăși piedicile ce le va întâlni în cale: lupul,
vulpea, vidra ori personaje fabuloase precum zâna bătrâna sau Siva Samodiva
prezentă și în folclorul popoarelor slave.
In cadrul așa numitelor zori mixte care au un caracter compozit locul
acestor personaje din gândirea arhaică este luat de cele ale religiei creștine:

9 bocet din Ciucea, jud. Cluj, inf. Ciulea Floare, 60 ani, 1978.
10 vezi N.Bot, op.cit., p.477.
11 a se cerceta spre edificare și C. Brăiloiu, Ale mortului din Gorj, București, 1936.
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Sfântul Petru, Sâmedrul, Maica Domnului, (Sfânta Mărie) care păzesc intrarea
în rai sau scriu sufletele într-o carte, alegând pe ”cei vii dintre cei morți”12.
Și fiindcă am amintit aici despre zorile mixte, cu o structură mai nouă,
specific zonei Banatului vom încerca să elucidăm o problemă mai spinoasă,
aceea a înrudirii textului bocetelor din nord-vestul Transilvaniei (județele Bihor,
Arad, Sălaj) cu cel al cântecului zorilor sau al cântecelor rituale funebre. Aria de
răspândire a cântecului zorilor este destul de restrânsă și cuprinde, după spusele
specialiștilor din nord-vestul Olteniei, Banatul și nord-vestul Transilvaniei.13
în general, aria zorilor se suprapune cu aria de răspîndire a cântecului
bradului, cu care de multe ori se interferează motivele și secvențele. Noi credem
că aria de răspândire a cântecului zorilor cândva a fost mult mai mare decât azi,
dacă nu chiar având o răspândire pe tot spațiul românesc.
Dacă am arătat în altă parte a lucrării că invocația către soare apare și în
bocetele culese din locuri unde cîntecele funebre pare că lipsesc și dacă vom
aduce în sprijinul afirmației noastre alte dovezi concludente, credem că
demonstrația noastră va fi posibilă. în cercetările noastre efectuate în câteva
localități din nord-vestul Transilvaniei14 am înregistrat multe bocete, noi le
numim cântece, care oglindesc anumite secvențe din ceremonialul
înmormântării: momentul despărțirii mortului de cei dragi, anunțarea rudelor
prin “răvășele”, secvența terminării sicriului și ferestrele acestuia prin care să
țină legătura legătura cu lumea din care pleacă, “mulțămita” adusă celor care au
venit la “petrecanie”, sfaturi date mortului pentru a se însoți cu soarele sau cu
vietăți psihopompe, cărarea “de-a dreapta”, calea cea bună etc.
Ilustrăm cu un text edificator secvența prin care mortul le mulțumește
tuturor celor care au participat la înmormântare: “Și te scoală d-acolea/ că ț-or
venit neamurile/ dă pă tăte marginile/ Te scoală le mulțumește/ că, Doamne, sor ostenit/ și greu drum o arădit/”15. Momentul în care mortul se pregătește
pentru “drumul cel mare” cuprinde și anunțarea rudelor prin “răvășele” arse-n
comurele”. Iată un bocet edificator în acest sens cules din Ciucea jud. Cluj:
“Nu te duce, soare tare/ să țâie ziua mai mare/ să vie neamurile tale/ că noi letrimăs scrisoare/pă scânduri de copârșeu/ pă crucea din temeteu”16. Tot din
12 N. Bot, op.cit., p. 466.
13 a se vedea C. Brăiloiu, op.cit., N.Bot, op. cit, p. 464. Ultimul anexează lucrării și cîteva variante
culese de domnia-sa din Banatul iugoslav în 1965, în satele Uzdin, Vladimirovaț și Nicolinț.
14 Localități cercetate:
jud. Bihor: Borșa, Copăcel, Butan, Zece Hotare, Miersig, Rieni, Dragești;
jud. Cluj: Ciucea, Bucea, Valea Drăganului, Bedeciu, Râșca, Chiuești, Strrâmbu, Rediu, Iclod;
jud. Sălaj: Cuzăplac, Dragu, Adalin, Creaca, Răstoci, Turbuța;
jud. Arad: Bocsig, Brusturi, Sicula.
15 Butan, jud.Bihor, inf. Popa Irina, 43 ani, 1977.
16 inf.Ciulea Floare, 60 ani, 1978.
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această secvență face parte și rugămintea către meșteri să facă ferestre la sicriu
prin care cel plecat să mențină legătura cu lumea din care pleacă. Specialiștii
consideră că a existat cândva un cântec ceremonial al sicriului.17 Noi aducem o
dovadă în sprijinul acestei afirmații printr-un vaiet din Borșa18: “Dacă meri,
maică, și meri/ Roagă-te cătă meșteri/ Și-ț lași două oblace pă unu și-ț vii soare/
pă altu și-ț vii răcoare/ să nu putrezăști prea tare”.
Preocuparea pentru ca cel plecat să străbată mai ușor “marele drum”
este strâns legată de străvechea credință că cel decedat se va reîntoarce de unde
a plecat așa cum bobul de grâu “murind învie”.
Printr-un act de magie homeopatică, mortul este îndreptat spre drumul
soarelui “ducător și-napoi întorcător”. Mortul trebuie să urmeze calea “de-a
dreapta” și nu cea “cea stângă/ ce-i cale nătângă/” și duce la străini ”Și tu tapucă/ pă brânca da-dreapta/ c-acolo sânt flori albe sămânate/ pă câmpuri arate/
albe și cu flori ș-atale surori/”19. Se pare că dicotomia dreapta-stânga este foarte
veche cu rădăcini în tradiția poporului român.
Unii cercetători consideră că aceeași concepție despre drumul ce duce
în lumea străbunilor nu trebuie derivată în mod special din credințele grecești și
romane "pentru că ea aparține unor straturi mai profunde, unui număr foarte
mare de comunități gentilice umane“20. Prin urmare, asemenea credințe existau
și în practicile străvechi ale geto-dacilor cu evidente implicații și izvoare din
marea cultură ancestrală. “Poporul român, scria Mircea El iade, are o preistorie
și o protoistorie de egală valoare cu a oricărei națiuni europene importante și are
un folclor incontestabil superior”21.
Versurile despre “calea stângă“ și ”cea dreaptă” se întâlnesc în Țara
Hațegului, în valea Bistrei și în cea a Mureșului.
Un motiv interesant, destul de răspândit în spațiul românesc este cel
despre revenirea mortului acasă cu prilejul principalelor sărbători de peste an
sau a zilelor de pomenire. în cântecele funebre motivul se regăsește mai rar. îl
întâlnim mai cu seamă în Oltenia nord-vestică.
O variantă de bocet din Bihor amintește motivul atât din perspectiva
pomenirii morților (Paști și Rusalii) cât și a ospățului ce are loc la aceste
sărbători: ”Da și vii, măicuță iară/ O la Paști o la Rusale/ C-atunci îi zua mai
mare/ O la Paști o la Crăciun/ C-atunci-i ospățul bun/”22.
17 vezi N. Bot, op.cit., p.468.
18 inf Meșter Ana, 76 ani, 1972.
19 bocet din Bocsig, jud. Arad, inf. Sarcă Vasile, 63 ani, 1993.
20 vezi I.H.Ciubotariu, Cântecul funerar de pe valea Somuzului, în "AMET”, 1978, Cluj-Napoca,
Fi.383.
M.Eliade^Coszno/ogîe și alchimie babiloniană, București, 1937, p. 10.
22 Bocet din Borșa, jud. Bihor, inf Meșter Ana, 76 ani, 1972.
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în concepția poporului român morții vin să se ospăteze cu cei vii la
marile sărbători de peste an. Moșii de la Crăciun sunt considerați suflete ale
morților, măști ce acoperă spirite ale lumii de dincolo. G. Dumezil susține că
măștile de moși sunt “suflete ale morților care dau târcoale celor vii și dorind să
~
„ 23
reînvie
.
Așa putem explica și apariția moșilor la jocurile de priveghi în unele
zone ale țării. Aceste jocuri culminau cu apariția cetelor de moși, care veneau
din cealaltă lume și jucau în jurul focului (rugului) din curtea celui mort. în
perioada sărbătorilor de iarnă moșii sunt așteptați cu mâncare, li se păstrează un
loc la masă, pe care nimeni nu are voie să-l ocupe. Este o reminiscență a
cultului morților la romani (sărbătoarea Lemuria, care se celebra 3 zile pe an).23
24
în unele localități din zona Lăpușului (Cupșeni, Libotin, Trestia), în
noaptea de Crăciun sufletele morților erau așteptate la masa familiei. Mai mult,
hainele celor decedați erau așezate pe cruce pentru ca aceștia să le poată
îmbrăca, dacă au nevoie.
Motivul drumului, în care mortul se întâlnește cu rudele, frecvent în
Transilvania și mai puțin în alte zone ale țării, apare în cântecele rituale funebre
din Banat. Motivul a fost contaminat în multe părți cu cel despre comunicarea
veștilor rudelor moarte. în Bihor el apare în următoarea formă ca “vaiet după
tată”: “Pă drumul care duci/ tăt îi încărcat cu nuci/ și la nucul cel din urmă/ șede
măicuța la umbră/ și-ț face cu mâna dreaptă/ și te duci că ea te-așteaptă/ Și ea,
Doamne, te-a întreba ce i-o trimăs Florica/ tu tătuță-i spune-așa/ și coate pă
pânza ta/ c-acolo i-o pus ceva/”25. Observăm aici interferența celor două motive
amintite.
în localitățile cercetate ale jud. Satu-Mare, zona Oaș (Certeze, Negrești,
Târșolț) vom întâlni motivul rudelor ascunse sub înfățișarea unor animale sau
păsări: “Și ia sama mamă bine/ cine-n calea ta îț vine/ On stolaș golumbaș/ da
ceia nu-s golumbași/ că țî-s ai tăi copliași/ ș-aceia nu-s porumbei/ că sunt
părinții tăi/”.
în unele variante locul porumbeilor este luat de călugări sau călugărițe,
reprezentând frați, surori, părinți, copii sau alte neamuri. Bocetele, vaietele din
nord-vestul Transilvaniei nu sunt altceva decât resturi “cioburi” din cântecele
ritualice funebre existente cândva și aici, așa cum ele au existat pe tot spațiul
folcloric românesc. Ele au astăzi un caracter semi-ceremonial; cândva au avut

23 G. Dumezil, La probleme des Centaures, Paris, 1929, p.48.
24 vezi Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, București, 1978, p.308-309.
25 Dumitru Pop, Folclor din Bihor, Casa creației populare a județului Bihor, 1969.
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trăsături strict ritualice și desigur o formă bine închegată și o exprimare
cristalizată.
O. Bârlea susține că aceste “bocete funebre” fac “puntea de trecere între
cântecele funebre propriu zise (rituale și ceremoniale) și bocetele propriu zise”.
Noi credem că nu există nici o verigă intermediară, nici o punte între
cele două specii; ori sunt cântece ceremoniale funebre, ori bocete. Că după
slăbirea funcției de ceremonial a celor dintâi și în structura lor, acum laxă, au
pătruns elemente ale bocetului, acest lucru poate fi verosimil. Conținutul lor a
devenit mai general valabil, mai obiectivat, forma e mai puțin închegată și
rigidă, plăsmuirea e șovăielnică, diferite de la o variantă la alta. Dar aceste
“vaiete” au totuși o relativă stabilitate (mai ales în structurarea motivelor) și
sunt cântate în grup așa cum se procedează și-n cazul “cântecului zorilor” pe o
melodie specifică (de obicei, unică).
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Elements of Death Mythology

- Abstract -

The theme of this study is based on the assertion about cântecul
zorilor (the dawn’s song) - with analogies in the dawn’s carols - as being an
important compound of the tradițional funerary ritual. On the other side,
strigatul zorilor (dawn shouting) [the moaning] belongs to the archaic
sublayers of the prechristian sun ritual. The sun is invoked, called for taking
the dead on his last road.
The prechristian beliefs considered death as a supreme freedom of the
soul, in his uplifting towards light, heat, that is towards sun, with the help of the
white horse. The funeral stakes that were fired in Moldávia or Vrancea, invoked
the light or the sun, and the masked people in the death watch, represents the
souls of the forefathers who participate in the dead integration into the world
beyond. Giving examples of moanings from Transylvania and Banat, the author
tries to argue the links between the solar and the funerary rituals.
In moanings variants one can find intersections of the dawn song with
that of the fir tree song and of invoking some legendary animals: the snake,
otter, hawk.
The dawn song was spread in the old times in almost all the space were
Romanians lived. The texts of the moaning remind of the possible practices in
the funerary ritual, such as: mulțămita (the thanks), or răvășelele (the letters)
through which the dead announced his “leaving”, and said good-bye.
Respecting the funerary ritual is closely connected with the belief that
man, as the wheat grain, is coming to life by dying. Yet, the dead has to follow
the “right way” and not the “left one”, according to the texts from Hațeg, Bistra
Valley or Mureș.
Among the great number of beliefs about the “world of the dead” is that
of his retuming, for spending some holidays during the year, with his family
(Banat, Țara Lăpușului).
New interpretations of the old funerary texts are a contribution to the
knowing of the old Románián spirituality.
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O, moarte ce ți-aș dori,
La mine de n-ai veni,
Da-ți-aș aur și argint,
Să nu mă bagi în pământ.
Etapele principale din ciclul vieții, nașterea și moartea, ca fenomene
naturale, și căsătoria, ca fenomen social, au fost încununate încă din timpurile
primordiale, în toate culturile, cu o dimensiune culturală marcată prin rituri și
ceremonii. Intre nașterea, însoțită de o serie de rituri menite să-l integreze pe cel
nou-născut în societate, și moartea, însoțită de rituri menite să ajute sufletul
celui decedat să se despartă de lumea aceasta și să se integreze într-o altă lume,
se desfășoară viața, al cărei ansamblu de rituri are rolul de a integra pe om în
spațiul cosmic, social și spiritual căruia îi aparține.
Moartea, indiferent de vârsta la care seceră viața omului sau de modul
în care se produce, determină un dezechilibru în viața familiei celui decedat și a
comunității din care face parte. De când Cristos a înviat, triumfând asupra
morții, creștinul este îndemnat să privească moartea cu bucurie, ca pe o
eliberare, ea fiind calea către viața veșnică. în ciuda acestui fapt moartea a
continuat să fie privită ca ruperea unui echilibru, a unei armonii a Creației
universale, ea fiind întotdeauna surprinzătoare și înfricoșătoare în brutalitatea și
ireversibilitatea ei.'
Obiceiurile de înmormântare se numără printre aspectele durabile ale
celor mai multe culturi. Ele sunt parte integrantă a vieții religioase, neputând fi
catalogate clar ca păgâne sau creștine, populare sau superstițioase.*
2
Ne vom opri în cele ce urmează asupra jelirii, ca un ansamblu de
practici ce se manifestă atât prin schimbări comportamentale cât și prin
paralimbajul portului.
Jelirea îndeplinește două funcții: una catarhică, de eliberare a durerii și
de purificare a celor care au ajuns în contact cu cel decedat, și una integrativă,
de ajutare a spiritului celui decedat să se desprindă de lumea celor vii și să se
integreze celeilalte lumi - o lume a sufletelor celor morți, care rămâne
permanent nedefinită.
Maria Bocșe, Veșmântul - punte și dar de pomenire în riturile funerare ..., în '‘Istorie și tradiție
în spațiul românesc". Sibiu, 1996, p.90.
2 Peter Brown, Cultul sfinților, Ed. Amarcord, 1995, p.34.
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A. V. Gennep definea doliul ca un ansamblu de tabuuri și de practici
negative punând în evidență izolarea, în raport cu societatea generală, a celor pe
care moartea, considerată drept calitate reală și materială, i-a adus într-o stare
sacră, impură. Doliul este considerat ca reprezentând o perioadă de prag, în care
se intră prin rituri de separare și din care se iese prin rituri de reintegrare în
societatea generală.3
în zona la care vom face referință, bazinul Văii Izei din Țara
Maramureșului, informatorii percep sferele semantice a celor două noțiuni-jelire
și doliu-ca prima incluzând-o pe a doua. Doliul se raportează la portul specific
pe care îl adoptă familia și cei apropiați celui decedat, adică veșminte de culoare
neagră, în primul rând baticul (pânzătură, în graiul local) negru, iar în trecut,
până aproximativ în anii ’60, purtarea pieptarului sau a cojocului pe dos,
precum și la neparticiparea acestora la evenimentele comunității sătești care
presupun veselie. Jelirea, cu o sferă semantică mai largă, cuprinde ansamblul de
gesturi și de practici venite din tradiție: gesturile, bocetele sau cântatul morților,
acompaniamentul muzical în anumite momente, când mortul este scos din casă
sau este condus pe ultimul drum.
Nimic nu variază mai mult în funcție de popor, vârstă, sex, poziție
socială a individului decât riturile funerare.4 în cadrul acestora jelirea, ale cărei
note dominante - purtarea doliului și bocirea - se întâlnesc în toate zonele
etnografice ale țării, cuprinde o mare diversitate de detalii care variază în
funcție de spațiul cultural, de vârsta, poziția socială, împrejurările morții, de
gradul de înrudire a celor rămași în viață cu cel decedat și de perioada de timp
scursă de la decesul unei persoane apropiate.
Purtarea doliului, bocetele, gesturile se succed ca niște obligații
tradiționale, care au pretenția să exprime sentimente personale. Accentul cade
pe spontaneitatea comportamentului, în funcție de intensitatea durerii celor
rămași pentru cel plecat din viață.5 Jelirea, admisă astăzi de biserică, nu face
parte din ceremonialul religios care însoțește funeraliile. La începutul
creștinismului, Sfinții Părinți se opuneau manifestărilor exagerate de jale; Sf.
Ioan Hrisostomul6 protesta împotriva creștinilor care angajau bocitoare spre a
face jalea mai adâncă și a ațâța focul durerii. Dealtfel, canoanele Patriarhatului
din Alexandria recomandau ca, “cei care poartă doliu să aibă o înfățișare tăcută,
calmă și demnă”7.

3 A. V. Gennep, Riturile de trecere, Ed. Polirom, Iași, 1994.
4 Ibidem.
5 Philippe Aries, Omul în fața morții, Ed. Meridiane, București, 1996.
6 Patrologie greque, LVII, 374.
7 Philippe Aries, op.cit..
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Manifestările de doliu se pot urmări pe parcursul celor trei etape
specifice riturilor de trecere din care fac parte și funeraliile. A. V. Gennep
clasifică aceste rituri astfel: rituri preliminare, de separare de lumea anterioară,
rituri liminale, în timpul stadiului de limită și rituri postliminale, de agregare la
lumea nouă.8
Riturile preliminale, în cadrul obiceiurilor funerare, începeau odată cu
agonia.9 Familia celui care este pe patul de moarte caută să fie permanent în
apropierea sa. Acum apar primele manifestări de doliu ca: neparticiparea la
evenimente care presupun joc și veselie, dacă perioada de agonie este mai
îndelungată, precum și îmbrăcarea unor veșminte cernite, evitându-se însă
culoarea neagră. Comportamentul familiei în preajma celui care agonizează
trebuie să fie de pace și împăcare. Excesele de jale sunt interzise, considerânduse că cel care agonizează nu și-ar putea da sufletul și ar continua să se chinuie
pe patul de moarte. De asemenea, “cântatul morțește”, bocirea unei persoane,
care nu a decedat, este supusă judecății satului. Bătrânele satului încearcă să
aline durerea unei fiice care-și bocește mama pe patul de moarte, luând-o de
lângă aceasta și atrăgându-i atenția că astfel sporește chinul celei care se
desparte de această lume.10
în cazul deceselor naturale, când viața omului a fost împlinită, bătrânii
își fac cunoscută dorința de a fi jeliți. în testamentul verbal pe care și-l face cel
care agonizează, în cele mai multe cazuri se specifică dorința de a fi jelit “să mă
cântați cât veți putea voi de tare”.11
Riturile liminale încep odată cu decesul.12 Imediat ce a murit cineva,
femeile își pun batic de culoare neagră, iar bărbații își descoperă capul. Femeile
își despletesc părul, își leapădă podoabele, îmbracă haine de culoare neagră și
dau frâu liber durerii, cântându-1 pe cel mort. Tot în semn de doliu, începând din
ziua decesului, bărbații nu se mai bărbieresc trei zile sau șase săptămâni, în
funcție de gradul de rudenie cu cel decedat.13
Pe parcursul celor trei zile în care mortul este ținut în casă și pregătit
pentru ultimul drum - “drum mare ce-napoi n-are cărare”- și pe perioada
prohodului, jelirea atinge puncte maxime.

8 A. V. Gennep, op.cit.
9 M. Bocșe, op.cit., p.95.
10 informator Petreuș Ioana, satul Slătioara.
11 informator Ardelean Ioana, satul Slătioara.
12 M. Bocșe, op.cit.
13 S. FI. Marian, înmormântarea la români, Ed. “Grai și suflet - Cultura națională”, București,
1995.
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Din ziua în care cineva a trecut în neființă la biserică se trag clopotele
dimineața, la amiază și seara. Este perioada în care femeile apropiate celui
decedat, rude și vecine, îl cântă, exprimându-și prin versuri improvizate durerea
față de pierderea celui drag. Se cântă viața pe care decedatul a dus-o, relațiile
care erau între ei și modul în care moartea l-a răpit dintre cei apropiați. Bocetele
diferă în funcție de vârsta, starea civilă de nuntit sau nenuntit a celui decedat, de
locul pe care acesta îl ocupa în ierarhia socială a comunității din care făcea
parte, precum și de modul și de locul în care moartea i-a luat sufletul.
Jelirea este mai mare pentru cei tineri și pentru cei nenuntiți. In satele de
pe Valea Izei, nenuntiților, li se face înmormântarea - nuntă, amintind de nunta
alegorică a ciobanului mioritic, in concepția românilor, omul trebuie să parcurgă
toate etapele vieții. Dacă moartea a răpit o persoană nenuntită, cei apropiați au
grijă ca cel dispărut să nu coboare în pământ fără a trece în mod simbolic etapa
existențială a vieții, cea care asigură continuitatea neamului - nunta.
în ziua înmormântării, în unele sate de pe Valea Izei (Slătioara, Glod,
Strâmtura și mai puțin în celelalte sate) la toți morții, indiferent de vârstă sau
stare socială, vin trâmbițași tocmiți. în alte sate (Vadul Izei, Poienile Izei,
Bârsana, Rozavlea) trâmbițele participă doar la înmormântările celor tineri,
subliniind jalea mare care este în familia decedatului, sau la înmormântările
păcurarilor. într-o variantă locală a Mioriței, jalea după tânărul păcurar este dată
de plânsul oilor și de glasul trâmbițelor:
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“Trâmbițele-or trâmbița
Oile tăte-or zdera“

Potrivit “Dicționarului de simboluri” trâmbița are rolul de a vesti marile
evenimente cosmice (Judecata de Apoi) sau o ceremonie solemnă. Adeseori
îngerii apar suflând în trâmbițe. Trâmbița asociază cerul și pământul într-o
celebrare comună.14
In Botiza și Poienile Izei la înmormântarea tinerilor și a nenuntiților, în
ritualul prohodului apar clarinetele, uneori alături de trâmbițe. Obiceiul este
preluat în satele vecine, în funcție de vârsta decedatului și de starea socială și
materială a familiei acestuia. Atât trâmbițașii cât și clarinetașii sunt plătiți.
La înmormântarea-nuntă a lui Drimuș loan de 19 ani din Vadul Izei
(8 martie 1997) alături de trâmbițe a existat și orchestrația de nuntă specifică
zonei: ceteră, zongură și dobă, care a cântat în casă, înainte de a fi scos
mortul în curte, unde s-a făcut ceremonia religioasă a înmormântării, precum
și pe parcursul drumului spre cimitir. De remarcat este faptul că taraful
muzical la înmormântarea-nuntă intonează doar o singură melodie, cea care
se intonează la mersul la cununie - “marșul la cununie”, în specificul
folcloric al zonei. La înmormântarea unui tânăr nenuntit (8 iunie 1999) din
14 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, voi. III, Ed. Artemis, București,
1995, p.384-385.
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Valea Stejarului ritualul a fost același. Bocetele femeilor îndurerate se
amestecă cu strigăturile de nuntă ale tinerelor fete, însă versurile acestora
sunt cele specifice bocetului. Venirea tinerilor la casa celui decedat în haine
de doliu este reflectată în bocetul bunicii celui mort:
“C-amu zin feciori și fete,
Imbrăcați în haine negre.”

în ziua înmormântării, trâmbițele sună peste sat până la venirea
preotului, chemând oamenii la prohod. în ceremonialul funerar există momente
consacrate prin tradiție cântecului de trâmbițe: la scoaterea mortului din casă,
după citirea Evangheliei în stațiile pe care cortegiul funerar le face în drumul
spre cimitir - în graiul local temeteu sau țintirim - și la coborârea mortului în
pământ. Trâmbițele sunt cele care anunță bocirea mortului și doar când cântecul
lor jalnic încetează, femeile încep să-l cânte pe cel neînsuflețit. în momentele de
trecere peste prag: pe ușa casei, pe poartă și la coborârea în mormânt, glasul
tânguit al bocitoarelor și sunetul jalnic al trâmbițelor se îmbină, marcând astfel
momentele de maximă jale.
în satele în care la înmormântare există clarinete (Botiza și Poienile
Izei), acestea intonează o melodie de jale la casa mortului și pe tot parcursul
drumului spre cimitir, chiar și atunci când femeile bocesc, exceptând doar
momentele când preotul oficiază ritualurile și rugăciunile specifice
înmormântării.
Jelirea îndelungată, dar mai cu seamă nereținerea exprimării unei dureri
intense, se consideră nepotrivită în cazul copiilor și a bătrânilor.15 în cazul
copiilor botezați se consideră că sunt fără păcat, iar în cazul bătrânilor se spune
că “și-au trăit traiul, și-au mâncat mălaiul”16.
Această reținere de la exprimarea durerii este și o practică tabuu-istă,
deoarece există credința că, datorită exprimării durerii intense, sufletul mortului
nu și-ar putea găsi odihna și ar putea bântui sub formă de strigoi pe această
lume.17 De asemenea, nejelirea mortului este proscrisă de tradiție, tot de teama ca
sufletul acestuia să nu se transforme în strigoi și să nu-și poată găsi pacea eternă.18
Așadar, sufletul mortului, pentru a-și putea găsi calea spre cealaltă
lume, trebuie să fie ajutat de cei rămași în viață prin îndeplinirea diferitelor
practici și ritualuri tradiționale, adesea precreștine, între care un rol important i

15 M. Pop, Obiceiuri tradiționale românești, București, 1976, p. 160.
16 S. FI. Marian, op.cit., p.257.
17 Sigmund Freud, Totem și tabu, Ed. Științifică, București, 1991, p.62 și urm.
18 Gail Kligman, Nunta mortului, Ed. Polirom, Iași, 1998, p. 115.
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se atribuie jelirii. în bocetul unei fiice îndurerate la înmormântarea mamei sale
se amintește de reținerea recomandată de oamenii satului, recomandare venită
din tradiție, pe care o cunoaște toată comunitatea, nefiind necesar a fi amintită:

“Așă zâce lumea-n sat
Că după bătrâni nu-i bănat,
Da-i bănat destul de mare
La care inima-1 doare”19.
Când cortegiul funerar a ajuns la mormânt, gesturile de jale devin
disperate. în multe cazuri, în special în cazul unor morți violente și în floarea
vârstei, se constată tendința celor apropiați de a se arunca în mormânt pentru a
împiedica tragerea lutului peste sicriu.20 în dangătul clopotelor și în cântecul
trâmbițelor jalea atinge punctul maxim.
în cazul copiilor nebotezați și a sinucigașilor manifestările de jale sunt
mai puțin intense. Ceremonia religioasă a înmormântării lipsește. în unele
cazuri, când decedatul face parte dintr-o familie foarte credincioasă, preotul
așteaptă restrânsul cortegiu funerar (de obicei doar membrii familiei) la
mormântul care este situat fie într-un colț al cimitirului, fie în altă parte, undeva
în hotarul satului, într-un loc pe care sătenii evită să-l numească cimitir,
întrebuințând toponimia locală pentru identificare. La mormânt preotul face
rugăciuni speciale pentru izbăvirea de păcate ale sufletului celui decedat, însă
niciodată nu se face ritualul înmormântării creștinești.21
Persoanele care jelesc un sinucigaș sunt restrânse la rudele de gradul întâi
ale acestuia. Femeile îl cântă cu glasuri înăbușite de durere și rușine, versurile
bocetelor exprimând nedumerirea asupra a ceea ce l-a determinat să-și pună capăt
zilelor. însemnele de doliu - în principal straiele de culoare neagră - sunt purtate
o perioadă relativ scurtă, maxim șase săptămâni. Informatorii afirmă că nu cunosc
vreun bocet pentru astfel de situații, iar cei care au avut în familie sinucigași evită
să vorbească despre aceștia sau despre înmormântarea lor.
Perioada postliminală începe imediat după înhumarea celui decedat și
se caracterizează prin mese de pomană și prin ridicarea de paos la biserică.
Mesele de pomană au loc în ziua înmormântării, a treia zi, la șase săptămâni și
la un an. Comemorarea morților se face și la anumite sărbători religioase de
peste an.22 Este perioada în care jelirea scade treptat în intensitate, societatea
19 informator Petreuș Ioana, Slătioara.
20 informator Mintău Ioana, Strâmtura.
21 informator Hotico Vasile, preot în Vadul Izei (dar și preoții celorlalte sate maramureșene).
22 S. FI. Marian, op.cit.; G. Kligman, op.cit.; A. Istrate, I. Chiș Șter, Graiul, etnografia și folclorul
zonei Chioar, Baia Mare, 1983.
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celor îndoliați își leapădă însemnele de doliu. La masa de pomană din ziua
înmormântării și din a treia zi (în majoritatea satelor fiind mutată a doua zi din
raționamente economice), trâmbițele, în satele în care acestea fac parte din
ceremonialul înmormântării, și dangătul clopotelor vestesc începutul și sfârșitul
pomenii. Femeile îl jelesc pe cel decedat prin culoarea neagră a straielor și părul
despletit iar bărbații au capul descoperit și sunt nebărbieriți. Este categoric
interzisă bocirea mortului. Se crede că sufletul mortului rămâne pe pământ încă
trei zile după înmormântare, și dacă ar vedea jale mare în casa sa n-ar mai putea
pleca. După pomana de a treia zi femeile își împletesc părul iar bărbații își
acoperă capul și se bărbieresc. Dacă cel decedat a fost în floarea vârstei, tatăl
acestuia, precum și ceilalți bărbați, care aparțin gradului întâi de rudenie, nu se
vor bărbieri, iar uneori vor rămâne până la șase săptămâni cu capul descoperit.
După pomana de la șase săptămâni se trece într-o altă etapă a doliului.
Bărbații se bărbieresc și își acoperă capul, iar femeile renunță la veșmintele în
întregime de culoare neagră, păstrând cel puțin până la comemorarea de la un
an, baticul negru și straie de culori închise.
Doliul activ durează un an, ieșirea din doliu fiind marcată de pomana de
la un an. Interdicțiile impuse prin tradiție celor îndoliați, în special
neparticiparea la evenimente care presupun joc și veselie, sunt de acum
depășite. Doliul va fi purtat de acum în suflet. Văduvele și mamele, care-și
pierd un copil aflat la maturitate, vor purta doliu toată viața. O bătrână, care și-a
pierdut soțul și fiica, afirmă că nu și-a dat jos baticul negru și nu și-l va da jos
toată viața.
De obicei, femeile poartă doliu o perioadă mai mare de timp decât
bărbații. Nerespectarea doliului, supusă judecății satului, determină (după
credința țăranului maramureșean) neodihna sufletului celui decedat, care va
bântui pe pământ, pedepsindu-i pe cei ce aveau datoria să poarte doliu. Un
bărbat, căruia i-a murit soția și s-a recăsătorit la foarte scurt timp după
înmormântare, a trăit adevărate coșmaruri. Auzea noaptea trosnituri în pod și în
jurul casei, avea vedenii și era încredințat că sufletul soției moarte a venit ca să1 chinuie și să-l pedepsească pentru grava nelegiuire pe care a facut-o prin
nerespectarea doliului.23
Pentru cei care s-au sinucis, perioada în care se poartă doliu este scurtă,
întotdeauna mai puțin de șase săptămâni. Poartă doliu doar rudele cele mai
apropiate și de obicei numai femeile: mame, fiice și soții. Se consideră că doliul
nu mai este necesar din moment ce și-au vândut sufletul diavolului, iar cei vii

23 Informator Bodea Găvrilă, Slătioara, vecin al văduvului.
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nu mai pot face nimic pentru odihna sufletului acestuia.24 Pomana se face doar
în ziua înmormântării, în cadrul familiei, rar participând și vecinii.
însemnele de doliu sunt purtate și cu ocazia comemorării morților, care
are loc la date diferite în perioada dintre 24 octombrie și 1 noiembrie, când în
satele de pe Valea Izei are loc Luminăția. Atunci se ridică paos la biserică, se
fac rugăciuni pentru odihna celui adormit (în unele sate o rugăciune comună
pentru toți morții, iar în altele la fiecare mormânt) și se dă pomană săracilor.
Femeile vin la cimitir în straie de doliu, iar bărbații își descoperă capul când
pășesc în spațiul sacru al cimitirului. Dacă vreo femeie cuprinsă de durere la
mormântul unei persoane dragi, dispărute de curând, începe să-l cânte sau
izbucnește în hohote de plâns, rudele se apropie de ea încercând să o consoleze
și să o încurajeze spunându-i “lasă-1 să se odihnească” sau “morții cu morții și
viii cu viii”.
în Poienile Izei este obiceiul ca, în prima Duminică după nuntă,
familiile celor doi tineri căsătoriți să ridice paos comun la biserică pentru morții
din cele două neamuri, care prin căsătoria urmașilor lor au devenit un singur
neam. Aceasta se face în semn de recunoștință pentru înaintașii, care astfel
dincolo de viață se înrudesc.25
Pentru țăranul maramureșean o viață este împlinită abia atunci când a
parcurs etapele existențiale ale vieții - naștere, nuntă și înmormântare - etape
însoțite de rituri și manifestări ce vin dintr-o tradiție care se pierde în negura
vremurilor, precum și de ritualurile creștine care marchează trecerea dintr-o
etapă în alta.
Complexitatea riturilor legate de moarte este dată de faptul că aceasta
nu este privită ca un simplu fenomen al trecerii din ființă în neființă, ci este
vorba și “de o schimbare de regim deopotrivă ontologic și social: răposatul
trebuie să treacă prin anumite încercări de care depinde propria lui soartă
dincolo de mormânt, dar trebuie în același timp să fie recunoscut și acceptat de
comunitatea morților”26. Jelirea celor decedați, alături de alte practici și ritualuri
de pregătire a marii treceri, îi ajută pe aceștia să se integreze mai ușor în lumea
de dincolo, le face trecerea mai ușoară.
Din Antichitate până în ziua de astăzi jelirea, sub diferite forme, a
însoțit ritualurile funerare. Iranienii practicau bocete rituale, se loveau puternic,
ajungând chiar până la sinucidere.27 în cultura ebraică bărbații își râdeau barba,

24 Informator Rus Maria, Strâmtura.
25 Informator Pop Maria, Poienile Izei.
26 M. Eliade, Sacru și Profan, Ed. Humanitás, 1995, p. 160.
27 Idem, Istoria credințelor și ideilor religioase, voi. I, Editura Științifică, p.325.
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își tăiau părul, se zgâriau până la sânge și își puneau pe cap și pe obraji cenușă
f 28
și praf.
în Grecia antică defunctul era jelit două zile de rude și prieteni, care în
semn de doliu își tăiau părul, își puneau cenușă pe cap, se loveau cu pumnii în
piept și își zgâriau obrajii.28
29 în cinstea eroilor se făceau sacrificii însoțite de
jeliri rituale, rituri de doliu, coruri tragice.30 în lumea romană jelirea unei
persoane apropiate sau a cuiva care a deținut un rang superior în ierarhia socială
sau militară era marcată prin îmbrăcămintea sobră, precum și prin diferite
manifestări prin care își exprimau durerea. Abținerea de la manifestări violente
era considerată o virtute.31
Se poate constata universalitatea culorii negre ca însemn de doliu.
Potrivit “Dicționarului de simboluri”, negrul simbolizează pasivitatea absolută,
starea de moarte deplină și invariantă, fiind o culoare de doliu, a doliului fără
speranță, a pierderii definitive. Negru este totodată culoarea renunțării la
deșertăciunile lumii. De aici mantiile negre ce constituie o proclamare a
credinței în creștinism și islamism. Dar neagră este și culoarea pământului, ,
Terra Mater, în care germinează semințele și din care ia naștere viața. Pământul
cu mormintele din el este sălaș al morților și pregătește renașterea acestora. La
origine negru este simbol al fertilității. Marile zeițe ale fertilității: Isis, Demetra,
Cibela sau Afrodita sunt adesea reprezentate negre. Culoarea neagră evocă
moartea, fie în hainele de doliu, fie veșmintele preoțești purtate la slujbele de
pomenire a morților sau din Vinerea Mare. Negrul evocă haosul primordial,
întunericul originilor; el precede creația în toate religiile. El anunță nașterea
ordinii, a lumii paradisiace invadate de culoare și lumină, este simbolul trecerii
de la necunoaștere la cunoaștere.32
Se poate constata o ambivalență a negrului. Negrul - simbol al doliului,
reprezintă separarea totală de un univers cunoscut, dar totodată și speranța
regăsirii in lumea de dincolo.

28 Ov. Drâmba, Istoria culturii și civilizației, Editura Științifică și Enciclopedică, p. 181.
29 lbidem, p.592.
30 M. Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, p.284.
31 Ov. Drâmba, op.cit., p.737.
32 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, voi. II, p.234-239.
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Mourning - Clothing and Behaviour
- Abstract -

In this paper the author analyzes two aspects of the mourning in the
tradițional society of Maramureș, that is: mourning clothes and the ritual
behaviour during mourning. Clothing is different according to the sex and age
of the people wearing mourning, highlighting a constant: the black colour of
clothes.
As referred to the behavioural aspect, the author points out both the
attitudes recommended to the relatives of the dead, and the moaning. The main
stages of the funerary ritual in Maramureș are followed as well, by stressing the
atypical cases: the death of the unwed young people, of the suicidal ones and of
the unbaptized children.
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SFINTELE SĂRBĂTORI ALE PAȘTILOR ÎN LUMEA SATULUI
ROMÂNESC DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Ioan Toșa, Ovidiu Muram

învierea Domnului este cea mai mare și mai veche sărbătoare
religioasă, ea reprezentând misterul central al cultului creștin. Sărbătoarea
Paștelui stă în centrul calendarului creștin, în funcție de ea se stabilesc cele trei
perioade ale anului liturgic și data ținerii praznicelor împărătești: Duminica
Floriilor, înălțarea Domnului și Pogorârea Sfântului Duh și ordinea duminicilor
și a sărbătorilor liturgice din cursul anului.
Calendarul bisericesc începe de la 1 septembrie, după era bizantină care
socotește începutul lumii1 la 1 septembrie 5509 în e.n. și cuprinde trei perioade:
Triódul, Penticostarul și Octoihul.2
Triódul sau perioada prepascală începe la Duminica Vameșului și
Fariseului și durează 10 săptămâni până la Duminica învierii. în cadrul acestei
perioade cele mai importante sărbători sunt: Duminica Floriilor și Bunavestire.
Penticostarul sau perioada pascală începe la Duminica învierii și
durează 8 săptămâni până la Duminica Tuturor Sfinților. în cadrul acestei
perioade cele mai importante sărbători sunt: Paștele, înălțarea Domnului și
Pogorârea Sfântului Duh.
Octoihul sau perioada postpascală începe la Duminica Tuturor Sfinților
și durează între 26 și 40 de săptămâni, în funcție de data la care se ține Paștele
în doi ani consecutivi, până la Duminica Vameșului și Fariseului. în cadrul
acestei perioade cele mai importante sărbători sunt: Schimbarea la Față,
Adormirea Maicii Domnului, Nașterea Domnului, Tăierea împrejur, Botezul și
întâmpinarea Domnului.
Sărbătorile menționate mai sus sunt cele mai importante zile liturgice
din calendarul creștin, ele fiind numite și praznice împărătești, deoarece erau
ținute cu mare pompă și solemnitate în primele secole după recunoașterea
creștinismului ca religie oficială. în aceste zile preoții și ierarhii efectuau
slujbele cele mai ample citind și ceasurile împărătești. La aceste slujbe
participau și împărații bizantini cu întreaga curte, iar în Țările Române,

1 Era bizantină indica facerea lumii la 1 septembrie 5509 î.e.n., ea fiind utilizată în Țările Române
pentru datarea documentelor interne în secolele XIV-XVI, vezi Documente privind Istoria
României, București, 1956, p.405-406.
2 Ene Braniște, Liturgica generală, București, 1993, p.l 34.
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domnitorii cu sfatul domnesc. Ele erau considerate zile de repaus absolut, în
timpul sărbătorilor fiind interzise jocurile de circ și de teatru?
învierea Domnului, “al praznicelor praznic și sărbătoarea sărbătorilor”,
a fost instituită ca sărbătoare de către apostoli pentru comemorarea Cinei de
Taină care a marcat sărbătorirea Pesahului evreiesc de către Iisus și cei 12
apostoli în anul 33. Pesahul era sărbătoarea evreiască ce se ținea în 14 Nisan prima lună plină după echinocțiu de primăvară - în amintirea eliberării din robia
egipteană și a trecerii prin Mare Roșie. Sărbătoarea avea un caracter familial și
dura 7 zile. Masa pascală avea loc în data de 14 Nisan, după venirea de la
templu, și consta din azime, mielul pascal, vin și apă, buruieni amare și oțet.
Pâinea și vinul erau binecuvântate de șeful familiei după o formulă rituală apoi
erau date membrilor casei. Potrivit evanghelistului Luca, la masa pascală din
anul 33, Iisus după ce a binecuvântat pâinea și vinul a spus apostolilor “aceasta
să o faceți spre a mea amintire” (Luca 22.19.).
Comunitățile creștine au sărbătorit la început diferit Paștile. în părțile
Siriei și Asiei Mici, Paștile se sărbătoreau după ziua lunară, la 14 Nisan ținânduse Paștele Crucii, comemorând moartea lui Iisus și la 16 Nisan, Paștele învierii,
indiferent de ziua săptămânală în care cădeau aceste date. în Egipt, Grecia și
Palestina comunitățile creștine sărbătoreau Paștile după ziua săptămânală,
considerând vinerea cea mai apropiată de 14 Nisan ca Paștele Crucii, o
sărbătoare de mare tristețe, iar duminica imediat următoare, ca Paștele învierii,
o sărbătoare de mare bucurie.
Sinodul din Niceea din anul 325 a hotărât uniformizarea sărbătoririi
Paștilor ca zi a învierii lui Iisus și a precizat modalitatea de calcul a datei la care
să se țină. S-a stabilit ca prima duminică după luna plină ce urmează
echinocțiului de primăvară să fie ținută ca sărbătoare a învierii. în anii în care
Duminica coincidea cu Pesahul evreiesc, Paștele se vor ține în duminica
următoare, pentru a nu fi odată cu cele evreiești.
Data la care se țin Paștele, conform Sinodului de la Niceea, depinde de
două fenomene astronomice, unul cu dată fixă - echinocțiul de primăvară - și
altul cu dată mobilă - luna plină - din care cauză Duminica învierii poate fi
între 22 martie (cel mai devreme) și 25 aprilie (cel mai târziu).
Paștele au fost sărbătorite în aceeași duminică atât de catolici, cât și de
ortodocși până în anul 1582, când Biserica Catolică a adoptat calendarul
gregorian care era, la acea dată, cu 10 zile mai înainte decât calendarul iulian al
ortodocșilor. Decalajul dintre cele două calendare a crescut de-a lungul
veacurilor, ajungând la 13 zile în preajma primului război mondial.*

3 Ibidem, p.l55.
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După primul război mondial, o parte dintre țările ortodoxe au adoptat
oficial calendarul gregorian (Bulgaria și URSS în anul 1918; Serbia și România
în anul 1919; Grecia în 1923), în timp ce biserica din aceste țări își desfășurau
activitatea după calendarul iulian. în anul 1923, Congresul interortodox de la
Constantinopol hotărăște să recomande bisericilor ortodoxe să adopte
calendarul gregorian la momentul pe care ele îl consideră oportun. Până în anul
1927 nu adoptase calendarul gregorian Biserica Ortodoxă rusă, sârbă și bulgară,
Patriarhia Ierusalimului și Alexandriei. Bisericile ortodoxe care adoptase
calendarul gregorian au sărbătorit Paștele în anii 1924-1927 o dată cu catolicii,
în timp ce restul au sărbătorit Paștele după calendarul iulian. Pentru a se evita
situația ca bisericile ortodoxe să sărbătorească Paștele la două date diferite, în
anul 1927 s-a hotărât ca ortodocșii să țină, odată învierea, într-o duminică fixată
după prevederile canonului pascal alexandrin (după calendarul iulian). Potrivit
acestei hotărâri, ortodocșii sărbătoresc Paștele într-o duminică din perioada 4
aprilie (22 martie plus 13 zile) și 8 mai (25 aprilie plus 13 zile).
în lumea satului românesc de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Paștele
erau considerate a fi cea mai mare sărbătoare de peste an.4 Importanța sărbătorii
era dată atât de pregătirile materiale și spirituale ce se făceau în vederea ținerii
ei, cât și de numărul zilelor acordate și de modul de serbare.
Pregătirile pentru sărbătorirea Paștelor începeau la lăsata secului, dată
anunțată la Bobotează de preot, la biserică. Pentru a se pregăti fizic în vederea
ținerii celui mai lung și mai sever dintre cele patru posturi de peste an, în
săptămâna de dinaintea lăsatului secului, carnea era complet eliminată din
alimentația cotidiană, aceasta bazându-se pe lapte și produse lactate, din care
cauză săptămâna se numea albă sau a brânzei.
în săptămâna albă, ziua de joi era a furnicilor, în această zi femeile
făceau “o turtă în care puneau brânză, o spoiau cu unt și o cocea în cuptor”
(Vârtoapele, Teleorman), pe care o dădeau unui copil care “se ducea cu ea la un
mușuroi de furnici unde stând pe mușuroi mânca o parte din ea, iar restul o lăsa
furnicilor”5 cu credința că “furnicile nu se vor prăși la casa lor” (Bradul de Jos,
Argeș).
Săptămâna albă se mai numea și săptămâna nebunilor deoarece “în
această săptămână se sileau toți nebunii să se însoare ca să nu-i strige peste sat”
(Pârlita, Teleorman). La sfârșitul săptămânii erau ridiculizați toți feciorii și toate

4 în toate răspunsurile trimise la Chestionarul despre tradițiunile istorice și anticitățile țerilor
locuite de români (1895") a lui N. Densușianu, Paștile sunt considerate a fi cea mai mare
sărbătoare de peste an. Informațiile din prezenta lucrare sunt luate din răspunsurile la acest
chestionar.
5 în loc. Vârtoapele, Teleorman.
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fetele care nu s-au căsătorit în câșlegi.6 Flăcăii “fac focuri pe dealuri și slobod o
roată învelită cu paie, aprinsă, strigând pe nume toate fetele rămase
nemăritate”(Popești, Argeș).
Săptămâna albă se termina cu Duminica lăsatului secului care era o
adevărată sărbătoare familială în toate satele românești. Pentru această zi se
făceau pregătiri culinare deosebite, masa din casă rămânea încărcată cu bucate
toată ziua. în această zi oamenii căutau să se împace cu semenii cu care erau
certați pentru a începe postul mare cu sufletul împăcat. Această împăcare se
făcea atât în cadrul familial “se colăceau neamurile”, cât și în afara familiei, la
biserică unde dădeau mâna și vorbeau cu cei cu care erau certați.
Colăcitul consta în vizita pe care familiile tinere o făceau rudelor mai în
vârstă (nași, părinți, frați etc.) cărora le duceau un colac și le cereau iertare,
sărutându-le mâna. Familiile tinere erau poftite la masă și petreceau împreună
cu gazdele, iar la plecare primeau un colac și o lumânare.
Fărâmiturile de pe masa mare erau strânse a doua zi dimineața de unul
din căseni cu ochii închiși și erau date, afară, păsărilor zicând: “cum n-am văzut
eu când am luat másaiul așa să nu vedeți nici voi bucatele mele” (Hațeg,
Hunedoara). Plăcintele rămase de la lăsata secului “erau bune de leac pentru
vacile care fată și pentru bolile de porci” (Orlat, Sibiu).
Prima zi din post se numea lunea curată, deoarece în această zi “se
spală cu leșie toate vasele și nu lucrează nimic toată ziua ca să nu strice păsările
holdele” (Valeadieni, Banat). în unele localități din nordul Moldovei lunea
curată era considerată a fi sărbătoarea cânepii, în această zi femeile trebuie “să
bea rachiu cu chiper până se îmbată ca să le crească cânepa, dacă nu se îmbată
nu le crește” (Mileanca, Dorohoi).
A doua zi din post se numea marțea strâmbă sau a tunului, deoarece în
această zi femeile nu lucrau de frică să nu se înstrâmbe sau să nu fie trăznite
vara pe câmp. în părțile Hunedoarei se credea că “marți, în prima săptămâna din
postul mare, caii Sântoaderului tună de la munte și nu ies până marți în a doua
săptămână" (Păucinești, Hunedoara). în săptămâna Sântoaderului, fetele și
femeile nu torceau, nu urzeau, nu țeseau pentru ca să nu se încurce caii
Sântoaderului printre fire.
Sântoaderul era ținut în prima sâmbătă a postului mare. Dimineața,
înainte de răsăritul soarelui, fetele, copiii și chiar bărbații se spălau pe cap cu
6 “La lăsata secului se adună flăcăii pe o coastă, iau o roată pe care o învelesc cu paie, îi dau foc
și-i dau drumu la vale strâgând fetele care nu s-au măritat” (Ohaba, Făgăraș)”; “se duc junii pe
după gardurile grădinilor și de acolo strigă cuvinte de batjocură fetelor rămase nemăritate” (Voila,
Făgăraș); “la duminica lăsatului de carne și de brânză opaițează, umplu roata cu paie și le aruncă
aprinse de pe vârfuri de dealuri” (Orlat, Sibiu)”; la lăsarea secului se fac strigări peste sat”
(Cleanov, Mehedinți).
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leșie făcută7 din rădăcină de iarbă mare sau popâlnic săpate vineri dimineața din
locuri curate” (Pojoji, Vâlcea), pentru a le crește părul mare și frumos.
în unele localități, la Sântoader, se prind copiii veri sau văruțe8 “copiii
care vor să se prindă veri, ori câți de mulți ar fî, au fiecare câte un brăduleț. Toți
își pun brădulețe în pom după care scutură pomul. A cui brăduleț cade mai întâi,
acela e vărul mai mare, iar restul trebuie să asculte de el” (Orlat, Sibiu).
în ziua de Sântoader se încurau caii, "oamenii încurau sau alergau caii
ca să fie sănătoși peste an” (Costești, Vlașca) și învățau animalele tinere să tragă
în jug sau ham. în părțile Hălmăgiului și Bradului, la Sântoader, se ținea “târgul
sărutului”9.
în sâmbăta Sântoaderului se dezlegau sărindarele care se slujeau în
toate sâmbetele din postul mare și începeau slujbele de prescuri pentru morți,
mai ales pentru cei morți în ultimul an. “Se scoteau pomelnicele în care sunt
trecuți morții unei familii, iar preotul după ce a mântuit slujba ia toate
pomelnicele și-i pomenește pe cei morți” (Cusgun, Constanța). Când se scoteau
pomelnicele, oamenii făceau colivă din grâu decojit care se ducea la biserică
pentru a fi sfințită de preot “după care se împărțea la cei săraci pomană pentru
morți și ca să dea Dumnezeu belșug” (Bogza, Râmnicul Sărat). Cojile grâului
de colivă erau păstrate “și când se îmbolnăveau se afumau cu ele” (Câmpuri,
Arad).
Pomelnicele se citeau până în joia mare. O slujbă de prescuri consta din
“o prescură cu 7 cornuri, una cu 5 cornuri, una cu 3 cornuri și un colăcel”
(Șinca Veche, Făgăraș). Se purtau 7 slujbe de prescuri, ultima fiind cea din Joia
mare, când în unele localități din Transilvania se facea pomul pentru morți.
“Pentru cei răposați în acel an fiecare după mortul său duce la biserică un pom
(prun) de forma unui pom de Crăciun. în ramurile acestuia se înfig mere, prune

7 “Sătenii își tund părul sau îl rătează, se spală cu leșie făcută din rădăcină de mutătoare pe care
numai un copil de 7 ani o poate afla” (Drajna de Sus, Prahova); “se face leșie și cu leșie se Iau toți
din casă ca să li se facă părul mare și frumos” (Orlat, Sibiu); “Fetele se duc în păduri și aduc
popâlnic din care fac leșie și se spală pentru a le crește părul frumos zicând: popâlnice, popâlnice
să faci coada fetelor cât coada iepelor” (Orlat, Sibiu),
8 “însoțirea se face cu un brăduleț, un fel de colac lungăreț cu o creastă la un cap. Creasta aceasta
se taie din brăduleț și se bagă pe un surcel și se aruncă pe râu, restul brădulețului se împarte între
toți câți se însoțesc. Fiecare participant are câte un brăduleț cu creastă. După ce se sărută se
numesc unul pe altul soț sau soață întreg anul. Cei mari beau vin. Creasta brădulețului seamănă cu
creasta cocoșului” (Hațeg). Tot la Sântoader se fac frați de cruce “din aluat se face o cruce și se
coace, apoi se pune într-un vas și se pune vin peste ea. Vinul se bea cu lingurița de către cei care
se fac frați de cruce, apoi mănâncă crucea” (Orlat, Sibiu).
9 Vezi, Gh. Pavelescu, “Târgul sărutului" de la Hălmagiu. Un străvechi obiceipostmatrimonial
din Țara Zarandului, în Gh. Pavelescu, “Etnos. Studii de etnografie și folclor", I, Sibiu, 1998,
p.255-263.
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uscate, un bliduț, o lingură, un vas de lut, covrigi, turte și un chip de pasăre din
aluat copt” (Ciubanca, Cluj).
în toate satele românești, Joia mare era cea mai importantă zi în relația
dintre lumea vie a satului și cea din cimitir. Se credea că în această zi “morții au
voie să vină pe la casele lor” (Pojarul de Jos, Gorj) de aceea fiecare familie se
îngrijea “ca morții ei să aibe lumină, căldură, mâncare și apă” (Dănești, Gorj).
în Joia Mare se facea foc în bătătură cu bozii10 sau cu “lemne de alun rupte cu
mâna ,nu tăiate cu toporul și aduse din pădure în spate, fără a le pune jos, de
către copii” (Roșia, Gorj). în apropierea focului “se pune un scaun lung,
așternut cu o față de masă pe care se pun bucăți de mălai în șir pentru a veni
sufletele să mănânce” (Crucea Broșteni, Neamț).
Focuri se făceau și pentru “cei care n-au neamuri să le dea pomană”
(Călugăreni, Neamț) și pentru cei rătăciți “copii care s-au născut morți sau au
murit nebotezați pentru care fac foc în bătătură și peste el împart o turtă de
pâine” (Cleanov, Mehedinți).
Pentru morți se punea apă neîncepută11 “într-o oală nouă așezată pe
scaun lângă foc” (Lăpușata, Vâlcea) sau se vărsa apă “în Joia Mare fiecare
gospodar merge de dimineață la puț, scoate și varsă apă împrejur. Cei care n-au
puțuri fac aceasta la puț străin după ce mai înainte au plătit această apă cu un
gologan lăsat lângă puț” (Bogza, Râmnicul Sărat).
Postul Paștelui dura șapte săptămâni în care alimentația populară se
baza în principal pe legume și fructe, carnea, laptele și produsele lactate, ouăle
și peștele fiind total interzise. în postul Paștelui, activitățile casnice femeiești:
torsul, țesutul, cusutul cunoșteau intensitatea maximă, deoarece era credința că
de înviere fiecare om trebuia să aibă haine noi “fiecare se silește să fie în haine
noi” (Broșteni, Neamț) din care cauză despre Paști se mai spunea că sunt
“Paștele falnice, tot în coji de ouă și-n cămeșe nouă” (Perieni, Tutova).
Pentru a impulsiona fetele și femeile tinere în activitățile casnice textile,
“femeile și fetele lucrau foarte mult la tors, la țesut și la cusut pentru a avea
haine noi de Paști” (Măstăcani, Covurlui) în vederea terminării acestora
“înaintea începerii lucrului la câmp” (Gânjova, Dolj) mamele le amenințau cu

10 “Miercuri spre Joii Mari fac foc în curtea casei, pun un scaun și o oală nouă cu apă curată.

Oamenii casei nu stau la foc zicând că șed morții” (Lăpușata, Vâlcea); “fac foc cu bozii în
bătătură, iar peste foc împart o turtă de pâine pentru cei rătăciți” (Cleanov, Mehedinți); “fac foc
cu 9 buciumi de alun dimineața ca să se încălzească morții” (Delma, Mehedinți).
" “în Joii Mari, de dimineață, se duc femeile la fântână și scot apă, pe care o varsă împrejurul
fântânii” (Cleanov, Mehedință); “femeile se duc la fântână scot 20 vedre cu apă pe care o varsă”
(Gârla Mare, Mehedinți).

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

Sfintele sărbători ale Paștilor în lumea satului românesc ...

459

Joimărica. Despre Joimărică se credea că este12 “un duh necurat • (Pădurești,
Argeș); “o babă ce locuiește în bungeturi întunecoase, necălcate de picior de om
și neatinse de topor” (Tomșani, Prahova).
în unele localități13 umblau copiii sau tinerii cu Joimărica: “până de
curând trei băieți îmbrăcați în haine trențăroase și facuți pe față, unul cu
fluierul-uncheașul, altul joimarele și mătușa joimari ce colindau toate casele în
noaptea de Joimari unde cântă din fluier, joacă și întreabă: Grădinile facutu-leați/ Răzoarele pusu-le-ați, Hupa, hupa/ tors-ai stupă/ Câții câții/ Tors-ai câlții/
Ori i-ai tors/ Ori i-ai ros/ Ori i-ai pus sub gros/ Și-ai răsucit după fus/ Ori în
furcă nu i-ai pus. Copiilor li se dădeau ouă” (Pojoji, Vâlcea).
Pentru sărbătoarea Paștelui se pregăteau și casele, gospodăriile și
grădinile, facându-se curățenia generală a acestora “casele trebuiesc îngrijite și
ele căci ne blestemă dacă le prinde învierea neîngrijite” (Broșteni, Neamț).
Casele erau lipite, spoite sau văruite, mobilierul curățat, iar textilele spălate.
Pentru Paști se țeseau și se coseau textile noi cu care se împodobeau casele.
în Postul Mare, bărbații făceau curățenia generală a curților și
grădinilor, curățenie care trebuia terminată până la Florii “afară gospodarul cel
bun a terminat cu scoaterea gunoaielor din ogrezi și ocoale până la Duminica
Floriilor” (Broșteni, Neamț). Gunoaiele adunate cu ocazia curățeniei de
primăvară erau arse la Mucenici, Alexia sau Bunavestire, focurile făcute cu ele
având și semnificații magice de apărare a oamenilor și a gospodăriei.
în toate satele românești, în Postul mare, în paralel cu curățenia caselor
și a gospodăriilor, se făceau pregătiri pentru începerea lucrărilor agricole. Anul
agricol începe la 1 Martie14 când ”se cheamă preotul la cea mai mare parte din
locuitori ca să facă sfințirea apei" (Totoiești, Neamț). în prima zi din luna
martie “Dragobete - cap - de - primăvară când se împerechează păsările”
(Sirineasa, Vâlcea) oamenii duceau grâu la biserică15 unde “preotul citește
molitva grâului, apoi îl aduc acasă și-l amestecă cu grâul de sămânță”
(Ciubanca, Cluj). Primele trei zile din luna martie erau considerate a fi “baba

12 Joimărica este o sfântă care vine și inspectează torsul. “Care femeie nu se silea să toarcă 7
jumătăți îi ucide degetele cu un ciocănaș sau le pune pe jar aprins” (Măstăcani, Covurlui).
13 “Se întâlnesc mai mulți tineri, unul ia în mână o căldare cu foc și pleacă prin sat pe la fiecare
casă .strigând: chițu, chițu/ torsa-i câlțu/ două ouă încondeiate puse bine la unghețu. Primesc ouă”
(Cleanov, Mehedinți).
14 în loc. Ivănești, Vaslui. “Sfințirea țarinei și a tuturor plugurilor cu boii înjugați se face la 1
martie într-un maidan din mijlocul satului unde cei cu dare de mână aduc mâncare și băutură”
(Buhociu Mare, Bacău).
15 “Oamenii cu dare de mână la începutul lui martie cheamă preotul acasă ca să facă sfințirea apei
cu care stropesc semințele ce le seamănă ca să le apere de răutăți și să aibe recolte bogate”
(Negulești, Tecuci).
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primăverii, a verii și a toamnei și cum va fi timpul în acele zile, așa va fi și pe
timpul lucrului în cele trei anotimpuri” (Orlești, Argeș).
Pentru a nu fi prinse de soare (bronzate), vara, în timpul lucrului, la 1
martie, fetele, femeile și chiar și copiii își legau la gât sau la mână “un șinorel
împletit dintr-un arnici roșu și unul alb și un ban de argint numit mărțișor”
(Totoești, Iași). Mărțișorul era purtat până când înfloreau pomii, când “șnurul îl
pun pe un cireș înflorit ca fata să fie albă și frumoasă ca florile cireșului”
(Frumoasa, Teleorman), iar cu banul își cumpărau vin roșu pe care-1 beau pe
iarbă verde.
Sfinții din 9 martie erau în mentalitatea populară cei care închid gerul și
slobod căldura. Pentru a-i ajuta, în dimineața zilei se făceau focuri cu gunoaiele
strânse peste care “sar copiii ca să fie iuți ca focul și să aibă noroc” (Brebu,
Prahova) și “bat cu măciucile în pământ strigând intră ger și ieși căldură” (Uda
de Sus, Argeș). Pentru a fi apărați de șerpi, șopârle și alte jivine “la Sfinții de la
9 martie de la miezul nopții -se scoală băieții, iau clopote, vătraie și fac o larmă
mare înconjurând casa și toate olatele strigând: Eșiți șerpi, eșiți broaște și
mergeți din locurile noastre, de sub talpa casei noastre și mergeți în munți pustii
unde cocoș negru nu cântă, vacă neagră nu mugește, fata chica nu-mpletește”
(Vașcău, Bihor).
în ziua de Sfinți se pornea plugul. Pornitul plugului era un eveniment
deosebit pentru întreaga comunitate deoarece se credea că “numai cei cu noroc
pot ieși primii la plug pentru ca după norocul lor să rodească și țarina, că de va
ieși unul fără noroc țarina nu va rodi” (Câmpuri, Arad).
înainte de a începe aratul, plugul și animalele erau stropite cu apă
sfințită de către preot: “în vechime, la Sfinți, se strângeau toate plugurile din sat
la un loc, chemau preotul de făceau agheazma și stropea toate plugurile și vitele,
apoi toate plugurile arau de clacă grădinile și locurile din țarină a oamenilor
săraci, iar după - amiază mergeau la ogorul lor” (Bătrânești, Roman) sau de
către stăpâna casei care “afuma cu tămâie aprinsă și stropea cu apă sfințită boii
și plugul ca să dea Dumnezeu roadă, punea apoi în coarnele boilor colaci și așa
mergeau la câmp unde trăgea cel puțin o brazdă” (Bogdănești, Tutova).
La Mucenici; femeile făceau bradoși și mucenici. Bradoșii au fost
menționați în localitățile din Muntenia și erau “un fel de colăcei de forma
albinelor” (Gogoșu, Dolj) care se coceau în cuptor, se ungeau cu miere și se
împărțeau copiilor pentru a le merge bine albinelor. La Sfinții începea anul
apicol “se scot stupii din adăposturi și se retează” (Drajna de Sus, Prahova).
Mucenicii au fost întâlniți mai ales în localitățile din Moldova și era un fel de
colăcei în formă de 8 care se ungeau cu miere de albine și miez de nucă și se
împărțeau la copii și oamenii săraci.
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Când se făcea aluatul pentru mucenici, femeile cu mâinile încărcate de
cocă mergeau în grădină și scuturau pomii care nu fac roade zicând: “cum
mâinile mele sunt încărcate de cocă așa pomii din grădină să fie încărcați de
roade” (Drajna de Sus, Prahova). Tot la Mucenici se lua altoi din pomii roditori
și se îngropa pe jumătate în pământ până la Sfântul Gheorghe când se altoia și
se semăna ceapa, lăptucii, usturoiul și varza” (Drajna de Sus, Prahova).
La Bunavestire vin rândunelele și începe să cânte cucu. In dimineața
zilei se făcea foc în grădină și se afumau pomii ca să rodească fructe fără
viermi. Băieții înconjurau de trei ori casa trăgând după ei un lanț și strigând
“fugiți șerpi, fugiți șopârle că v-ajunge blagodatele și vă rupe spatele”
(Ciubanca, Cluj).
Duminica Floriilor marca începutul celei mai importante săptămâni din
anul bisericesc - Săptămâna Patimilor. în amintirea ramurilor de finic și de
măslin cu care mulțimea L-a întâmpinat pe Iisus la intrarea în Ierusalim, în toate
satele românești se duceau la biserică ramuri verzi de salcie sau mâțișoare care,
după ce erau sfințite de preot, erau date credincioșilor. Femeile doreau să
primească nuiele cât mai lungi “pentru a avea cânepa înaltă și subțire” (Orlat,
Sibiu) și numărau mugurii de pe ele pentru “a afla câți pui vor avea la cloște”
(Talpa, Vlașca).
în mentalitatea populară, salcia era considerată a fi un arbore
binecuvântat de Maica Domnului pentru că “voind să-l vadă pe Iisus răstignit și
având de trecut o apă s-a rugat de toate buruienile s-o ajute să treacă dar nici
una n-a vrut. Salcia și-a plecat ramurile și a ajutat-o pe Maica Domnului să
treacă apa, iar Maica Sfântă a binecuvântat salcia, s-o ducă oamenii la biserică,
s-o slujească preoții și să se înconjoare oamenii cu ea ca să nu-i doară mijlocul
până la seceratul grâului" (Pârlita, Teleorman). Salcia de la Florii era păstrată la
icoană sau la grindă ca fiind “bună de aprins când sunt vremuri grele” (Sinea
Veche, Făgăraș) sau de pus la brâu “ca să nu-i doară șalele” (Pojarul de Jos,
Gorj).
în Săptămâna Floriilor nu era bine să se planteze pomi și nici să se
semene ceva pentru că “tot ce se pune în pământ face numai flori” (Râjlețu
Vierosu, Olt).
Pregătirile pentru Paști se terminau în Săptămâna Mare. De la Florii
până în Joia Mare credincioșii se spovedeau și se împărtășeau. Femeile
terminau cu curățitul caselor și a textilelor.
în Joia Mare se “băgau paștele în biserică”. Paștele puteau să fie sub
formă de anafură făcută din prescurile ce se aduceau la biserică în această zi sau
din pâine și vin.
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Prescurile pentru Paști erau făcute16 “de femei bătrâne care cerneau
faina de 9 ori înainte de a face preotul molitva, apoi femeile frământau și coceau
prescurile și le duceau la biserică” (Măstăcani, Covurlui).
în localitățile în care Paștile erau făcute din pâine și vin “ele erau plătite
de o familie cu dare de mână. De obicei erau mulți care doreau să plătească
paștile de aceea trebuiau să anunțe din vreme pe preot” (Vașcău, Bihor).
Pâinea pentru paști era o pâine obișnuită17: “unul din sătenii cu dare de
mână dă paștile. Face un număr oarecare de pâini albe și, în Joia Mare, după
amiază, le duce la biserică unde preotul face sfințirea lor. După sfințire dă popii
ceva de mâncare - fasole sleită și pâine din pâinea paștilor. Sâmbătă, pâinea se
taie în bucăți mici, se pune într-un ciubăr nou și se toarnă vin peste ea. în ziua
de Paști se dă la fiecare câte o linguriță, iar bolnavilor li se duce acasă” (Țebea,
Hunedoara); fie o pâine rituală18, făcută din “faină obținută din grâul rezultat
din spicele adunate de pe miriște, după seceriș pentru că numai pâinea obținută
din acel grâu va fi fără părere de rău” (Cleanov, Mehedinți).
In Vinerea Mare sau Neagră, oamenii, de dimineață, alergau prin rouă
sau se duceau la o fântână sau râu și se spală cu apă19 “crezând că se curăță de
bube și sunt sănătoși peste an” (Dulcești, Roman). Femeile roșeau ouăle pentru
Paști și pregăteau pasca și cozonacii. Pasca se făcea din “aluatul frământat
pentru colaci, din care se facea o foaie ceva mai groasă decât cea pentru
tocmagi, în diametru de 20-25 cm. Se făcea un colac dintr-o viță sau din 2-4 vițe
împletite care se pun împrejurul turtei de care se lipesc. Spațiul gol se umple cu
brânză de oaie sau de vacă frământată cu puțină făină de păpușoi, cernută cu sită
deasă, care se amestecă cu mult albuș de ou. Cu gălbenușul se unge pe deasupra
înainte de a se pune la cuptor” (Bătrânești, Roman). în pască se punea brânză
din primul lapte muls de la oi. Se făceau câte 10-20 paști. Cojile ouălor care se
pun în pască “se dau pe apă ca să ajungă în Țara Blajinilor” (Bistricioara,
Neamț) pentru a-i anunța și pe ei că trebuie să țină Paștele.20
16 Prescurile puteau fi făcute de “mai multe femei bătrâne care aleg din 2-3 oca de grâu boabele
curate, le macină, apoi cerne făina de 9 ori, o frământă, coc prescurile și le duc la biserică”
(Siseștii de Jos, Mehedinții).
17 “Se coc mai multe pâini care se duc la biserică în Joia Mare unde stau până sâmbătă seara când
se taie în bucăți mici și se pune vin peste ele” (Bolta, Mehedinți).
18 “O văduvă mai bătrână se însărcinează cu facerea pâinii pentru paști. Ea face câte 12 mătănii
înainte de a cerne făina, de a o frământa, de a face focul și de a coace pâinea. Această pâine se
duce în Joia Mare la biserică” (Bârca, Dolj).
19 în Vinerea Seacă oricine poate să se scalde în apă până nu răsare soarele ,de acela peste an nu
se mai prinde nici o boală” (Măstăcani, Covurlui).
20 în unele localități se dădeau pe apă cojile ouălor roșii cu care se spală în ziua de Paști, pentru a
anunța pe blajini,” un popor blând care nu știe când sunt Paștile și postește cu o săptămână mai
mult, căci atât le trebuie cojilor să ajungă la ei” (Păstrăveni, Neamț).
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Sâmbăta era ultima zi din post în care se mai puteau face pregătiri
pentru Paști. Femeile, de vineri, au frământat coca "coc cozonacii și pasca, așa
că sâmbătă la amiază să fie totul gata” (Dimicheni, Dorohoi), pregăteau
mâncarea pentru cele trei zile, îmbrăcau casele de sărbătoare și făceau ultimele
retușuri la hainele noi. Prin hainele noi, când se îmbrăcau pentru prima dată, “se
trecea un fier pentru ca oamenii să fie tari ca fierul” (Dimicheni, Dorohoi).
Sâmbătă seara, gospodina pregătea blidul pentru înviere în care punea pască,
ouă roșii, sare, came, șuncă, slănină etc. pentru a fi duse și sfințite de preot în
noaptea învierii.
în noaptea învierii se făceau focuri, iar unii oameni “supraveghează să
vadă când se deschide cerul” (Berești, Covurlui), crezând că cel care vede cerul
deschis “primește orice ar cere” (Buhociu Mare, Bacău). Focurile se făceau în
cimitir, la morminte21, și în curtea bisericii. în noaptea învierii se făceau focuri
și pe locul unde au fost îngropați oamenii spânzurați: “în Săptămâna Mare,
oamenii când treceau pe lângă aceste locuri trebuiau să arunce câteva găteje
cărora în noaptea învierii li se dă foc, crezând că atâta lumină au pe lumea
cealaltă” (Brăiești, Iași). în curtea bisericii făceau foc flăcăii care păzeau toaca
pentru că “în vechime flăcăii din alt sat furau toaca și n-o dădeau până ce n-o
plăteau, ocolind-o de trei ori, pe margini, cu ouă roșii” (Călinești, Vâlcea).
La miezul nopții ,(la cântatul cocoșilor), când “toacă popa”, toți
credincioșii se duceau la biserică. Oamenii se spălau “cu apă în care se punea un
ou roșu și un ban alb” (Gălășești, Argeș), își lua câte un ou roșu și o lumânare și
în liniște se duceau la biserică. Gazda casei ducea blidul cu pasca și ouăle roșii.
După slujba învierii, “blidele cu pască și cu ouăle roșii erau puse pe două
rânduri și erau sfințite de preot” (Drajna de Sus, Prahova), după care toți cei
prezenți primeau paști de la preot, încheind astfel postul “cei care nu pot lua
paști postesc și în ziua de Paști”(Pârlita, Teleorman). în localitatea Orlat-Sibiu
se credea că “oamenii care sunt la munte și n-au posibilitatea de a lua paști pot
încheia postul mestecând muguri de brad”. Pentru cei de acasă se duceau paști
deoarece nimeni, nici chiar copiii, nu mănâncă nimic înainte de-a lua paști.
în unele localități, după ce luau paști, credincioșii erau așteptați la ușa
bisericii de titorii (cei care au plătit paștile) cu pâine, vin și pește, oferind
“credincioșilor care au luat paști, la ieșirea din biserică, câte un pahar de vin, o
bucată de pâine și una de pește” (Pârlita, Teleorman). Când veneau de la
înviere, la intrarea în casă trebuiau să calce pe “glie verde în care s-a înfipt
fierul plugului ca tot anul să fie veseli cum e câmpul când înverzește și tari ca

21 “în noaptea de înviere pun lumânări și ouă roșii la morminte pentru morții familiei” (Corod,
Tecuci).
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fierul” (Bârzeiul de Pădure, Gorj). Fierul sta la pragul ușii în cele trei zile și se
călca peste el “fiind bun pentru spor” (Orlat, Sibiu).
în toate satele românești, în prima zi de Paști, nu se facea horă, nu se
mergea în vizită și mai ales nu se părăsea satul, oamenii petrecându-și timpul la
biserică și acasă. în unele localități, în ziua de Paști, se ridica paosul la
morminte “oamenii duceau colaci, ouă roșii, mâncare, băutură, iar după ce
preotul termina slujba venea la fiecare pe rând, ridica paosul, primind un colac
și o lumânare, iar restul se împărțea la săraci” (Sinea Veche, Făgăraș). în ziua
de Paști se trăgeau clopotele la biserică “pentru a se face păpușoiul și cânepa
mare” (Broșteni, Neamț). Tinerii își alegeau vătaful sau vătajița (în localitățile
din Vechiul Regat) sau craiul (în localitățile din Transilvania). Vătaful și
vătăjița aveau sarcina de-a supraveghea ca “fetele și flăcăii să meargă la biserică
în toate duminicile și sărbătorile de peste an, fetele să ajute la curățirea bisericii,
iar flăcăii să fie cuviincioși. Vătaful era cel care angaja muzicanții, aduna banii
pentru plata lor și se îngrijea de scrânciob, în perioada de la Paști până la
înălțare” (Păscuțeni, Tecuci).
în localitățile din Transilvania, Craiul judeca flăcăii în fața bisericii, în
prezența comunității sătești și-i pedepsea cu prișcala.
în ziua de Paști nu era bine să se măture în casă “ca să nu se măture
norocul” (Măgurele, Teleorman), nu se pregătește mâncarea, (aceasta se
încălzea numai). Masa stătea încărcată, în cele trei zile, cu bucate. Oamenii “în
ziua de Paști nu dorm, ciocnesc ouă roșii, mănâncă pască, cozonaci și came de
miel” (Bistricioara, Neamț). în cele trei zile ale Paștelui “nu se mânca fiertură
de carne pentru că-i rău de dihănii” (Broșteni, Neamț). Dintre bucatele duse
pentru sfințit la înviere “slănina era bună la orice tăietură, iar lumânarea era
bună la aprins când sunt furtuni” (Broșteni, Neamț). Cei care în ziua de Paști,
când “toacă la biserică, se aruncă în apă, scapă de boli” (Orlat, Sibiu). Cenușa
din ziua de Paști era bună "contra puricilor care mănâncă curechiu și pentru
grâu să nu se facă tăciune" (Orlat, Sibiu).
A doua zi de Paști “mergeau oamenii la neamuri pe goștii” (Vașcău,
Bihor). Familiile tinere mergeau la nași, părinți, frați, cu o pască și ouă roșii,
unde, “după ce salută cu Hristos a înviat, sărută mâna la cei bătrâni sunt poftiți
la masă, iar după ce mănâncă și beau merg împreună la horă” (Dragomirești,
Tecuci).
Flăcăii care joacă în horă umblă a doua zi de Paști prin sat, mai ales pe
la casele cu fete mari și le invită la horă. în localitățile din Moldova, flăcăii se
numeau vălari și “umblă prin sat cu lăutari, mai ales pe la casele cu fete mari,
dând Hristos a înviat și sărutând mâna la cei bătrâni, poftesc fetele la
scrânciob” (Măstăcani, Covurlui). Scrânciobul (dulapul, în localitățile din
Muntenia) era făcut în Săptămâna Mare de către flăcăi sau de cârciumar “în
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apropierea unei cârciumi unde se ținea hora și funcționa până în ziua de Ispas”
(Grumezești, Neamț). în scrânciob se dădeau tinerii perechi, iar femeile tinere
“țineau să se dea în scrânciob ca se le crească cânepa mare” (Grințieș, Neamț).
în unele localități din Transilvania, a doua zi de Paști se sărbătorea
Plugaru: “cel care a ieșit întâi la plug era dus pe rotile la râu și aruncat în apă cu
plug cu tot” (Sinea Veche, Făgăraș).
Sărbătoarea Paștelui se prelungea în toate zilele din Săptămâna
Luminată “care erau ținute de sărbătoare de către femei mai ales” (Ivănești,
Vaslui). Din această săptămână începeau marțile și joile ținute, zile în care
oamenii nu lucrau la câmp pentru ca să ferească Dumnezeu hotarul și recolta de
grindină. în localitatea Frumușelu, jud. Tecuci, în joia din Săptămâna Luminată
“gospodarii satului împreună cu preotul luau 9 oale noi și anafură de la Paști și
ieșeau pe câmp și Ia toate încrucișările drumurilor, făceau o groapă și îngropau
o oală nouă și anafură de la Paști, zicând: până aici are voie să vină gheața, iar
de aici s-o transformi, Sfântă Joi, în ploaie”.
Oamenii care mor în Săptămâna Luminată merg în Rai. Pentru morții
înecați și copiii născuți morți, în această săptămână se făceau slujbe la biserică
“iar femeile care au făcut astfel de copii, postesc” (Ilovățul, Mehedinți).
în perioada pascală, cele mai importante sărbători pentru lumea satului
românesc, după Paști, au fost Sfântul Gheorghe și Rusaliile.
Sfântul Gheorghe marca în toate localitățile românești, începutul
sezonului pastoral, prin formarea stânilor și opritul pășunatului în țarina care:
“acum se închide și se priveghează de către păzitori” (Mălini, Suceava). De la
Sfântul Gheorghe și până la Vinerea Mare (14 octombrie) animalele: “găsite în
țarină sunt prinse și duse la ocolul primăriei, de unde proprietarii le pot scoate
dacă plătesc gloaba” (Brebu, Prahova).
Sfântul Gheorghe “vine cu căldură și cu mana câmpului, până la el nu
se satură animalele cu iarbă, de aceea acuma se formează turmele și se tocmesc
ciobanii pentru a le păzi” (Păstrăveni, Neamț). în ajunul Sfântului Gheorghe se
credea că se poate lua mana câmpului și a animalelor: “s-au prins vrăjitoare în
pielea goală, cu o strecătoare la piciorul stâng, umblând prin fânețe înainte de
răsăritul soarelui. într-o mână avea o doniță în care punea rouă adunată de pe
iarbă. Vacile care pasc acea iarbă nu pot ține laptele și se mulg singure, iar
brânza și untul ce se face din acel lapte nu trăiește” (Buhociu Mare, Bacău).
Pentru a împiedica vrăjitoarele să ia mana animalelor și a câmpului, oamenii și
ciobanii cântă din fluier, bucium sau corn deoarece, “dacă vrăjitoarea aude
sunetele lor nu mai poate face nimic” (Sipeni, Covurlui). Se mai puneau
mărăcini și leuștean la ferestrele și ușile grajdului și la poarta gospodăriei” ca să
se înțepe strigoii dacă vin să ia laptele de la vaci” (Voila, Făgăraș).
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în ziua de Sfântul Gheorghe, oamenii nu trebuie să doarmă “că-i ia
somnul mieilor și toată vara-s somnoroși” (Măstăcani, Covurlui). Tinerii se
udau și urzicau “ca să fie iuți ca urzica pe timpul verii” (Chiliile, Iași) și să
“beau vin roșuca să capete sânge” (Orlat, Sibiu).
în Maramureș, la Sângeorz, era sărbătorit plugarul care a ieșit primul la
arat în acel an, iar în Gorj “oamenii ies cu mâncare și băutură pe un deal unde
vine și preotul cu steagul Sfântului Gheorghe și face rugăciuni, apoi stropește
viile și pivnițele cu agheazmă” (Tolești, Gorj). în unele localități din Ardeal se
făcea, în ziua de Sfântul Gheorghe, Sângeorzul sau păpălugăra22.
în calendarul popular, Rusaliile erau considerate a fi niște ființe
malefice asemănătoare ielelor care umblau prin aer la Strat de Rusalii (miercuri,
a 25-a zi după Paști) și făceau rău oamenilor (îi pocneau, îi schilodeau sau îi
înnebuneau) care lucrau în zilele lor. Rusaliile erau considerate a fi “cea mai
periculoasă sărbătoare” (Cioara, Brăila) cine se îmbolnăvește în acele zile “în
șase săptămâni se sluțește și n-are leac” (Turcoaia, Tulcea). Din această cauză
22 “în presără de Sângeorz, la toate porțile și ușile poieților pun crengi de mg, cu credința că prin
aceasta împiedică strigoii să vină să ia laptele de la vaci. Oile, în presără de Sângeorz, le
adăpostesc în câmp, departe de sat, pentm ca strigoii să nu știe unde-s, să nu le afle ca să nu le
poată lua laptele. După credința popomlui, în noaptea de Sângeorz, umblă strigoii mai cu seamă
pe la poieți cu vaci, staure de oi, le mulg pe seama lor și pe care o mulge îi ia laptele, astfel că de
acolo încolo toată vara îi ia laptele, astfel că de acolo în colo toată vara îi luat și mutat la vacile și
oile respectivului strigoi care o muls, iar vita și oile de la care s-a luat abia de câțiva picuri.
Tinerii care în noaptea de Sângeorz mână oile de mas în câmp sau pădure se adună la
un loc, fac foc și toată noaptea nu dorm, ci o petrec în glume și povești. în dimineața de Sângeorz
se sfătuiesc pe care dintre ei să facă păpălugără, de regulă se insinua unul de bunăvoie. Atunci
ceilalți merg în pădure unde sunt fagii mai frumos înfrunziți și cu securile aduse se acasă taie
crengile înfrunzite, dar nu taie mai lungi de 30-40 cm, nici mai groase decât o pană de gâscă. Taie
și lăstari de tei, le dubesc de coajă dezlipind fâșii subțiri cu care leagă crengile de fag de corpul
paparudei. Crengile legate pe corpul paparudei stau perpendicular, tot așa se pun și pe mâini și pe
picioare, dar le pun în așa fel încât paparuda să-și poată mișca în voie mâinile și picioarele. Pentm
ca să nu poată fi cunoscută îi fac o larvă din scoarță lată și i se acoperă obrazul cu ea, numai la
gură și nas i se taie loc ca să poată răsufla și la ochi ca să poată vedea. Această scoarță servește ca
și coif și acoperă și calul și de la cap în sus încă întrece, în forma cum e camilafca la călugări.
Junii mai fac și câteva tulnice sau bucine bine răsunătoare.
La paparudă i se atașează doi juni ca și gardiști, aceștia au puști făcute din lemn, uneori
le pălesc ca să apară ca și fierul, își mai fac și săbii. Se mai alătură și mutu care are dobă, săcure
de lemn, traistă în spate și chipă în gură.
Convoiul astfel echipat vine până la marginea satului, lângă colțul de piatră deasupra
satului unde bucinătorii bucină tare în cor peste sat în semn de înștiințare că ei vin, apoi coboară
în sat în pași înceți și parcurg satul în lung și lat.
Satul e în fierbere, toți așteaptă: copiii, fetele și nevestele alergând să vadă, unele stau
ascunse pe după garduri cu câte o cofă plină cu apă, cu scop de a uda paparuda. Când le succede,
râd cu hohote; în multe rânduri nu le succede, căci gardiștii cu puștile de lemn le împiedică și
atunci, uneori, se întâmplă de le udă pe ele” (Ciubanca, Cluj).
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femeile nu lucrează nimic în zilele de miercuri de la Strat de Rusalii până la
Duminica Mare, iar bărbații nu lucrează la câmp “pentru că nu se face nimic pe
acele ogoare și se îmbolnăvesc” (Hudeștii Mari, Dorohoi).
Pentru a nu se îmbolnăvi, în ajun de Stat de Rusalii “se adună pelin
înainte de sfințitul soarelui, pe care-1 pun la brâu și prin casă” (Hăngulești,
Râmnicul Sărat). în ziua de Stat de Rusalii “făceau jurământ Călușarii
(Drăgoești, Dolj). Călușarii umblă timp de 8 zile prin sat și joacă”. Când joacă
la un sătean cer să li se aducă pelin, usturoi și sare pe care le pun la mijlocul
horei și, în timpul jocului, calcă cu vârful opincilor prin ele. După terminarea
jocului, săteanul își ia sarea, pelinul și usturoiul, ele sunt păstrate, fiind bune de
leac. Când li se prezintă un bolnav, îl pun cu fața în jos, se închină și ei și
bolnavul, apoi trec cu toții peste el, crezând că peste puțin timp ori se vindecă,
ori moare” (Drăgoești, Dolj).
în ajunul Duminicii Mari (Pogorârea Sfântului Duh) se țineau moșii de
vară și se făceau pomeni pentru morți: “la Moși, oricât de sărac ar fi, omul dă de
sufletul morților mâncare caldă și o cană cu apă sau vin”(Heleșteni, Roman).
Pomana pentru morți consta din: lapte fiert cu grâu, mâncare caldă, pusă în
străchini sau ulcele noi, linguri și lumânări cumpărate anume în acest scop și se
dădea pentru “a se sătura toți morții” (Mănăstirea Bistrița, Neamț). în Duminica
Mare, morții care au venit pe la casele lor în Joia Mare “pleacă la câmpul cu dor
unde ajung a doua zi dimineața. De aceea, în acea zi, femeile varsă lapte la
mormânt și spală picioarele copiilor care umblă prin sat, cu apă caldă, crezând
că spală picioarele zdrobite și întinate ale morților” (Gâștești, Vâlcea).
Am încercat să prezentăm câteva aspecte legate de reflectarea celor
două perioade (prepascală și pascală) ale calendarului religios în lumea satului
românesc de la sfârșitul secolului al XIX-lea, din dorința de a sublinia legătura
strânsă dintre sărbătorile religioase și cele mai importante momente ale
calendarului popular.
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The Easter in the Románián Viliágé
at the End of the XIX-th Century
- Abstract -

The authors try to present, basing on a rich documentary data, the
importance of Easter in the Románián viliágé society.
In the first part of the paper, they present the importance that the
Resurrection has within the clerical calendar, the age and the way of decision
the date when the Easter takes place. Alsó, the causes that determined the
Easter’s time, in some years, at different dates by the Catholics and the
Orthodox, are presented.
There are presented, then, the preparations that people made in the
Románián villages at the end of the XIX-th century for the biggest holiday over
the year. These preparations are of material nature (making of new clothes that
are dressed at Easter, for the first time, the cleaning of the households and of the
houses, the cooking etc.) and of spiritual nature (the Lent for seven weeks, the
confession and the communion etc.). The authors present the development of
these preparations within the every-day activities of the Románián viliágé at the
beginning of each spring.
The authors show the importance of the relation between the quick
world and that of the dead. Also, they present all the preparations that the
people do from the beginning of the Great Lent till the Great Thursday, in order
to the coming of the dead to their houses to joy the Resurrection, in the Great
Thursday.
It is presented the way of celebration the Easter, the beliefs and the
customs during the period between the Resurrection and the Great Sunday.
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Adriana Badea Țuțuianu

Printre numeroasele obiceiuri agrare foarte răspândite odinioară în
Transilvania, se numără cu certitudine și cel numit boul înstruțat, boul
împodobit, boul ferecat, sau boul împănat. Legat de practicarea agriculturii și
creșterea animalelor el are la obârșie un substrat magic ce avea drept scop
creșterea recoltelor, reușita muncilor, preîntâmpinarea spiritelor rele,
ameliorarea traiului și protejarea animalelor.
Data calendaristică a desfășurării obiceiului boului împănat este a doua
zi de Rusalii.1 Sărbătoarea Rusaliilor exista și în lumea antică (la romani se
numea Rosalia - sărbătoarea trandafirilor). Odată cu instituirea administrației și
jurisdicției romane în Dacia s-a introdus și această sărbătoare a morților. Așa se
face că Rosalia a reușit să supraviețuiască în forme populare și după răspândirea
și oficializarea creștinismului ca religie de stat până în vremea noastră.2 în sudul
Transilvaniei a avut loc o schimbare mai mare: acolo obiceiul, care este doar o
variantă a boului înstruțat din nord, s-a desprins din Rusalii și s-a legat de
Sânziene (24 iunie),3 legarea lui nefiind întâmplătoare pentru că și această
sărbătoare are tot un caracter agrar.4
Sărbătoarea boului este probabil o reminiscență din străvechiul cult
închinat animalelor ce-și are originea în preistorie. Oamenii acelor vremuri,
necunoscând mijloacele științifice (nici empirice), s-au închinat unor divinități
aflate în spatele fenomenelor naturale.5
Omul preistoric a considerat animalele făpturi legate organic de mamanatură - vedea în ele reîncarnarea oamenilor morți și întruparea diferitelor zeități
independente de el, drept pentru care pe lângă cultul strămoșilor s-a instituit și
cultul diferitelor animale. între acestea, locul de frunte era ocupat de animalele
comute, mai ales de bou.6
Din relatările paleozoologilor români reiese că bourul (bos taurus
primigenius) nu trebuie confundat din punct de vedere zoologic cu zimbrul
1 Ciclul de sărbători în jurul sărbătorii numită popular Duminica Mare este cunoscut sub numele
de Rusalii. Spre deosebire de Țara Românească și Moldova, în Transilvania și Banat prima zi de
Rusalii este celebrată în Duminica Mare. Ghinoiu, 1985, p.270 sq.
2 Vulcănescu, 1987, p.179 sq.
3 Nicola, 1981-1982, p.558 sq.
4 Pop, 1989, p.201.
5 Nicola, 1981-1982, p.528.
6 Vulcănescu, 1987, p.91.
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(bison bonasus) și nici cu taurul.7 Dacă pe plan zoologic nu este permisă
confuzia între aceste specii de bovidee, pe plan mitologic ele sunt confundate,
primele două sunt travestituri mitice ale ultimului.8 J.P.Clebert susține că la
început nu a fost vorba de taurul pe care îl știm azi ci de bour, strămoșul sălbatic
al bovideelor, el rămânând taurul neoliticului.9
Spre deosebire de taur, boul este un simbol al bunătății, calmul forței,
liniște, un simbol al puterii de muncă și sacrificiu.10 Taurul sugerează ideea de
putere și pornire irezistibilă; boul, antiteza simbolică a lui, scoate în relief
această complexitate, căci și el este asociat cultelor agrare. Dar el va simboliza
sacrificarea puterii fertilizatoare a taurului, evidențiind și mai bine prin contrast
unitatea ei. Suprimarea acestei puteri îi sporește valoarea, după cum castitatea
subliniază importanța sexualității.11 Cercetările de arheologie și paleontologie
zoomitologică efectuate pe teritoriul Daciei preistorice ne confirmă prezența
unor figurine, amulete și statuete de bovidee ale căror explicații converg spre
interpretarea lor ca totemuri și folosirea în prerituri de cult domestic, funerar sau
de cult la naturii.12 Una din cele mai importante reprezentări este statuia dublă
descoperită în cadrul sanctuarului neolitic de la Parța.13
După M. Gimbutas, taurul este un simbol al vieții asociat cu
simbolismul uterului, apei și oului. Sculpturile și picturile ce reprezintă tauri
sunt de obicei decorate cu cercuri concentrice și ovoide.14
O divinitate legată de sacrificarea taurului este Mithras, ale cărui
mistere s-au constituit în nord-vestul Iranului, Armenia și Caucaz. La începutul
erei creștine exista în Caucaz ritul sacrificării unui taur forat și se știe că
misterele lui Mithra au fost destul de populare și în Dacia romană.15
Numeroasele reprezentări ale taurului murind exprimă triumful puterii divine
asupra acestei întruchipări a forței brute și a fecundității.
Pe teritoriul României, reprezentări ale taurului s-au descoperit în
cadrul tezaurului de la Craiova (sec. IV.î.Ch.) care se compune din aplice în
formă de cap de taur având desen cu rozetă solară gravată pe frunte1 , taurul
fiind un animal solar.17
7 Idem, 1972, p.l 19.
8 Ibidem, p.33, 43, 120, 137.
9 Clebert, 1995,p.294.
10 Chevalier, Gheerbrant, 1994, p.201.
11 Idem, 1995, p.337.
12 Vulcănescu, 1987, p.91 sq.
13 Lazarovici și colab., 1985, p.40, fig. 8.
14 Gimbutas, 1989, p.99.
15 Eliade, 1992, p. 153; Pârvan, 1967, fig. 138.
16 Florescu, 1968, p.33, fig. 14.
17 Clebert, 1995, p.296 sq.
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Ca animal sacru, geto-dacii aveau taurul sau zimbrul, pe care îl găsim
ca punct central pe învelișul de fier al unui scut descoperit la Piatra Roșie.
Bourul era un animal răspândit în pădurile Daciei și Traciei și se bucura ca și
taurul de o specială cinste religioasă. Coamele de taur poleite cu aur au fost
folosite de daci ca rythonuri. Un asemenea rython, alcătuit dintr-un corn de taur
luat pradă de război dintr-un tezaur princiar a fost oferit drept ofrandă de
împăratul Traian zeului Cassios din Antiohia.18 Nu se cunosc până în prezent
alte reprezentări ale acestui animal în arta dacică.19
Creștinismul se temea de taurul antic, sălbatic, negru, greu de îmblânzit,
care evoca seducția și erorile păgânismului. Sfinții vânători de dragoni se
transformă în eroi luptând împotriva animalului comut și falie; sunt tauroctonii
creștini care îl elimină pe Mithra.20
In Evul Mediu, bourul era cel ce lua locul taurului, de aceea a fost
menționat de timpuriu în documentele transilvănene. în 1208, vânătorii de bouri
din satul Ip (jud. Sălaj) s-au plâns că fii lui Gunter le-a cuprins cu puterea lui un
pământ, dar la judecată ei au recunoscut că i-au învinuit pe aceștia din urmă pe
nedrept.21 în Streisângeorgiu s-a descoperit o importantă confirmare
iconografică, constând în numeroase pluguri incizate pe stratul de frescă de la
1313-1314. Aceste pluguri sugerează folosirea mai multor perechi de boi22,
evocă sărbătoarea de primăvară a pornirii plugurilor ce în alte zone s-a menținut
etnografic până azi sub forma boii Sângeorzului”23.
Nu putem exclude legenda narată de cronicarii moldoveni în secolul al
XV-lea, a răpunerii bourului de către Dragoș și a întemeierii statului
moldovean; este de presupus în limbajul simbolic al mitului uciderii animalului
în cauză că a putut însemna însăși înfrângerea și înlăturarea unui dinast local
care ar fi purtat ca stemă capul de taur.24 Capul de bour cu stea în frunte și
flancat de soare și lună sunt foarte des întâlnite în perioada Evului Mediu.2526
Nu ar fi exclus ca la începutul secolului nostru să fi fost împodobit în
cadrul ritualului un taur - animal mult mai greu de stăpânit - fapt ce a fost
confirmat în satul Caila (jud. Bistrița-Năsăud). 6

18 Antologia Palatină, p.332; Daicoviciu, 1954, p.120, fig.40; Ist. Rom., 1960, p.336.
19 Florea, Suciu, 1995, p.56, fig.la.
20Clebert, 1995,p.303.
21 D.I.R., C, 1951, p.42.
22 Popa, 1988, p.205.
23 Vlăduțiu, 1973, p.422 sq
24 Cemovodeanu, 1977, p.83.
25 Ibidem, p.259.
26 Nicola, 1981-1982, p.564.
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Mențiunile referitoare la practicarea obiceiului boul împănat în jud.
Cluj sunt destul de rare, prima dată el fiind semnalat în anul 1971 de către I.
Rahoveanu între localitățile Nireș și Mănăstirea.27
în 1979 este publicat studiul lui T. Gherman, cercetătorul folosind
metoda chestionarului descrie obiceiul în 14 sate din Transilvania, printre care
și Ungurașul, sat situat în Valea Someșului Mic.28
Mai recent I.R. Nicola a publicat o amplă descriere a obiceiului, pe baza
observațiilor directe făcute în teren în localitățile din Valea Someșului Mic
(Batin, Mănăstirea, Pădureni), și menționează: Ceaba, Cutca, Salatiu,
Sâmboieni și Valea Ungurașului ca având o tradiție mai slabă.29
Din cele cunoscute până în prezent, putem constata că aria de
răspândire a obiceiului ar fi: Valea Someșului Mic și a Someșului Mare, zona
Tâmavelor, podișul Secașelor, podișul Hârtibaciului, culoarul Mureșului și
depresiunile Hațegului și Făgărașului.
Cu trecerea timpului practicarea obiceiului a scăzut ca intensitate și ca
răspândire geografică, reducându-se treptat la câteva localități din zona situată
între orașele Dej, Năsăud, Gherla, Bistrița și Sibiu. Chiar și în cazul acestei zone
ele nu se practică în toate localitățile, ci ici-colo fără o regularitate anuală în
fiecare dintre acestea.
Obiceiul boului împănat a fost adus în comuna Mintiu Gherlii în anul
1975, din Pădureni (Țop), sat situat la 8 km de Gherla. I.R. Nicola surprinde
acest obicei la Pădureni în 1957 și consideră că “respectarea cu sfințenie a
ritualului i-a asigurat acestuia nu numai existența, ci și păstrarea sa, cu
conținutul și forma pur străveche”30. Se înțelege prin forma “pură” că alaiul era
redus la un singur personaj - boul - și bineînțeles feciorii care îl însoțeau pe tot
parcursul ceremonialului.31
într-o perioadă destul de scurtă de timp au avut loc o serie de
transformări în cadrul obiceiului, cauzate fie de lipsa feciorilor din sat sau chiar
de influențele venite din alte sate apropiate unde se împodobea boul tot cu
ocazia sărbătorii Rusaliilor (de exemplu introducerea în componența alaiului a
roții învârtitoare întâlnită la Mănăstirea).
Pentru a înțelege mai bine evoluția obiceiului vom încerca să facem o
reconstituire a desfășurării lui' la Pădureni în anul 1967. După slujba religioasă
din Duminica Rusaliilor, feciorii și fetele mergeau să strângă flori (bujor de

27 Rahoveanu, 1971, p.301.
28 Gherman, 1979, p.599-618.
29 Nicola, 1981-1982, p.527-584.
3U lbidem^ p.555.
31 lbidem, p.562.
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câmp și mazăre sălbatică) până pe coasta Mintiului și să aleagă lemnul de alun
pentru peana boului.
în noaptea Rusaliilor se alegeau de la un gospodar mai înstărit (care
primea în schimb de băut de la chizeși) doi boi frumoși care erau lăsați să pască
toată noaptea în locurile cu iarbă mai bună.
A doua zi, la ora 6 dimineața, feciorii care împodobeau boul își alegeau
la capătul satului o gazdă a cărui curte și șură să fie suficient de mari pentru
desfășurarea pregătirilor.32
Peana o pregătea un bărbat căsătorit, deoarece confecționarea ei
necesita foarte multă experiență, care se transmitea de la cei mai în vârstă la cei
mai tineri. Din lemnul de alun se fixa cu sfoară o creangă orizontală și alta
verticală, la capătul cărora se forma câte o cruce. Pe acest suport se împleteau
bujorul de câmp, rujele de Rusalii și trandafirii.
în trecut, după bou, obiectul cel mai prețios al ritualului era peana, ea
fiind considerată magică: aducea oamenilor noroc, spor în muncă, tinerilor
căsătoria, oprea intrarea duhurilor rele în grajd și ferea animalele de boli. Astăzi
această semnificație s-a pierdut, peana fiind mai mult o simplă podoabă pentru
bou, iar după ceremonie, prilej de cinste și mândrie pentru cel care o poseda.33
Tinerele fete decorau roata învârtitoare cu panglici colorate și șase
păpuși din cârpă: mirele, mireasa, nașul, nașa, starostele și popa; ea era trasă
întotdeauna de cel mai bun călăreț și avea menirea să atragă hazul privitorilor.
Boul ales era curățat, țesălat și acoperit cu un lepedeu frumos, peste care
se legau transversal de la cap până la coadă trei brâie împletite din mazăre
sălbatică, apoi se fixa de coame peana. Celuilalt bou i se împodobeau doar
coarnele cu bucluțe de bujor sălbatic.
Călăreții (chizeșii) își alegeau patru cai pe care îi spălau la râu și îi
împodobeau cu ciucuri de lână și clopoței; ei dădeau târcoale boului fiind
prezenți atât în fața, cât și în spatele acestuia. îmbrăcămintea lor era de
sărbătoare: cămașă albă, pantaloni negri, iar pe piept purtau tricolor și o năframă
colorată.
După ce toate pregătirile s-au încheiat se forma alaiul: în frunte porneau
călăreții, urmați de roată, apoi cei doi boi conduși fiecare de câte un fecior,
muzicanții, iar la urmă se va încolona mulțimea. Așa s-a păstrat obiceiul până în
anul 1967, în anul următor intrând în componența alaiului goțoiul și păpălugile.
G. Retegan susține că în această situație avem de-a face cu contopirea a
două practici magice care în perioade de timp au fost separate, desfășurate nu
numai independent unul de altul, ci și în perioade diferite. în sprijinul acestei
32 Inf. Timandi Clemens, n. 1947, Mintiu Gherlii, jud. Cluj, 1998.
33 Nicola, 1981-1982, p.572.
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păreri poate fi adus faptul că împănatul boului se face de către oameni
nemascați și în loc diferit de locul mascăriipăpălugilor și goțoiului.34
Tot în satul Pădureni, în ziua de Ispas, se practica obiceiul păpălugilor,
întâlnit foarte des în Transilvania, cu scopul invocării ploii și asigurării
condițiilor de fertilitate.35 Dis-de-dimineață feciorii mergeau pe ascuns “sub
coastă” unde își confecționau îmbrăcăminte din scoarță de cireș, iar pe față se
ungeau cu cenușă, unul dintre ei îmbrăcându-se în frunze.
La amiază, după ce se trăgeau clopotele la biserică coborau spre sat.
Sătenii ieșeau în uliță udându-i cu apă, ei primind în schimb alimente și bani.
Darul în alimente avea o mare semnificație, exista credința că prin oferirea unei
părți din roadele obținute în anul trecut, ca pomană de sufletul morților, se
stimulează recolta din anul curent.36 Când ajungeau în capul satului se
dezbrăcau și se spălau la pârâu, după care mergeau la crâșmă să se cinstească.
începând cu anul 1968, obiceiul boului și al păpălugilor s-au contopit
într-unul singur; în componența alaiului fiind introduși mascații (păpălugile și
goțoiul). Sub această formă am surprins obiceiul la Mintiu Gherlii în anul 1998.
Mascații reprezintă acele ființe supranaturale închipuite de omul
primitiv, pe care le nu le cunoștea, dar le bănuia prezența în jurul său și se
temea de ele, deoarece le considera drept întrupare a diferiților demoni sau chiar
reîncarnarea strămoșilor săi.37
Duhurile care apar în cadrul riturilor de inițiere ale băieților din tribul
Selk’nam din Țara Focului, nu sunt alții decât niște bărbați mascați care își
zugrăvesc trupul cu vopsea roșie, albă și neagră și poartă măști pe cap.38
Personajele mascate care însoțesc boul sunt cunoscute în literatura de
specialitate sub mai multe denumiri: mosâtei (Cristur-Șieu)39, draci (Căian)40,
biduși (Chintemic)41, bgiduși (Tăure)42, cenușorce (Mănăstire)43 și păpălugi la
Mintiu Gherlii; iar pesonajele care semnifică vegetația: frunzar (Mănăstirea)44,
pădure (Căian)45 sau goțoi (Mintiu-Gherlii) rolul lor fiind diferit de la un sat la
altul.
34Retegan, 1957, p.45.
35 Pop, 1989, p.l44.
36 Stoica-Vasilescu, 1970, p.378.
37 Nicola, 1981-1982, p.572-573.
38 Lipp, 1960, p.354.
39 Gherman, 1979, p.608;Lăpușneanu, 1978, p.61.
40 Retegan, 1957, p.27; Nicola, 1981-1982, p.540-542.
41 Badea, 1975, p.370.
42 Ibidem, p.371; Petri, 1975, p.277.
43 Nicola, 1981-1982, p.545.

44 Ibidem.
45 Retegan, 1957, p.45.
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în păpălugi se deghizau băieți tineri până la 14 ani, care mergeau în
pădure de unde aduceau scoarță de cireș sălbatic pe care o puneau în apă la
înmuiat, din ea confecționându-și coif, scut și mânecare. Ei se mascau în mare
taină sub pod pentru a nu fi recunoscuți. în mână purtau o rudă de vârful căreia
se lega o cârpă tăvălită prin balegă.
Goțoiul, este un băiat de 15 ani îmbrăcat în haine mai rele, pe care se
leagă cu sfoară crengi de stejar sau de fag; se învelesc mai întâi membrele
inferioare apoi corpul, mâinile, iar la urmă se acoperă capul.
Până nu demult mascații aveau un rol magic: alungau spiritele rele,
asigurau fertilitatea și protejau animalele; astăzi ei stârnesc mai mult râsul și
distracția privitorilor.
In fruntea alaiului pornesc călăreții, urmați de roata învârtitoare, cei
doi boi conduși de feciori, goțoiul, păpălugile, iar în urmă vin muzicanții. Se
străbate satul dintr-un capăt într-altul, gazdele ies de obicei în poartă cu găleți
pline cu apă și udă goțoiul și păpălugile.
După ce colindau tot satul membrii alaiului se opreau în fața bisericii;
boului îi era dată jos peana și jucată pe melodia muzicanților de către două
perechi de tineri (fată și băiat). Uneori se îngrămădesc mai mulți deoarece,
fiecare dorește să danseze cât mai devreme și să țină mâna pe peana aducătoare
de noroc, care la sfârșitul jocului era înmânată gazdei boului care o punea la
șură pentru a opri intrarea duhurilor rele.
Spre seară se strângeau toți membrii comunității la căminul cultural și
petreceau până dimineața. în trecut masa și dansul se desfășurau în șura unui
gospodar care, în schimb, cerea feciorilor câteva zile de coasă și fetelor câteva
zile de clacă la câmp.
Pe parcursul sărbătorii întâlnim o serie de texte folclorice legate de
acest prilej, din nefericire ele s-au pierdut nemaipăstrându-se până în zilele
noastre decât foarte puține. Strigăturile sau chiuiturile sunt singurele producții
vocale cu tematică legată de obiceiul boului ce se pot auzi astăzi. Ele sunt
nelipsite pe parcursul itinerar; tematica lor se referă la cele mai importante
momente ale ceremoniei.
Chiuituri după bou:
“Măghiran cu mirosu,
Doamne ajută-ne la drum
Șî la drum și la cărare
Șî la ulița ce mare,
Ieșîți oameni și videți
Numa nu ne diocheți.
Că șî ieri am fost p-aci
Șî ne-o diochiat vreo cinci!
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Numa mie gozu-mi place
Că colo grâu să face
Șî mălai cu cucuruz
Țucu-i ochii cui l-o pus!
Că l-o pus cu patru boi
Țucu-i ochii amândoi!
Șî l-o pus cu patru junei
Țucu-i ochii lui cei dulci!”46
“Udă-ți, udă-ți și bănat
într-un aist stă împănat,
Udă-ți, udă-ți și mânie
întru-aista veselie.”47

Jocul penei:
“Țucumi-te până verde
Cum te joacă șase fete
Șase fete frumușele
Cu ficiorii lângă ele
Io peana mi-oi juca
Atâta o-i scutura
Până florile-or pica!”48

Din materialul prezentat în studiul de față reiese că obiceiul boului
împănat a suferit modificări multiple atât în ceea ce privește conținutul, forma,
cât și substratul ideologic, determinându-i evoluția de la forma singulară la cea
complexă, spectaculară, tot mai desacralizată și ruptă de vechile tradiții.

46 Inf. Timandi Ana, n.1951, Mintiu Gherlii, jud. Cluj, 1998.

47 lbidem.
48 lbidem.
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“ADORNED OX” IN THE VILLAGE MINTIUL GHERLII
(DEPT. OF CLUJ)
- Abstract -

“Adomed ox” is one of the agrarian customs widespread in the old
Transylvania. Connected with agriculture and cattle breeding, its archaic
magical roots had as main purposes the increase of the harvest, protection
against the evil spirits, the general improvement of the people and animal's life.
The organization of the ceremony was a task of the unmarried young
men, but it requests also the participation of the entire community.
In the moming of the feast of RUSALII (?)..., the young men of the
viliágé choose a “host”, normally inhabiting a house at the edge of the locality,
where they adomed the ceremonial ox. Its crown (peana) was made of the
filbert wood, knitted with wild peony flowers.
Young girls with somé colored ribbons and six rag dolls, representing
the bride, bridegroom, godfather, godmother, the chief of the wedding
ceremony and the priest decorated the "spinning wheel", which was drowned by
the best horsemen.
Out of the viliágé the other participants at the procession made their
preparations. They were the "păpălugi” (young men wearing masks of cherry
tree's bark), the “goțoi” (a boy at the age of 15 wearing oak tree's branches) and
the horsemen.
The composition of the procession is a direct consequence of the
transformations of its content, showing the ideological substrate that was at the
basis of the custom. The purest and the simplest farm can be found in the
ceremonies with only one main hero, accompanied by two young men. The
other personages (the wheel, the “goțoi”, the "păpălugi”, the horsemen and the
musicians) appeared in the development of the ceremony.
In front of the church, the ox's “peana” was danced by all the couples of
young dancers. People believed in the past that the “peana” was a luck bearer
for the dancers; today, the dance with the “peana” it's mainly a form of
entertainment.
From it's simplest form, this custom evolve to a more complex and
spectacular form, but more and more desacralised and broken by the new social
changes.
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“Peana” boului
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FEMEIA ÎN PROVERBELE ȘI ZICĂTORILE ROMÂNEȘTI

Elena Bărbulescu

Construirea identității categoriilor de masculin și feminin în societatea
tradițională românească este o preocupare mai veche a noastră; până acum am
cercetat parțial diviziunea în funcție de gen a spațiilor și a muncii în gospodăria
țărănească.
în principal însă, subiectul tratat este femeia în societatea tradițională
românească iar acest studiu privind imaginea femeii așa cum reiese ea din
proverbe și zicători nu face decât să întregească cercetarea de teren deja
efectuată.
Proverbele și zicătorile fac referire desigur la o realitate demult trecută,
totuși prin folosirea timpului prezent ele se situează într-un timp etern, lucru cu
atât mai valabil cu cât imaginea femeii nu s-a schimbat prea mult de la data
culegerii acestor proverbe.
Pe de altă parte, nu se poate vorbi de o bogăție a genului în privința
subiectului ce ne interesează, deoarece deși există câteva culegeri de folclor “Cel a cărui lucrare se apropie mai mult de o colecție folcloristică este vornicul
Iordache Golescu (1768-1848), de la care a rămas manuscrisul masiv de 854
pagini. Pilde, povățuiri i cuvinte adevărate și povești adunate de..., alcătuit prin
1845. Aici, proverbele și zicătorile alcătuiesc capitolele I (Pilde i tâlcuirea lor)
și II (Pilde despre povățuire i tâlcuirea lor), totalizând 78 pagini, dar cele mai
multe fiind traduse și în alte literaturi. De asemenea Povestea vorbii (1847) a lui
Anton Pann se reazămă mai mult pe repertoriul turc și grecesc de proverbe,
autorul fiind mai degrabă traducător-compilator, la ediția a Il-a (1852-1853)
schimonosind vizibil fizionomia celor românești prin turnarea lor în formă
versificată. Prin cărțile de popularizare (calendare etc.), dar mai cu seamă prin
școală și manuale școlare, unele proverbe traduse din alte limbi s-au încetățenit
printre cele autohtone, uneori foarte greu de deosebit.”1 - numărul de proverbe
ce au ca subiect femeia este destul de mic.
Există în uz, clișee, stereotipuri care întrețin încă o anume imagine a
femeii, mai mult sau mai puțin adevărată pe care o aflăm și în proverbe, care credem noi - au fost create de și pentru un public masculin. Puține sunt
proverbele - în aria tematică studiată - în care discursul pare să fie unul
feminin, în opoziție cu cel masculin. Abordarea acestui subiect a plecat desigur
de la cuvântul cheie - femeie - după care au fost luați în considerare și termenii
1 Ovidiu Bârlea, Folclorul românesc, voi. II, Ed. Minerva, București, 1983, p.314-315.
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direct legați de acesta: fată, muiere, nevastă, babă, mumă, iar apoi au fost luați
în considerare termeni mai puțin evident legați de termenul femeie dar care erau
trecuți la referințe la termenii asociați ideii de feminin: bariș, cuptor, bărbat,
catrință, casă, batistă etc.
Au fost studiate în Arhivă2 proverbele de la 34 de termeni și putem
trage concluzia că imaginea femeii așa cum se desprinde ea din proverbe și
zicători este una preponderent negativă, atât sub aspectul însușirilor cât și al
faptelor pe care aceasta le “comite”. Este ca și cum femeia s-a născut cu toate
aceste însușiri negative - în majoritatea proverbelor lucrul acesta este cât se
poate de explicit - și sunt prea puține șanse ca ea să mai poată corija ceva și să
devină un personaj pozitiv. Concluzia: femeia, element slab, supus și negativ
are neVoie de un element conducător puternic și pozitiv prin excelență: bărbatul.
*
De menționat ar fi și faptul că imaginea este generală pentru toate cele
trei provincii, lucru explicat de altfel și prin multitudinea ae variante - în funcție
de regiune - a unor proverbe.
Cel mai potrivit punct de plecare ar fi prezentarea însușirilor femeii
pentru că ține de “condiția dată” a femeii, un lucru cu care se naște și pe care îl
poate sau nu schimba. Cum discursul este - cum am menționat mai sus - unul
masculin, rămâne mai degrabă valabilă cea de-a doua situație, în care femeia
nu poate schimba acest dat.
Și așa ajungem să aflăm că femeia este slabă, fără vlagă și proastă.
A fifemeie. A fi lipsit de vlagă (Vâlcea)
Muierea cât de puternică, bărbat pe jumătate (I.Golescu)
Femeia a prinde minte / Când a face curu dinte (Suceava)
Muierea e jumătate de cruce, rumânu e cruce întreagă (Gr. Jipescu)
Muierea de la cap răcește (Argeș)
Muierea ca un vas slab ce lesne se sparge (I.Golescu)
Această lipsă de vlagă și slăbiciune se referă atât la una de natură fizică
cât și la una de natură spirituală. Toate aceste diferențe vor să arate că până și
cel mai rău bărbat este mai bun decât o femeie.
Decât muiere de aur mai bine bărbat de paie (Argeș)
Metoda de definire este comparația, iar elementele alese sunt extreme
aur - paie. Desigur se pleacă de la o slăbiciune fizică pentru a ajunge în multe
proverbe la una de tip intelectual.
Interesant este proverbul următor:

2 Proverbele provin toate din Arhiva de Folclor “Ion Mușlea”, care dispune de un corpus foarte
bine organizat tematic, cuprinzând chiar proverbe din culegerile lui Iordache Golescu, I. A.
Candrea etc.
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Muierea pământul cel mai roditor, dar fără udătură nimic nu rodește
(I.Golescu)
Care are și explicația “adică fără bărbat” și care întărește ideea generală potrivit
căreia femeia este elementul pasiv, care deține un potențial iar bărbatul este
elementul activ care acționează asupra acestui potențial feminin.
O altă însușire negativă a femeii este răutatea, care întrece pe cea a
bărbatului. De altfel orice însușire negativă este amplificată în cazul femeii în
contrast cu însușirile pozitive care sunt amplificate în cazul bărbatului, făcând
ca acesta să pară un fel de victimă a femeii.
Femeia te face să-ți iei ale treifuioare și lumea în cap (Argeș)
De muierea rea și draculfuge de ea (I.Golescu)
Să fugi de muierea rea ca dracul de tămâie (1 Golescu)
Femeia e sora dracului (București)
Femeia e calul dracului (Argeș)
Femeia e mai dihai decât dracul (Olt)
Muierea îmbătrânește pe dracul (Iași)
Vedem că răutatea femeii este exprimată la un superlativ absolut, prin
comparația cu un personaj prin excelență rău - Dracul. Sau este o rudă a
acestuia (soră) sau este un obiect sau animal în slujba acestuia. Un alt set de
proverbe însă, prezintă răutatea femeii în comparație cu alte - de obicei două lucruri sau animale, percepute ca fiind atât de rele încât scot pe om din casă. In
cazul femeii, scoaterea din casă poate merge de la o ieșire temporară, până trece
furia femeii, până la o ruptură a căsătoriei, întrucât casa, după cum vom vedea
mai târziu este echivalentă în proverbe cu căsătoria.
După cum se știe, casa tradițională românească era acoperită cu paie,
șindrilă și mai târziu cu țiglă, lucru ce ar putea justifica faptul că rezistența unui
acoperiș se putea dovedi adesea șubredă. Un alt element de comparație prezent
în proverbe și care vine tot dintr-o realitate practică este fumul, întrucât sobele
sau mai bine zis instalațiile de încălzire țărănești aveau un sistem de dirijare a
fumului afară din cameră, doar până la nivelul tavanului care de cele mai multe
ori era parțial și facea ca fumul să se împrăștie în toată casa.3
Trei lucruri te sgornesc din casa ta: picătura, fumul și muierea rea
(I.Golescu)
Trei lucruri te scot din casa ta: ploaia, fumul și muierea rea (Roman)
Să te ferești de fumu din casă și de muierea rea (București)

3 A. Tija, Sisteme pentru prepararea hranei și încălzire în interioarele țărănești din Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, în "Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei", voi. X, Cluj,
1978, p.147-183.
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Tot de un “dat” ține și viclenia femeii care întrece - din nou - pe cea a
dracului, personaj viclean prin definiție, și care asemeni acestuia păcălește
bărbatul, și după cum spun proverbele, chiar pe Dracul însuși. Practic, granița
între răutate și viclenie devine nesigură, în fiecare caz luându-se etalon Dracul
și astfel este ceva mai dificil de spus când ținta este viclenia femeii și când ținta
este răutatea acesteia.
Femeiajudecă pe dracu și-l scoate dator (Suceava)
Femeia a îmbătrânit pe Dracul (Argeș)
Femeia are gândul dracului ca și el să te asvârle unde nu trebuie (Dolj)
în aceeași idee negativă, de această dată a necredinței, femeii i se oferă
iar un număr destul de mare de proverbe. Această necredință este percepută fie
în general fie cu referire directă la o necredință de tip sexual. Si de această dată
apar variante cu triplete, adică femeia este asociată altor două lucruri care sunt
necredincioase, evident, bărbatului. Necredința femeii - act voluntar, este
asociată în aceste proverbe necredinței unor animale de casă - act involuntar, de
fapt.
Să nu ai încredere în femeie și în cal (Botoșani)
Femeia și câinele să nu crezi (Covurlui)
Credințafemeii și a cânelui să n-o iei nici odată (Mehedinți)
Femeia, pușca și calul n-are crezământ (Argeș)
Din acest motiv, probabil, - al necredinței - aceste două / trei lucruri nu
se împrumută.
Pușca, calul și femeia nu se împrumută (Suceava)
Calul și femeia să nu le împrumuți (Tutova)
Calul șifemeia să n-o dai pe mâna altuia (Suceava)
Trei lucruri nu se împrumută: calul, pușca și femeia (Roman)
Practic aceste proverbe nu oferă femeii decât statutul de obiect, și dacă
luăm în considerare faptul ca provin din aceeași arie geografică, putem crede că
au sau au avut o semnificație regională.
Femeile sunt guralive. Fie că-și cicălesc bărbatul, fie că se duc și spun
în sat sau stau la taclale atunci când se întâlnesc, un lucru este cât se poate de
evident: femeile vorbesc întruna, sunt definite prin acțiunea de a vorbi. Că este
așa, ne convinge explicația [Faptele sunt bărbați iar vorbele femei] pe care o dă
Iordache Golescu la proverbul:
Muierile tot vorbesc iar bărbații săvârșesc (I.Golescu)
De aici și compararea lor cu gâștele - în mediul rural - cele mai gălăgioase
dintre păsările de curte
Când trei femei se întâlnec, mai mult decât o sută de gâște gârâesc
(Suceava)
Muierea limbută, gura ei făcută ca toaca să-i turuiască (I.Golescu)
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Iar de aici sfatoșenia populară:
Bărbatul surd, nu prea bine, muierea mută cu mult , mult mai bine
(I. Goleseu)
Insațietatea femeii este și ea subiect de proverb și încă nu unul oarecare.
Pe de o parte este vorba de o insațietate în general, de sorginte materială, în care
nu se specifică ce anume vrea ci este accentuat doar faptul că dorește, de unde și
asocierea cu lucruri imposibil de oferit: “urdă de curcă”, “lapte de cuc”:
Femeia are nouă guri și să i le astupi pe toate, tot nu se îndestulează
din lăcomie (Gr. Jipescu)
Femeia-i sac fărăfund (Argeș)
Muierea poftește și la urdă de curcă și la lapte de cuc (Ipingescu)
Muierea înghite o mare întreagă (I. Golescu)
Firea muierii saț n-are (I. Golescu)
Pe de altă parte insațietatea femeii se referă la o insațietate de natură sexuală.
Din acest punct de vedere femeia este asemănată calului într-o legendă culeasă
de Elena Niculiță-Voronca: “Dintre dobitoace calul e blăstemat ca numai atâta
să aibă saț, cât trece cărarea. Tot astfel e blăstămată și femeia să n-aibă saț ca și
calul, dar în alt sens”4.
Muierea când are pat la nimic alt mai gândește (I.Golescu)
Vezi a dracului muiere / Din ce-i dai ea tot mai cere / Parc-ar fi
mitraliere (Prahova)
Bărbatul ca un foc iar muiereafoc întreg (I. Golescu)
Focul este întotdeauna elementul cu care se compară dorința sexuală așa
cum reiese și din proverbul de mai sus în care bărbatul este ca un foc iar femeia
este însăși focul.5
Tot în aceeași ordine de idei sunt interesante proverbele care spun că
femeia nu poate fi păzită. Să fie oare vorba de un voluntarism mai mare decât al
bărbatului? Din nou prin termenii de comparație aleși observăm că femeia se
află la extremă - adică nu poate fi păzită.
Se poate păzi un sac de purici, o turmă de iepuri dar nu o femeie
(Suceava)
E mai ușor a păzi un cârd de iepuri decât o femeie (Covurlui)
Și să fie oare în legătură cu aceste subiecte, al necredinței, al neputinței
de a fi păzită, faptul că există credința general răspândită (chiar și astăzi) că
femeia trebuie bătută, ca să știe de frica bărbatului? Ca și cum pentru toate

4 Elena Niculiță-Voronca, Datinile și credințele poporului român, adunate și așezate în ordine
mitologică, apud. C. Bărbulescu, Târcolitul viei - un rit de fertilitate, lucrare de licență, 1994.
5 C. Bărbulescu, Târcolitul viei - un rit de fertilitate, lucrare de licență, Facultatea de Istorie și
Filosofie, 1994.
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defectele ei, sau mai ales pentru unele, singura armă a bărbatului ar fi bătaia.
Sau poate este singurul mijloc prin care bărbatul își poate impune dominația
asupra femeii...6
Femeia de ciomag fuge, nu de colac (Covurlui)
Femeia ne-bătută e ca calul ne-țesălat (Olt)
Femeia ne-bătută e ca moara neferecată (Argeș; Mehedinți)
Femeia necheptănată [nebătută] e ca moara neferecată (Suceava)
Femeile nemustrate [nebătute] / Ca bucatele nesărate (Suceava)
Din ultimul proverb înțelegem chiar obligativitatea bătăii, ca o condiție
sine qua non a existenței cuplului. Un alt lucru demn de notat este și faptul că
femeile nu se înțeleg între ele, în comparație desigur cu bărbații, care și de
această dată se află la polul pozitiv:
Două muieri într-un loc / Nu trăiesc, se cert de foc (A.Pann)
Doi bărbați la un loc pot locui iar două muieri într-o casă, nici cum pot
trăi (I.Golescu)
Zece români pot ședea într-o casă că să împacă, da două femei ba
(Argeș)
Ca să rămânem încă tot în registrul negativ al imaginii femeii în
proverbe, o să enumerăm câteva proverbe care spun că femeia este cea care
risipește tot ceea ce adună bărbatul:
Femeiafrumoasă / Este pagubă la casă (Olt)
Bărbatul aduce cu sacul, muierea să scoată cu acul, tot se gată
(Candrea)
Primul proverb face conexiune între risipă și cochetăria femeii - toate
acele lucruri pe care femeia le cumpără pentru întreținerea acestei frumuseți de unde și legătura între frumusețea femeii și risipă. Vom vedea la proverbele
care au în centru termenul fată că risipa era legată de divizarea averii prin
zestrea acordată fetei de măritat.
Dincolo de toate aceste elemente negative ce compun o imagine deloc
de invidiat a femeii, există și o serie de proverbe ce par a fi la fel un discurs
masculin pentru un public masculin, dar sunt proverbe care dau puțin credit și
spuselor și mai ales posibilităților mentale ale femeii:
Femeia vede chiar și unde bărbatul abia zărește (Argeș)
Ascultă din zece vorbe și una a muierii (Argeș; Mehedinți)
Sfatul muieriifolosește (Argeș)

6 Florentina Cățoiu, Violența conjugală - caracteristici cantitative și factori etiologici în județul
Brăila, în Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul VIII, nr. 1-2, p.55-67.
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Există un set de proverbe care susțin posibilitatea transcenderii acestei
poziții inferioare a femeii față de cea a bărbatului, înțeleasă de noi ca un
condițional subînțeles în logica proverbului.
Femeia [dacă este] cinstită este cununa bărbatului ei (Romanați)
Femeia harnică cunună este bărbatului ei (Botoșani)
Muierea credincioasă, cinstea casei (I. Golescu)
Muierea cinstită, podoabă casei tale (I. Golescu)
Muierea credincioasă, cinstea casei (I. Golescu)
Femeia bărbată, avuția casei (Botoșani)
Tot ce obține însă imaginea femeii din aceste proverbe este un aspect
pozitiv, dar nicidecum egalitatea - vorbim de o egalitate în diferență - cu
bărbatul. Statutul la care poate ajunge, este cel mult cel de premiu - “cunună” al bărbatului.
Accentuată este și ideea că femeia nu poate trăi fără bărbat, în
numeroase proverbe, iar comparația se face la modul foarte plastic cu obiecte
care într-adevăr sunt dublete, sunt obiecte concrete care nu pot acționa sau
exista decât împreună:
Muiereafără bărbat, ca un cuifără ciocan (I. Golescu)
Muierea fără bărbat, ca carulfără proțap (I. Golescu)
Muiereafără bărbat, ca casa fără temelie (I. Golescu)
Muiereafără bărbat, ca lopata fără coadă (I. Golescu)
Muiereafără bărbat, cafurcafără fus (I. Golescu)
Nici toporul fără coadă, nici muierea fără bărbat este bună de vreo
treabă (I. Golescu)
Am găsit însă la termenul bărbat două proverbe care susțin aceeași
idee, a existenței în cuplu:
Bărbatulfără muiere, ca când ar fi luat de iele (I. Golescu)
Bărbatulfără muiere ca foarfecă fără soție ce nu taie ci numai zgârie
(I. Golescu)
'
O altă categorie de asemenea numeroasă de proverbe este cea de la
termenul fată. Majoritatea acestor proverbe tratează subiectul măritișului fetei.
Desigur, rostul fetei în societatea tradițională este căsătoria. Fata era cea care
torcea și țesea valuri de pânză pentru propriul trusou și tot ea dădea bătaie de
cap tatălui, mai ales în situația în care nu era frumoasă pentru că-1 obliga pe
acesta să-i dea zestre o parte mai mare din avutul familiei. Căsătoria, obligatorie
pentru fată, este exprimată în proverbe ca o trecere a fetei din posesia tatălui în
posesia soțului, trecere cel mai adesea resimțită ca o greutate pe capul tatălui, ca
pe o sarcină greu de rezolvat. Din acest motiv fetele ajungeau să se mărite sub
condiția lor socială, economică și chiar intelectuală, dacă ne gândim la
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proverbele în care viitorul soț este desemnat printr-un “măgar”, “gunoi” sau
“urs”:
Fetele mari, numai după urși nu merg (Suceava)
La o fată mare și un măgar sbiară la ușă (Argeș)
La fata mare rage și un măgar (Vâlcea; Mehedinți)
Cine are fete multe, însoară mulți măgari (Argeș)
Fata mare piatră-n casă (Roman)
Fetele sunt pietre la casa omului (Vâlcea)
Fete multe, sărăcie la casă (Vâlcea)
Ai fete, strângi gunoaie (Tutova)
Pe de altă parte nici nu se concepea ca o fată să rămână nemăritată.
Căsătoria, am mai spus, era țelul suprem al fetei mari. în afara ei, fata este
supusă oprobiului public:
- fie că nu s-a măritat și a rămas fată bătrână și deci o greutate pentru
familie:
Fata dacă îmbătrânește /Pune paie și-o pârlește (S. FI. Marian)
După ce trec dulcile / Ședfetele ca curcile (Vâlcea)
“Dulce” este termenul care desemnează mâncarea de origine animală și
care este interzisă în perioadele de Post. Cel mai lung Post este cel al
sărbătorilor de Paște. In perioada de Post nu se oficiază nunți. De aici și
proverbul de mai sus care explică cât se poate de clar că odată Postul început,
șansa de măritiș a fetei pentru acel an, s-a dus
Nici mărgea neînșirată, nicifată nemăritată (Argeș)
Patruzeci de ani îmi pare / De când suntfată mare (Vâlcea)
Fata cu tulei n-o ține pe vatră, că nu e făcută de vatră (I. Golescu)
Proverbele de mai sus arată cât se poate de clar rostul exclusiv al fetei,
dar și faptul că timpul pentru acest lucru este limitat, că există o limită până
când se poate face acest lucru.
- fie că nemăritându-se a ajuns să calce strâmb și deci să piardă calitatea
de fată mare:
Nu e nicifată nici nevastă (București)
E fată mare ca și mama (Mehedinți)
A fifatăfătată (Vâlcea)
Rușineafetei, floareafrumuseții (I. Golescu)
Cinstea fetei, preț n-are (I. Golescu)
A fifată la cap (Vâlcea)
A trecutfata prin raiu (Roman)
Are popa șapte fete, toate stau săfete (Vâlcea)
Sunt multe proverbe legate de “cinstea” fetei și acest lucru ne arată
importanța acordată de comunitatea țărănească acestui lucru. De altfel în sudul
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României, în perioada interbelică era practicat încă obiceiul “jucatului cămășii”,
iar în situația în care se dovedea că fata nu era fată mare, era trimisă înapoi
acasă împreună cu părinții ei.7
Am întâlnit câteva proverbe care se referă la lenea fetelor, dar cum am
întâlnit aceeași idee exprimată în proverbe la termenul cumnată, de exemplu,
credem mai degrabă că se referă în general la lenea femeilor măritate sau nu, și
mai ales atunci când sunt mai multe la un loc, lăsând de fapt treaba una
celorlalte:
La casa cu două fete / Mor pisicile de sete (București)
La casa cu douăfete și fântână lângă părete moare câinele de sette
(Vâlcea)
Fata mamiijucăușă, cu gunoiul după ușă (Botoșani)
Unde [-s] două cumnate / Casele-s nemăturate (Sibiu)
Unde sunt două cumnate / Rămân vase nespălate (Bihor)
De fapt critica adusă lenei fetelor, pare mai degrabă parte a unui ritual
de pregătire a fetei ca viitoare nevastă. Femeia trebuie să fie harnică după cum
spune un alt proverb: Femeia care-i femeie, e harnică, frumoasă, plăcută și
netemută (Maramureș) - altfel nu e femeie. Pe de altă parte, dacă nu este
harnică, șansele de a găsi un bărbat sunt mai mici.
Deși mama, calitatea de a fi mamă se bucură de apreciere în lumea
rurală - de altfel este o a doua situație obligatorie pentru femei - cazurile de
sterilitate fiind condamnate și puse pe seama magiei făcute de o altă femeie8, am
găsit un număr redus de proverbe, care au atât conotații pozitive cât și negative:
E ca muma ploii (Mehedinți) [urâtă]
Ca o mamă vitregă (I. Golescu) [răutăcioasă]
Muma cea bună nu întreabă pe copii de le este foame
Practic doar unul dintre proverbe are conotații pozitive și nici acesta în
totalitate: “muma cea bună” ne face să ne gândim imediat că există și o “mumă
cea rea”...
Chiar dacă în realitate, odată cu trecerea anilor femeia câștigă apreciere
în special din partea copiilor, - deci decurgând din calitatea de a fî mamă femeia bătrână sau baba este văzută dual, ca o deținătoare a cheilor magiei,
răsffângându-și răutatea și invidia prin farmece asupra femeilor tinere, sau ca o
femeie care, deși îmbătrânește, este “măcinată” încă de dorințe sexuale.

7 S. FI. Marian, Nunta la români Tip.Carol Göbl, București, 1890, p.731; Elena O. Sevastos,
Nunta, Tip.Carol Göbl, București, 1889, p.314-315.
8 Sirnion FI. Marian, Nașterea la români, Ed. Grai și suflet - Cultura națională, București, 1995,
cap.I, p.7-1
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în mod normal, societatea tradițională are limite precise, stabilite,
pentru fiecare situație: există o vârstă pentru căsătorie, există o vârstă pentru a
avea copii etc., totul se petrece conform unor norme nescrise dar știute de toată
lumea. De aceea tot ce nu se supune acestor norme, ce nu intră în acel popular
“așa se Cade” este criticat și aspru judecat:
Unde baba face [farmece] / Dracul nu desface (Buzău)
Ceea ce femeia [bătrână - scrie în explicația proverbului] leagă, nici
dracul nu desleagă (Argeș)
Baba câtu-i de bătrână / Tot așteaptă-n săptămână (Vaslui)
Baba bătrână nu se sperie de drugă groasă (Argeș; Mehedinți)
Muierea cu cât îmbătrânește cu atât mai mult la tinere pizmuiește (I.
Goleseu)
Muierea îmbătrânește / Dar pofta nu-i contenește (I. Golescu)
Muierea dacă îmbătrânește și nimeni nu o mai privește, la verigă
gândește (I. Golescu)
Există câteva proverbe fără variante care dau o definiție a femeii prin
comparație de astă dată nu cu bărbatul ci cu un lucru din natură, sau un animal:
Femeia e ca umbra: de fugi de ea vine după tine, de fugi după ea, fuge
de tine (Romanați)
Muierea e pisica casei, o păzește de șoareci (I. Golescu)
Femeia e câne, latră dar nu mușcă (Teleorman)
Femeia are nouă suflete, ca pisicile (Argeș; Roman)
Tot timpul se face legătura între femeie și pisică. Probabil pentru că
pisica este unul dintre animalele în care se încarnează necuratul și am văzut mai
devreme apropierile ce se fac între femeie și acesta, și atunci ajungem la relația
femeie - pisică - drac. Pe de altă parte acest proverb ne trimite cu gândul la ce
ne-a spus o femeie în vârstă, din comuna Râșca, pe care am intervievat-o cu
ceva vreme în urmă pentru pregătirea unui studiu privind spațiile ocupate de
bărbat și de femeie în cadrul gospodăriei țărănești: Bărbatul șade ca cânele
afară și femeia după sobă ca pisica.9 De fapt această zicătoare mai face o
delimitare și anume bărbatul - afară și femeia - înăuntru, lucru explicat foarte
bine de un proverb găsit la termenul casă: Casa fără gazdă se cunoaște pe
dinafară iar ceafără găzdoaie se cunoaște pe dinăuntru (Bihor).
Un alt proverb care ne-a atras atenția, și acesta fără variante, este
următorul: Muierea după dinți. Adică femeia se cunoaște după dinți. I. Golescu
dă de fapt și explicația acestui proverb: “ La români se consideră ca o rușine
faptul ca femeia să-și arate dinții. De aceea femeile de la țară, țin mâna la gură,
9 Elena Bărbulescu, Spațiul feminin în gospodăria țărănească din munții Apuseni, în “Identitate și
alteritate. Studii de imagologie", II, Lugoj, 1998.
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când se află în fața unei persoane pe care o privesc ca superioară lor, în semn de
respect și modestie”. Intr-adevăr regula se aplică. Cu ocazia cercetărilor de teren
făcute până acum, am observat că femeile își țineau mâna la gură sau chiar un
colț de batic , atunci când vorbeau. N-am întrebat și n-am înțeles acest lucru
decât după ce am citit această explicație a zicalei. Din păcate concluzia este
tristă și pune femeia în inferioritate față de mulți interlocutori.
O altă legătură luată în seamă este cea între femeie - vin - bani.
Acestea sunt cele trei rele care corup bărbatul:
Trei lucruri nu lasă în pace pe om: vinul, femeia și banul (Roman)
Vinul bun și nevasta frumoasă sunt două otrăvi dulci la om (Argeș)
Muierea se uită la mână (Tutova)
Ochii muierii sunt la pungă (Iași; Olt)
Sunt multe variante ale proverbului: Nici pânză, nici muiere să nu
cumperi la lumânare că, și una și alta la față te înșală (I. Golescu), și care
transformă femeia într-o marfa, într-un bun al celui care investește în ea.
Termenii sunt economici și femeia este asemeni unei mărfi ce se poate vinde și
cumpăra.
Am luat în considerare pentru această lucrare și termenul bărbat,
deoarece ni s-a părut interesant faptul că, deși toate proverbele au în
componență cuvântul bărbat, referirea se face tot la femei, în cele mai multe
cazuri transformând bărbatul într-un fel de victimă a femeii:
Vai de bărbățelul meu / El muncește și eu beu (Mehedinți)
Pân-a nu muri bărbatul / Ea a dat mâna cu altul (Putna)
Sărace bărbate, că aseară muriși și nu te mai putui uita (Banat)
Mâncați oameni buni... că, ca mâine îi anul de când mi-a murit
bărbatul și poimâine doi... de când am luat altul (Covurlui)
Pe bărbat mi-l iau din Pasci în Pasci iar pe ibovnic din săptămână în
săptămână (Suceava)
Toate aceste proverbe pot fi foarte bine alăturate celor care prezentau
femeia ca fiind necredincioasă și leneșă. Interesante ni s-au părut și trei
proverbe care par a conține un discurs feminin pentru un public feminin:
Mila de la bărbat
Ca frunza de păr uscat
Când dai să te umbrești
Mai tare te dogorești (Basarabia)
Mila de la bărbat ca umbra de la gard (Banat)
De ce n-a lăsat Dumnezeu să bată și femeile pe bărbat, barim o dată pe
an (Vâlcea).
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în afara acestor proverbe am mai luat în considerare și proverbele de la
termeni care indirect trimit la ideea de feminin sau care sunt folosiți pentru a
caracteriza o femeie.
La termenul casă, cele mai multe referiri se fac la căsătorie, dar am
găsit și alte sensuri:
E rea casa fără clopot (Tutova) [fără nevastă]
Casa fără perdele ca femeia fără sprâncene (Suceava) [vopsitul
sprâncenelor - este explicat proverbul]
A o găsi acasă (P. Ispirescu; S. FI. Marian)
La termenul cap: A-și lega capul (Olt) [ase mărita]
în toate provinciile românești, după căsătorie, femeia trebuie să poarte
batic pe cap. în noaptea nunții cununa de mireasă este schimbată cu un “conci
de mireasă”10, în multe zone se schimba chiar și pieptănătura. Ar fi o indecență
pentru o femeie măritată să umble cu capul descoperit. Regula se mai aplică
doar în cazul mersului la biserică, duminica, unde am observat că există și un
cod al culorilor baticului: nuanțe deschise sau roșu la nevestele tinere, iar
treptat, în funcție de vârstă, baticurile au nuanțe din ce în ce mai închise, până la
negru în cazul văduvelor, chiar dincolo de perioada obișnuită de doliu.
La termenul capră:
Unde sare capra sare și iada (Laurian & Maxim)
Capra sare masa, iada sare casa (Ilfov)
Explicația dată se referă la femeile desfrânate, și, mai mult, că
desfrânarea este ceva ereditar, cuplul mamă-fiică fiind ușor de recunoscut în
cuplul capră-iadă. Tot la sensul de desfrânare fac referire și proverbele de la
termenul cățea și care vor să spună că vina păcatului este în întregime a femeii
pentru că ea este inițiatoarea acestuia:
Cățeaua până nu ridică coada, câinii n-o miros (Buzău)
Cățeaua până nu pleacă prin mahala / Câinii nu se iau după ea
(Dorohoi)
Există multe apropieri ce se fac între femeie și foc ( prin extensie: vatră,
sobă, cuptor). In fond, lângă sobă se desfășoară activitatea femeii; apoi
apropierea femeie - foc are mereu conotații sexuale; la termenul cuptor am găsit
însă proverbe referitoare la răutatea femeilor:
La cuptorul cald puține lemne trebuiesc (București)
A fila gură de cuptor ( Vaslui; Olt) [ a încăpea în gură de femeie]
în concluzie, femeia este rea, leneșă, vicleană, slabă, guralivă etc., dar
poate să fie frumoasă, harnică, cuminte, cinstită, și totuși nu este ca un bărbat.
Orice ar face, femeia este mereu în umbra bărbatului, chiar de ar ajunge la
10 S. FI. Marian, Nunta la români, ed.cit., p.712.
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limita superioară a posibilităților ei, aceasta abia dacă este corespondentul
limitei inferioare a posibilităților bărbatului, ne spun toate aceste proverbe. Că
ele vin dintr-o realitate trecută - majoritatea au fost culese și au apărut în colecții
la sfârșitul secolului al XIX-lea - este incontestabil, deși este imposibil de aflat
exact perioada de origine. Mai important este faptul că ele își dovedesc
valabilitatea și acum, fapt ce denotă o schimbare prea mică sau chiar deloc în
privința atitudinii față de femeie și a percepției ei în societate.
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The Image of Women in Románián Sayings and Proverbs
- Abstract -

This study is only a part of a greater research on women’s issues. It uses
as bibliographical resource, the proverbs and sayings accurately filed in the
Archives “Ion Mușlea” from Cluj. The general image as it comes out from these
proverbs and sayings is that women have all the negative features that exists on
earth and the actions they do are more negative than those performed by men.
On the other side, all these features are greatly exaggerated in the case of the
woman. Mán is presented more like a victim to the evilness, shrewdness, and
unfaithfulness of the woman. The conclusion of the paper can be compared with
the nowadays image of women and be easily noticed that there is hardly a
change regarding this issue. The image continues to be negative conceming
women and positive conceming men.
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NAȘTERE, CĂSĂTORIE, MOARTE.
CONSIDERAȚII ASUPRA MENTALITĂȚII RURALE A SECOLULUI
AL XIX-LEA ÎN SATUL LAZ, PE BAZA REGISTRELOR MATRICOLE

Ioana Purcar-Rustoiu

Biserica creștină a fost implicată încă de la începuturile sale în cele trei
momente fundamentale din viața membrilor săi, prin botezul copiilor,
legământul de unire al tinerilor în fața lui Dumnezeu și prin slujba de
înmormântare, după ultima spovedanie a mortului.
Deși nașterea, căsătoria, moartea, ca și întâmplările cele mai banale, nu
erau concepute a se desfășura în afara unui determinism de sorginte divină1,
riturile de trecere devin în Transilvania celei de-a doua jumătăți a secolului al
XVIII-lea importante și din punct de vedere social. Aceste momente nu mai
sunt doar simple rituri, ceremonii la care participă membrii unei comunități,
începutul secolului al XIX-lea a înregistrat și redactarea de coduri civile ce
urmau să suprapună puterea statului peste cea a bisericii.2 Statul, interesat de
evidența populației, începe o colaborare cu biserica privind înregistrarea
populației, a creșterii și descreșterii acesteia. Rațiuni economice, fiscale și
militare făceau necesară această colaborare a puterii civile cu cea bisericească.3
Evidența momentelor importante din viața unei persoane a cunoscut dea lungul timpului o evoluție, de la simple consemnări sau listări de nume la
registrele matricole (parohiale) ce conțineau date variate asupra fenomenelor
demografice legate de viața unui om.4 Una din atribuțiile preotului, fie el
catolic, greco-catolic, ortodox sau pastor reformat, devine astfel înregistrarea
botezurilor, căsătoriilor și deceselor în Registre matricole. De asemenea, preoții
mai aveau obligația de a trimite rapoarte trimestriale referitoare la creșterea și

1 Toader Nicoară, Repere ale unei istorii a sentimentului religios, în Viață privată, mentalități
colective și imaginar social în Transilvania, Asociația istoricilor din Transilvania și Banat,

Muzeul Țării Crișurilor, coordonatori Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Oradea-Cluj, 1995-1996,

2 Sorina Bolovan, Familia și relațiile matrimoniale în satul românesc transilvănean în a doua
jumătate a secolului alXIX-lea, în “Anuarul Institutului de istorie”, Cluj, nr. XXXV, 1996,
.210.

J Ibidem.
4 Idem, Legislația cu caracter matrimonial la românii din Transilvania în a doua Jumătate a
secolului al XIX-lea, în “Studii de istoria Transilvaniei. Specific regional și deschidere
europeană", coordonatori Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Cluj, 1998, p.l68.
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descreșterea populației.5 Statul, pe măsură ce își diversifică interesele, intervine
exercitând o influență constantă asupra modului de completare a registrelor
parohiale, dând dispoziții referitoare la datele ce trebuiau cuprinse în scris.6 Că
noua slujbă a fost luată în serios7, o dovedesc repetatele însemnări care
confirmă controlul registrelor de către superiorul bisericesc.
Lucrarea de față se bazează pe analiza informațiilor cuprinse în aceste
Protocoale, din punctul de vedere al mentalității rurale a secolului al XIX-lea.
Rubricile stabilite în fiecare Protocol8 nu au fost respectate “stricto sensu”.
Preotul, ca membru de seamă al comunității, cunoscător în amănunțime al
acesteia, a “scăpat” adesea informații care pot fi interpretate ca manifestări ale
unei mentalități colective. Care era vârsta căsătoriei, care sunt derogările de la
regula stabilită, ce boli erau frecvente, ce accidente și epidemii au loc în cadrul
comunității sunt întrebări la care o cercetare atentă a registrelor matricole ne
poate oferi un răspuns. Nu ne vom referi la comunitățile rurale din secolul al
XIX-lea în general, ci vom analiza un caz particular. Demersul nostru este
restrâns asupra unei singure comunități rurale din acest secol, cea a satului Laz9,
situat pe Valea Sebeșului, în sudul județului Alba, la 13 km de Sebeș. Satul este
mic ca întindere, dar a devenit vestit prin iconarii din familia Poienaru și
ucenicii acestora, activi aici de la 1800.10

5 La românii din Transilvania, ortodocși și greco-catolici, registrele parohiale s-au introdus în a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în timpul domniei Măriei Tereza. Patenta imperială din 20
februarie 1784, elaborată de Iosif al Il-lea, generaliza introducerea registrelor matricole în toate
parohiile din Transilvania (lbidem, p. 169). De asemenea, preoții au primit sarcina de a veni în
sprijinul cenzorilor prin punerea la dispoziția acestora a datelor din registrele matricole, de a lista
copiii vaccinați și cei nevaccinați, ușurând activitatea medicală (Liviu Moldovan, Registrele
parohiale din Transilvania, în voi. Din istoria statisticii românești. Culegere de articole,
București, 1969, p.269.
6 Sorina Bolovan, Legislația..., p. 168.
7 Din secolul al XIX-lea nivelul de pregătire al preoților a început să fie mai ridicat, în urma
înființării seminariilor teologice eparhiale. Starea materială a continuat să fie tot mai
nesatisfăcătoare. Ei trăiau din munca în gospodăria lor și din ofrandele credincioșilor [...]. în
Transilvania, o bună parte dintre preoți au început să primească salarii de la stat în ultimul
deceniu al secolului al XIX-lea. (M. Păcurariu, Istoria Bisericii ortodoxe Române, Ed. Episcopiei
Dunării de Jos, Galați, 1996, p.413).
8 Asupra rubricilor protocoalelor și diversificării lor, vezi L. Moldovan, op.cit., passim.
9 Satul este de tip adunat: “Laz - toponime de origine slavă care înseamnă un teren defrișat,
curățat de copaci sau loc de faneață obținut prin despădurire” (M. Beja, I. Hojoc, Valea Sebeșului,
Ed. Sport Turism, București, 1985, p. 130). Astăzi, satul Laz aparține comunei Săsciori.
10 Iuliana Dancu, Dumitru Dancu, Pictura țărănească pe sticlă, Ed. Meridiane, București, 1975,
p.83.
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Comunitatea rurală s-a aflat într-un continuu progres demografic. La
1733 Conscripția episcopului Inochentie Micu KIein număra 165 de suflete,
“era parohie curat unită, dar preot nu avea”11.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în urma “tulburărilor provocate de
călugării din Muntenia și de protestanții din Ardeal, care își temeau domnia lor
de unirea cu biserica Romei”12, satele de pe Valea Sebeșului - și Lazul - revin
la credința ortodoxă.13 într-o conscripție a Episcopiei Ortodoxe a Transilvaniei
din 1805 sunt menționați 80 de capi de familii în Laz și o singură biserică,
păstorită de Ieremia Breaz.14 La 1831 sunt 269 de suflete, iar în 1854, 544. în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea sporul demografic continuă; la 1857 sunt
menționate 132 de case locuite doar de “greco-orientali”, în număr de 629. La
1900 numărul locuitorilor ajunge la 669.15
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Alba, păstrează Protocoalele
botezaților, căsătoriților și morților Bisericii Ortodoxe din Laz, începând din
1815 (Protocoalele Căsătoriților din 1816). Studiul nostru se referă la
însemnările de până la 1900, deci pe 85 de ani.
Semnează în Protocoale 10 preoți: patru sunt titulari ai parohiei, trei
sunt preoți în Săsciori și semnează ocazional, la moartea unui preot al Lazului
sau când aceștia sunt nași, doi sunt intermediari - doar “administratori parohi” -,
unul e din Loman. în acest interval 1815 - 1900 s-au înregistrat 1559 botezuri,
378 căsătorii, 1313 decese.16
Un scop al căsătoriei la români era acela al procreației, de a avea urmași
legitimi, care să păstreze familia, ca sângele și seminția să nu se stingă
niciodată, să aibă cine moșteni averea părintească, la bătrânețe, iar după moarte
să aibă cine-i jeli și înmormânta creștinește, a-i pomeni și a le da pomană și a se
ruga pentru iertarea păcatelor.17 Copilul este, deci, obiectul unei investiții
multiple: afectivă, desigur, dar și economică, educativă, esențială. în calitate de
moștenitor a ceea ce părinții reușiseră să adune sau să-i ofere în urma împărțirii

11 Șematismul venerabilului cler al Episcopiei Greco-catolice a Blajului, pe anul 1900, p.538.
12 Ibidem.
13 Conscripția administrației austriece din anii 1760-1762 menționează un preot și trei familii de
uniți, pe lângă un preot și 66 familii de “nonuniți” la 1760 (Nicolae Josan, Gheorghe Fleșer, Ana
Dumitran, Oameni și fapte din trecutuljudețului Alba în memoria urmașilor, Bibliotheca Musei
Apulensis, III, Alba Iulia, 1996, p.89.
14 Pentru evoluția populației Lazului în secolul al XVIII-lea vezi Anexa II, “Populația totală în
sec. XVIII/XIX”.
15 Vezi Anexa I.
16 Vezi Anexa II.
17 Simion Florea Marian, Nunta la români. Studiu etnografic comparat, Ed. Grai și suflet, Cultura
Națională, București, 1995, p.l5 sq.
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averii, el este viitorul familiei, imaginea ei proiectată și visată, modul ei de a
lupta împotriva timpului și a morții.18
Sporul demografic înregistrat în Laz de statisticile secolului al XIX-lea
demonstrează îndeplinirea acestui scop. Nu știm din Protocoale care era
atitudinea celor din jur față de cea aflată “în altă stare” și, insuficient19,
distincția socială, starea materială a părinților în care apare copilul din Lazul
secolului al XIX-lea. Protocoalele botezaților menționează numele noului
născut, dacă este prunc sau pruncă, cine sunt părinții, nașii ce garantează
viitoarea conduită și religia copiilor, preotul botezător și ungerea cu mirul sfânt.
Nașterile sunt multe în familiile țărănești din secolul al XIX-lea, dar că nu toți
cei născuți sunt și supraviețuitori, o dovedesc consemnările preotului asupra
morții unor prunci, doar la câteva zile sau luni de la naștere. Mortalitatea
infantilă este foarte ridicată și faptul a dus chiar la modificarea ritualului
botezului. Preotul botează prunci de la 7 până la 11 zile de la nașterea lor.
Molitvenicele secolului al XIX-lea, bazându-se tocmai pe faptul că adeseori se
întâmplă ca nou-născutul să moară la scurtă vreme după naștere, a segmentat
rânduiala din ziua a opta după nașterea pruncului - rugăciunile la femeia lăuză
se citesc chiar din prima zi a nașterii rămânând pentru a opta zi doar
“rugăciunea la însemnarea pruncului, când i se pune numele”20. Pruncii
înregistrați în Protocoalele botezaților Lazului au nume și dacă au supraviețuit o
zi sau două. Preotul a săvârșit “botezul pripit”, botez acceptat de către
Biserică21, tocmai datorită mortalității infantile ridicate.
Fetele botezate în Laz sunt în număr de 758, iar băieții 798. Numărul
maxim al nașterilor a atins, în anul 1865, 30 de prunci; minimul se înregistrează
în anul 1815 cu 6 prunci. O rubrică a Protocoalelor botezaților menționează
specificarea “numelui și polecrei nașului sau a nașei prin care s-au botezat”.
Atât ritualul botezului, cât și cel al căsătoriei, necesită prezența unui naș. în
general, el este același cu nașul care i-a eununat pe părinți; nașul care cunună o
pereche îi botează și copiii. Tradiția e veche: acela care a cununat, să și boteze
și numai în caz că îi este cu neputință, atunci părinții copilului caută un alt naș;
pentru fiecare copil botezat i se iartă un păcat și se face mai plăcut lui
18 Philippe Aries, Georges Duby (coord.), Istoria vieții private (De la revoluția franceză la primul
război mondial), voi. VII, Ed. Meridiane, București, 1997, p.127.
19 Doar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea preotul menționează starea socială a părinților;
în general sunt consemnați ca greco-orientali, economi, adică țărani cu gospodărie proprie.
20 Ana Dumitran, Ritualul botezului în varianta Molitvenicului de la 1689. Câteva considerații pe

marginea vieții religioase a românilor în “Viațăprivată, mentalități colective și imaginar social
în Transilvania", coordonatori Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociația Istoricilor din Transilvania
și Banat, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea-Cluj, 1995-1996, p.l 59.
21 Paul H. Stahl, Moșitul și nășitul. Transmisia lor în cadrul neamului, în “Revista de Etnografie
și Folclor”, nr. 5, tom 38, 1993, p.431.
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Dumnezeu22, și e importantă cu atât mai mult, cu cât creează și o relație de
rudenie “ca să nu se lățească și înmulțească prea tare rudenia sufletească, căci,
la români, înrudirea prin botez însemnează mai mult chiar și decât un frate”23,
însemnările Protocoalelor botezaților și cununaților demonstrează și în cazul
Lazului - desigur, cu unele excepții, - invitarea nașilor de la cununia religioasă
la botezul copiilor. Câteva exemple: Simion Poienaru, unul din cunoscuții
zugravi de icoane, se căsătorește din 1823 cu Ana, fiica lui Filip Rodeanu
(Protocolul căsătoriților, 1816-1891, fila 5), nașii tinerilor căsătoriți sunt Maria
și Torna Simeon din Laz. Aceștia le botează cei 9 copii născuți începând din
1827 până în 1850 (nu toți supraviețuiesc).24 La fel, în 1828, Simeon zugrav și
soția sa Ana sunt nași ai lui Dumitru Stan și a Floarei (Protocolul căsătoriților
1816-1891, fila 7); în același an, familia Poienaru îl botează pe pruncul lui
Dumitru Stan și Floare Iacob (Protocoalele botezaților, fila 15), iar în 1830,
martie 12, botează gemenii Ioan și Pavel, pruncii lui Dumitru Stan și Floare
(Protocoalele botezaților, 1815-1875, fila 17). O altă regulă a măritișului era
aceea a existenței a doi parteneri - nașul și nașa. în cazul în care unul din cei doi
lipsesc, Protocolul specifică: în 1820 “Maria văduvă rămasă de Ștefan...”
(Protocoalele botezaților, 1815-1875, fila 5) sau “în 1835 Salomia Breaz
văduva” (Protocoalele botezaților, 1815-1875, fila 36).
Nașii de botez provin din Laz în marea lor majoritate, dar și din
localitățile învecinate: Săsciori, Șugag, Răhău, Mărtinie, Loman. Nașii
garantează pentru viitoarea instrucțiune a copilului în învățăturile creștine și
pentru educația sa creștină.25
Moașele, cele care ajută la nașteri sunt menționate în Protocoale pe
perioade relativ scurte, la rubrica “Reflecții”26. însemnările sunt suficiente
pentru confirmarea studiului etnografic. De regulă, femeile în vârstă sunt cele
care știu să aducă pe lume copii și, adesea, mama lăuzei (deci bunica) o ajută să
nască, să fie la originea triplei semnificații de moașă - femeie bătrână bunică.27 De asemenea, ea este la origine aleasă dintre consângeni, apoi este
moștenită. Această moștenire se face prin bărbați.28 Luând același exemplu al
22 S. Florea Marian, Nașterea la români. Studiu etnografic comparat, Ed. Grai și Suflet, Cultura
Națională, București, 1995, p.l07 sq.
23 Ibidem, p.l 10.
24 Aceeași familie nășește mai departe în familia Poienaru pe pruncii iconarilor Torna, Ilie, Ion
Poienaru, copiii lui Simion.
25 Simeon Florea Marian, Nașterea..., p.44.
26 Din ianuarie 1834 se menționează nu moașa ci data nașterii pruncului; din octombrie 1834,
pentru o perioadă scurtă, menționarea numelui moașei se reia din nou.
7 Paul H. Stahl, op.cit., p.429.
28 Ibidem, p.428. Moașa nu a fost considerată niciodată singură, ci împreună cu bărbatul ei, vezi
Mihai Vifor, Elemente mitico-rituale în cadrul ceremonialului de naștere, în “Drobeta", nr. VII,
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iconarilor din familia Poienaru și în Laz exista această transmitere a moșitului.
Ana lui Simion Poienaru este moașa Măriei, “prunca lui Torna Poienaru și a
Salomiei (Protocoalele botezaților, 1815-1875, fila 71), a lui Aron, fiul lui Ioan
Poienaru (Protocoalele botezaților, 1815-1875, fila 71), a Ravecăi, prunca lui
Torna Poienaru (Protocoalele botezaților, 1815-1875, fila 75). Un alt fiu al lui
Ioan Poienaru, născut în 1864, este moșit de Ana lui Ioan Colhon, iar pruncul
lui Toma Poienaru, Ilie, de Ana Vasilie Fauru.
în Laz se nasc și gemeni: la 1826 (fete), la 1830 (băieți), la 1833 (fete),
la 1839 (fete), la 1847 două perechi în lunile iulie și noiembrie, în 1869, 1875
(fată și băiat) și în 1899 (băieți). în cazul lor, comparația cu Protocoalele
morților confirmă afirmația lui Simion Florea Marian: “unul dintre dânșii
trebuie mai de timpuriu ori mai târziu numaidecât să moară. Dacă
supraviețuiesc anul al IlI-lea, atunci ambii pot să trăiască un timp mai
îndelungat”.29 Gemenii se botează de regulă de doi sau mai mulți nași, după
cum sunt la număr, dar se scaldă tot într-o troacă și se culcă tot într-un leagăn.30
Analiza asupra Protocoalelor Lazului atrage atenția asupra a două
aspecte: nașterea unor prunci în afara familiei, a “nelegiuiților”, și botezul unor
prunci ai romano-catolicilor. Conform Codului Civil austriac31, copiii rezultați
din căsătoriile mixte trebuiau botezați după religia părinților astfel: băieții după
confesiunea tatălui, iar fetele după aceea a mamei.
Printr-o lege din 1868 s-a întărit obligația preoților de a nu boteza și
înregistra copii de alte familii, rezultați dintr-o căsătorie mixtă. Legea din 1879
a revenit asupra problemei, prevăzând pedepse cu închisoarea pentru cei care nu
se conformau.32 Ce se întâmplă, însă, când lipsește din zonă un preot catolic, cu
copiii rezultați din căsătorii sau din concubinajele dintre o mamă greco-orientală
și un romano-catolic? în Laz, în toate cazurile copiilor legitimi sau nelegitimi,
indiferent de confesiunea tatălui, le este administrat botezul de către preotul
ortodox, dar cu specificarea expresă a credinței părinților și chiar religia nașilor.
Astfel, în 1871 este menționat un prunc, Maximilian, ai cărui părinți romanocatolici, “păzitori de păduri orariali în prigoana”, coboară în Laz pentru botez.
Nașul este Johann Delros “lucrătoriu ieftin cu ora”, nașă este Dafina Ardean
“din Petroșeni” (Protocolul botezaților, 1815-1875, fila 16). în 1890 este botezat
Drobeta Turnu-Severin, 1996, p. 187; moașele Lazului sunt menționate ca soții: “Salomia lui
Monea Kolhon”, “Ioana fomeia lui Nicolae Simte”, “Ioana fomeia lui Gheorghe Fauru” sau
“Ioana văduva lui Chirilă”.
29 Simeon Florea Marian, Nașterea..., p.44.
30 Ibidem, p.l 16.
31 Codul civil austriac a fost adoptat în Transilvania prin patenta imperială din 29 mai 1853 (cf.
Liviu Moldovan, op.cit., p.68).

32 Ibidem.
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un prunc Gheorghe - tatăl copilului este romano-catolic, nașii sunt ortodocși
(Protocolul botezaților, 1815-1875, fila 25).33
O situație materială grea, lipsa de înțelegere din partea părinților, o
scădere a moralității datorate poate contaminării cu lumea urbană, a determinat
creșterea numărului nelegitimilor născuți în satul Laz, spre sfârșitul secolului al
XIX-lea. Faptul trebuie să fi fost unul general, din moment ce diversificarea
rubricilor Protocoalelor a dus la cuprinderea uneia referitoare la “născut în patu
legiuit/nelegiuit”. Dacă până în 1853 nu găsim nici o încălcare a tainei
procreării, nici o naștere (consemnată!) în afara legământului de unire în fața lui
Dumnezeu, numărul copiilor nelegitimi ajunge spre sfârșitul secolului al XIXlea până la trei-patru într-un an (4 din 26 de nașteri în 1894).
Copiii apar pe lume datorită unor legături trecătoare, în care ideea
căsătoriei nu a fost acceptată de părinți sau nu a fost pusă niciodată. în aceste
cazuri doar mamele sunt menționate în Protocoale, la rubrica “numele și polecra
părinților pruncului”. Când tatăl este cunoscut, este consemnat de un preot
numele său, cu locul nașterii acestuia, se specifică doar numele localității de
unde a venit34 ori pur și simplu “neștiut”. în 1853 este botezat “nelegiuitul”
Gheorghiță, mama este Salomia din Laz, tatăl nu este menționat, nașa este
Ioana, fomeia lui Vasilie Breaz din Laz (Protocolul botezaților, 1815-1875, fila
52). în 1870 este înregistrat un prunc nelegitim “Ioanu”, mama Elena Fauru,
este din Laz, “Elu din Galiția”, “Mihai Feneiu” (Protocolul botezaților, 18151875, fila 87). Aceeași Elena Fauru naște doi ani mai târziu o pruncă nelegitimă.
Și în cazul acesteia nașii primului copil botează în continuare și pe al doilea
născut, chiar dacă și acesta este “nelegiuit” (Protocolul botezaților, 1815-1875,
fila 91). în 1878 se naște în “patu nelegiuit” George, mama este Irina lui Ioan
Fauru, iar tată “fecioru lui George l[ui] Trifu Unguru din Săsciori”, nașii
pruncului sunt și ei din Săsciori (Protocolul botezaților, 1815-1875, fila 4). în
1882, Maria, “nelegiuita lui Raveca Preutesii și a lui Mateiu Crăciun, ambii din
Lazu”, este botezată Ia 7 zile după naștere (12 februarie), moare în aceeași lună
(21 februarie) (Protocolul botezaților, 1815-1875, fila 9). într-o înregistrare
(consemnare) din 1883 mama unui nelegiuit Gheorghe este “Marta lui
Pantelimon Colhon” (Protocolul botezaților, 1815-1875, fila 13).35 O servitoare
din Laz naște un prunc nelegiuit în 1884 (Protocolul botezaților, 1815-1875, fila
33 Protocoalele căsătoriților înregistrează doar trei căsătorii mixte: una, dintre o ortodoxă și un
romano-catolic, a fost săvârșită cu dispensă de către preotul ortodox. Protocolul morților
înregistrează de asemenea înmormântarea unor romano-catolici în cimitirul din Laz.
34 în 1889, Ileana fomeia lui Filip Morariu naște o nelegiuită Ioana (Protocolul botezaților, 18151875, fila 21).
35 în 1889 Ileana, fomeia lui Filip Morariu, naște o nelegiuită Ioana (Protocolul botezaților, 18151875, fila 21).
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13), iar Ana lui Pavel Spătaru naște, în urma unei legături trecătoare cu Rusu
din Maramureș, o fiică Maria (Protocolul botezaților, 1815-1875, fila 16).36 în
1894, Marina, fata lui Doroftei Morariu din Laz naște un prunc al cărui tată este
“neștiut” (Protocolul botezaților, 1815-1875, fila 16).
Unii dintre tații pruncilor nelegiuiți din Laz sunt italieni. Probabil,
lucrul la pădure i-a adus în această zonă și trecerea lor nu a rămas fără “urme”.
In urma unei legături dintre o greco-orientală, Ana, și un romano-catolic
“lucrătoriu de di născut în Italia”, cu “locuință în Laz” se naște Victor, un alt
“nelegiuit” (Protocolul botezaților, 1815-1875, fila 16).
Din 1894, preotul menționează “dragostea cu păcat”37 cu termenul său
specific, acela de “concubinaj”. O familie se putea constitui și în urma
concubinajului, adică a conviețuirii a doi indivizi pe o perioadă mai scurtă sau
mai îndelungată de timp.38 în cazul analizat de noi, preotul menționează astfel
acele cupluri care trăiesc împreună și nasc copii nelegitimi, copii pe care
preotul, în ciuda legăturii contrare normelor religioase, îi botează. Anual, la
Episcopie trebuiau trimise rapoarte din fiecare parohie, cu menționarea
perechilor care trăiau în concubinaj și dacă au luat toate măsurile pentru a-i
despărți sau căsători.39 Că nu întotdeauna preotul reușește imediat și în toate
cazurile legalizarea relației, o dovedesc cele șapte cupluri concubine menționate
în protocoalele Lazului. Fetele din Laz își găsesc concubini printre cei din satul
lor (trei cazuri), printre cei veniți din Maramureș “la lucru” (două cazuri), sau
italieni “lucrări de di” (două cazuri). în astfel de cupluri se nasc până la trei
copii. Maria, concubină cu Zahei Suciu, naște în februarie 1894 un fiu George40,
iar patru ani mai târziu o fată nelegiuită, tot cu același Zahei Suciu (Protocolul
botezaților, 1892-1945, fila 5). Ilie Onica și “concubina Elisabeta, văduva lui
Iacob”, ambii din Laz, botează în 1897 un băiat, iar doi ani mai târziu o fată
(Protocolul botezaților, 1892-1945, fila 14 și fila 16). Tot la interval de doi ani,
în 1892-1897 se nasc doi prunci nelegiuiți ai Anei Spătariu și a unui “lucrătoriu
în munte din Italia” (Protocolul botezaților, 1892-1945, fila 8 și fila 14). Trei
copii au Maria lui Dosoftei Morariu “în cubinat cu un italian, romano-catolic”,
în perioada 1896-1899 (Protocolul botezaților, 1892-1945, fila 12, 14, și 16).
Concubinajele din Laz se dovedesc oarecum stabile, depășind patru, cinci ani.
36 Și alte fete au legături cu băieți din Maramureș, veniți ca lucrători cu ziua pe Valea Sebeșului.
37 Tudor Pamfile, Dragostea în datina tineretului român, Ed. Saeculum, București, 1998, p.78
sqq.
38 S. Bolovan, I. Bolovan, Aspecte privind căsătoria în satul românesc din nord-vestul
Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, în “Acta Musei Porolissensis", Zalău, nr. XII,
1988, p.847.
39 S. Bolovan, Familia..., p.220.
40 Copilul moare în anul următor, după însemnarea din Protocoalele botezaților, 1815-1875, fila 5.
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Lipsa unei situații materiale cât de cât satisfăcătoare pentru întreținerea unei
familii, împotrivirea părinților ori lipsa actelor necesare pentru legalizarea
acestora au determinat astfel de conviețuiri nelegitime.41 Celor 7 concubinaje
menționate în perioada 1894-1900 le corespund 29 de căsătorii legitime. Din cei
183 de prunci născuți în același interval, 21 sunt nelegiuiți (12,96% din total).
Altui rit de trecere îi este destinat un registru matricol ale cărui rubrici
se diversifică pe parcursul secolului al XIX-lea: acela al cuplurilor care cer
preotului săvârșirea tainei căsătoriei.
A trăi singur în lumea rurală este foarte dificil. “Fir de aur ce nu rupe
decât la moarte”, căsătoria se dovedește a fi în primul rând o necesitate
economică, mai degrabă decât una socială sau psihologică, pentru marea
majoritate a celor care trăiesc la țară.42 Mariajul presupunea, dar și cerea,
drepturi și obligații pentru cei care contractau căsătoria.43 Statul recunoștea
dreptul bisericii de a dispune realizarea și validarea căsătoriei, despărțirea de pat
și masă, divorțul, în funcție de canoanele fiecărei confesiuni.44 în Noul
Testament, căsătoria este simbolul dragostei, remediu pentru tentație, datorie
respectuoasă între soți.45 Morala conjugală, ca și regulile care guvernează
căsătoria se sprijină și s-au sprijinit pe autoritățile sacre, pe ideile Sfinților
Părinți ai bisericii și pe hotărârile și prevederile conciliilor și sinoadelor.46
Potrivit Bisericii Ortodoxe, nunta, cununia, căsătoria este taina prin care un
bărbat și o femeie care s-au hotărât în mod liber să trăiască împreună întreaga
lor viață, pentru a se ajuta reciproc, a naște și a crește copii, primesc, prin
rugăciunile preotului, harul divin care sfințește legătura lor și îi ajută la
îndeplinirea scopului ei.47
Scopul căsătoriei era, în ultimă instanță, transmiterea averii unui
moștenitor legal, “să nu li se facă aruncare că numai degeaba s-au născut și trăit
în lumea aceasta, după cum prea adeseori li se întâmplă celor care rămân

41 Printr-un decret al lui Iosif al II-lea se menține procedura cunoscută privind pedepsirea
părinților cu copii nelegitimi; se revine în decembrie același an cu precizarea: luarea în
considerare a condiției generale a persoanelor în cauză (vezi Ladislau Gyémánt, Aurel Răduțiu,
Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania, 1610-1867, Ed. Univers Enciclopedic,
București, p.110 și 115.
42 Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1689-1830). Societate rurală
și mentalități colective, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1997, p. 157.
43 Sorina Bolovan, Legislația..., p.171.

44 lbidem.
45 Toader Nicoară, Transilvania..., p. 158.
46 lbidem, p.157.
47 Ion Tudorán, Ion Zăgreanu, Teologia dogmatică, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994, p.357.
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necăsătoriți”48, apoi nevoia lucrării mai eficiente a pământului, în urma
realizării asociației matrimoniale.
Printr-un decret imperial din 6 martie 1786 se atribuia autorităților
locale dreptul exclusiv al căsătoriilor, limitând la maximum competența
organelor bisericești. După moartea lui Iosif al II-lea, gubemiul Transilvaniei a
abrogat această lege.49 Articolul 80 preciza: “Pentru o dovadă durabilă a
contractului de căsătorie, șefii bisericii sunt datori să le înscrie în registrul
matricol. Se vor trece lămurit numele, prenumele, etatea, domiciliul soților,
prenumele și clasa socială a părinților și martorilor, ziua căsătoriei, numele
parohului.50 Elaborarea Codului Civil austriac, în 1811, a dus printre altele la
stabilirea competenței bisericești și a puterii seculare în problemele
matrimoniale. Biserica era obligată în continuare să țină evidența protocoalelor
de stare civilă, să rezolve problemele legate de logodnă și contractarea
căsătoriei, dar și condițiile valabilității acesteia.5152
Vârsta căsătoriei era greu de stabilit. Acest soroc atârna de dezvoltarea
trupească și de datina locală, neputându-se stăvili cu nici un chip. In mod
normal, prevederile legislative permiteau realizarea căsătoriei celor care
împliniseră 12 ani în cazul fetelor și 14 ani în cazul băieților.53 încă din 1789
exista o ordonanță a gubemiului Transilvaniei prin care se opreau căsătoriile
între nevârstnici încheiate pentru a scăpa de recrutare.54 Minorii puteau încheia
căsătoria având acordul părinților și dispensă de la forurile ecleziastice și de la
autoritățile tutelare. în studiul pe care l-am efectuat asupra Protocoalelor
căsătoriților din Laz, vârstele55 sunt cuprinse în general între 16 și 27 de ani. în
general, îndrăgostiții țin foarte mult la o potrivire de vârstă și de statură.56 Apar
însă și diferențe mari între vârstele celor doi miri. Biserica Ortodoxă accepta
oficierea celei de-a doua sau a treia căsătorii din cauze multiple, precum sunt:
“din pogorământ pentru lipsă de înfrânare” și pe temeiul cuvintelor
48 S. Florea Marian, Nunta..., p.l5 sq.
49 Sorina Bolovan, Legislația..., p. 168; vezi și L. Gyémánt, A. Răduțiu, op.cit., p.l 15 și 137. întro ordonanță din 15 noiembrie 1786 se cerea clerului român să vestească în biserici decretele
împăratului Iosif al II-lea din 6 martie și 16 octombrie 1786 pentru căsătorii (Ibidem, p. 142).
50 Sorina Bolovan, Legislația..., p.168.
51 Ibidem, p.l70, nota 16.
52 Tudor Pamfile, op.cit., p.46.
53 S. Florea Marian, Nunta..., p.16; Sorina Bolovan, Legislația..., p. 173; Andrei Șaguna considera
vârsta căsătoriei 15 ani pentru fete, 21 pentru băieți (Ibidem, p.163, nota 38).
54 L. Gyémánt, A. Răduțiu, op.cit., p.221. Din 1803, tot printr-o ordonanță a gubemiului se
instituie obligativitatea consimțământului părinților pentru căsătorie (Ibidem, p.224).
55 Anii mirilor sunt notați de preotul Lazului din noiembrie 1850 până în septembrie 1858, apoi
din 1860 până în 1870.
56 Tudor Pamfile, op.cit., p.47.
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Mântuitorului, “oricine va lăsa pe femeia sa înafară de pricină de desfrânare și
va lua pe alta, săvârșește adulter” (Matei, 5, 32, 19, 9).în aceste condiții se
admitea divorțul57, ca și pentru alte motive echivalente în gravitate arătate de
dreptul bisericesc.58 Excepții sunt: un bărbat din Laz se căsătorește la 50 de ani
cu o tânără de 14 ani și 7 luni din același sat59 (Protocolul căsătoriților, 18161891, fila 25). Alți doi bărbați se căsătoresc la 60 de ani, unul cu o femeie de 28
de ani, celălalt cu o “fată” de 35 de ani din Laz (Protocolul căsătoriților, 18161891, fila 28).
Dacă în majoritatea cazurilor înscrise în protocoale diferența de vârstă
între cei doi parteneri era cea normală - între 1 și 5 ani - existau cazuri care par
pentru mentalitatea de atunci excepționale: unul dintre miri are cu 25-30 de ani
mai mult decât celălalt. în aceste cazuri bărbații se află, în general, la a doua
căsătorie.60 Faptul că în orice împrejurare fata trebuie să fie mai mică de zile ca
flăcăul61, este dovedit în Laz de mariajele încheiate de “juni” cu “văduve” între
care diferențele de vârstă depășesc uneori 20 de ani. în 1867 se încheie o
căsătorie, ea are 37 de ani, el 30 (Protocolul căsătoriților, 1816-1891, fila 24). în
același an se mai formează o familie, el are 26 de ani, ea 45, “Ioana văduva
rămasă de la Alexandru Simtia” (Protocolul căsătoriților, 1816-1891, fila 25).
La a doua căsătorie se afla o femeie de 40 de ani, mirele, din Loman, are 34 de
ani; un altul de 24 de ani din Laz se căsătorește cu o văduvă din satul său în
vârstă de 38 de ani (Protocolul căsătoriților, 1816-1891, filele 26, 27). Deși, în
aceste cazuri, femeia e cea mai în vârstă din cuplu, e probabil ca bărbatul să fi
rămas totuși “cap al muierii”, pentru că “muierea nu este cap bărbatului..., că
nu din talpa bărbatului, ci din coasta lui este zidită muierea”62.
Afirmația lui Toader Nicoară, referitoare la comunitățile tradiționale ale
secolului al XVIII-lea, se dovedește valabilă și pentru cazul analizat de noi. în
lumea rurală transilvăneană avem de-a face cu un fenomen de endogamie foarte
57 In Protocoalele căsătoriților Lazului este menționat un singur divorț.
58 Alexandru Grama, Instrucțiunile calvinești în biserica românească din Ardeal, Blaj, 1895,
p.423 sq.
59 Tudor Pamfile, op.tft., p.49.
60 Căsătorie grăbită uneori de nevoia îngrijirii unor copii minori, de o gospodărie prea mare; în
mediul rural, bărbații se recăsătoreau mai repede și după o perioadă mai scurtă decât femeile
(văduve sau divorțate), deoarece nu puteau continua multă vreme munca la câmp de unii singuri
(Ioan Bolovan, Sorina Bolovan, Aspecte privind căsătoria în satul românesc din nord-vestul
Transilvaniei, la mijlocul secolului al XIX-lea, în “Acta Musei Porolissensis", nr. 12, Zalău,
1988, p.848.
61 Tudor Pamfile, op.cit., p.49.
62 Petru Maior, Predici sau învățături la toate Duminicile și sărbătorile anului. Cluj, 1906, apud
Laura Stanciu, Căsătorie, moralitate și condiția femeii în viziunea Școlii Ardelene, în “Apulum”,
nr. XXXIV, 1997,p.391 sq.
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puternic. în mod obișnuit, peste 2/3 din căsătorii se realizau între membrii
aceleiași comunități, iar ce mai rămânea din cealaltă treime își aducea partenerul
din comunitățile imediat învecinate, situate pe circumferința unui cerc cu raza
de 15-20 km.63 Căsătoriile se realizau, deci, între cei din sat, în majoritate, dar
apar și “venetici și “venetice” din alte sate, cum ar fi Săsciori, Vâltori, Câlnic,
Răhău, Căpâlna, Deal, Loman, Șugag, Vurpăr, Răchita, Vinț, Oarda de Sus.
Distanțele dintre sate nu erau mari64, dar existau și excepții. în 3 februarie 1881
este pomenită în Protocol căsătoria unui bărbat din Galiția cu o fată din Laz
(Protocolul căsătoriților, 1816-1891, fila 15); în noiembrie 1884 este pomenită
în Protocol căsătoria unui “june” din Rodna de Sus (Maramureș) cu o “jună” din
Laz (Protocolul căsătoriților, 1816-1891, fila 16); în 1899 o jună din Laz,
Rachila, se căsătorește cu un italian (Protocolul căsătoriților, 1892-1945, fila 5).
Soluția numărului mai mare al fetelor față de cel al băieților a fost rezolvată prin
aceste căsătorii cu cei “străini de sat”. De altfel, libertatea de mișcare a
bărbaților în secolul al XIX-lea, mobilitatea mai mare pe care aceștia o prezintă
în problema contractării căsătoriei, este sesizabilă. Fetele, prin ocupația lor
preponderent casnică, erau mai puțin expuse unui mariaj extern.65
Cuplurile trebuiau să-și aleagă nași, care urmau apoi să le boteze copiii.
Ei sunt “părinții spirituali”, funcționarii ceremoniei.66 Biserica a impus anumite
condiții în alegerea nașilor. Ei trebuiau să fie membri credincioși ai Bisericii și
în stare să dea cuvenita instrucțiune.67 Nunii, dar mai cu seamă nuna ,trebuia să
fie o femeie prima oară măritată, nicidecum însă o fată mare.68 Deși Biserica
admitea și existența a două perechi de nași, cu riscul întinderii legăturilor de
rudenie69, în Protocoalele Lazului nu am găsit menționați “nuni mari” și “nuni
mici”, ci numai o singură pereche.

63 Toader Nicoară, Transilvania..., p. 165. Afirmația lui Petru Maior că “românii s-au îngrețoșat a
se căsători cu muieri de alt neam” este valabilă și pentru cazul analizat de noi (apud Ștefan
Lemny, Sensibilitate și istorie în secolul al XVIII-lea românesc, Ed. Meridiane, București, 1994,
p.83.
64 Vezi Anexa III, Harta căsătoriilor din satul Laz. Asemenea cunoștințe între feciori și fete se
mai fac și pe la târgurile din orașele mai apropiate, la care tinerii anume merg îmbrăcați
sărbătorește ca să se întâlnească și să petreacă (Tudor Pamfile, op.cit., p.50).
65 Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, Atitudinea privindformarea familiei în societatea românească
din nord-vestul Transilvaniei, în a doua Jumătate a secolului al XIX-lea, în “Anuarul Institutului
de Istorie și Arheologie”, nr. XXIX, Cluj, 1988-1989, p.530.
66 S. Florea Marian, Nunta..., p.155.
67 Idem, Nașterea..., p.107.
68 Idem, Nunta..., p. 156. Preotul din Laz a admis totuși o nașă necăsătorită. în 1894 o nelegiuită
Elena este botezată de Rodrela Goția, greco-orientală, necăsătorită, din Laz (Protocolul
botezaților, 1892-1947, fila 6).
69 S. Florea Marian, Nunta..., p.149.
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După înțelegere, după pețirea și alegerea nașilor, înaintea
ceremonialului propriu-zis, trebuiau să aibă loc “strigările” sau “vestirile”,
împotriva eventualelor nereguli legate de vârsta tinerilor, gradul de rudenie
dintre ei, starea lor civilă și confesională, în Biserica românilor din Transilvania
au fost impuse strigările în trei duminici sau sărbători înaintea nunții.70 Preotul,
după încheierea slujbei, se arăta în ușa altarului sau lângă tetrapod și de acolo
striga veștile. Poporul adunat în biserică aștepta, cu cea mai mare nerăbdare,
mai ales femeile și fetele, să audă de la preot cine cu cine s-a mai logodit.71
Faptul că “strigările” reprezentau o etapă importantă în drumul spre actul final
al căsătoriei este dovedit și de prezența în Protocoale a unei rubrici care se
referă la “când s-au făcut strigările”.
Referitor la “timpul căsătoriilor”, la fel ca în majoritatea satelor
românești din Transilvania și în cazul Lazului a existat și s-a respectat
calendarul căsătoriilor. Conform prescripțiilor religioase, Biserica refuza
binecuvântarea reuniunilor religioase în perioada postului și chiar refuza
oficierea lor. Perioadele propice pentru realizarea căsătoriilor erau lunile
ianuarie și februarie, perioada primăverii, de la Paști la Rusalii, a doua jumătate
a lunii august și perioada dintre postul Sfinților Apostoli și începutul postului
Crăciunului.72
Potrivit unui decret emis de Iosif al Il-lea în 1792, dreptul de oficiere a
căsătoriilor mixte între ortodocși și uniți aparține în exclusivitate preoților
uniți.73 La nivelul clerului rural s-au semnalat numeroase cazuri în care preoții
ortodocși și catolici au administrat reciproc enoriașilor Sfintele Taine.74 Andrei
Șaguna atrăgea atenția că “amestecările acestea nu duc la nici un bine”.75 în
Protocoalele Lazului întâlnim trei înregistrări referitoare la căsătoriile mixte: în
martie 1885, oficierea cununiei unei greco-orientale “Filofteia lui Clement
Colhon”, de 20 de ani cu un greco-catolic de 26 de ani, preotul care a oficiat
slujba este ortodox (Protocolul căsătoriților, 1816-1891, fila 32)76; a doua
căsătorie mixtă a avut loc în aprilie 1898, între “Batori Ioan, greco-catolic de 34
de ani, june din Carasen, cu Paraschiva Faur, greco-orientală, dispensată de 24
de ani din Laz”, tinerii se află la prima căsătorie (Protocolul căsătoriților, 189270 Laura Stanciu, op.cit., p.387; vezi și S. Florea Marian, Nunta..., p. 153; Sorina Bolovan,
Legislația..., p.174; se evitau astfel și căsătoriile necanonice sau bigamia.
71 S. Florea Marian, Nunta..., p.149.
72 Toader Nicoară, Transilvania..., p.170 sq.
73 vezi Ladislau Gyémánt, Aurel Rădu{iu, op.cit., p.225.
74 Sorina Bolovan, Legislația..., p. 179.
75 Gh. Tulbure, Mitropolitul Andrei Șaguna. Opera literară. Scrisori pastorale. Circulari
“Școlare Diverise", Sibiu, 1938.
76 Este același cuplu în cazul căruia Protocolul menționează divorțul pronunțat prin sentința

Tribunalului, nr. 4224, din 12 martie 1909 (vezi și nota 57).
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1945, fila 5); în 1899, un italian Zuzzi Ioan, romano-catolic se căsătorește cu
Maria lui Pavel Rodian, ea este greco-orientală, nași sunt Ioan Ilié Colhon și
“fomeia sa Rachila”, aceeași ca și la perechea dispensată (Protocolul
căsătoriților, 1892-1945, fila 5). Și această cununie a fost săvârșită de un preot
ortodox, deși, conform Codului civil austriac, căsătoria între o persoană catolică
și una necatolică urma să se facă în fața preotului catolic.77 în ultimul caz
analizat de noi nu este menționată existența unei dispense; mai mult, nașii sunt
și ei greco-orientali.
Conform anumitor reglementări ale Bisericii existau și persoane care nu
puteau încheia căsătorii și anume: cei ce nu au minte, cei lipsiți de posibilitatea
procreării; nu este validă căsătoria făcută din greșeală sau sminteală, prin
înșelăciune, când în loc de o fată îi dă alta.78 Căsătoriile între rude până la al
patrulea grad erau interzise (în relațiile de rudenie intrau nașii cu finii lor,
urmați de descendenții acestora). Prin Patenta imperială din 29 septembrie 1858
se interzicea categoric tinerilor sub 22 de ani să se căsătorească. Cei care nu
erau scutiți de lege sau nu fuseseră declarați inapți pentru armată nu se puteau
căsători până nu au participat la cele trei trageri la sorți.79
Pentru perioada analizată de noi, numărul maxim al căsătoriilor este
atins în anul 1892, când în biserica ortodoxă din Laz s-au oficiat 12 căsătorii. în
1889 Protocoalele nu au consemnat nici o cununie. Din cele 387 perechi, 65 se
căsătoresc a doua oară, iar 10 pentru a treia oară. Majoritatea celor care se
căsătoreau a doua sau a treia oară erau văduvi sau văduve care-și găsesc
perechea printre cei de aceeași stare sau chiar printre juni și june.
După botez, după căsătorie, după nașterea și creșterea pruncilor, urma
trecerea în “lumea de dincolo”, în lumea vieții veșnice, prin moarte. Moartea a
fost o prezență cotidiană la nivelul societăților din toate timpurile, dar ceea ce
diferă în societățile trecute, structurate pe anumite valori, a fost modul în care
oamenii acestor societăți și-o imaginează sau reacționează în fața ei.80
Nu știm care este atitudinea omului înaintea morții în Lazul secolului al
XIX-lea, rubricile Protocoalelor sunt incomplete în acest caz. Mențiunile se
referă doar la vârsta mortului, la starea lui civilă, și abia spre sfârșitul secolului
apare o rubrică specială referitoare la cauza morții.
în momentul în care starea generală a bolnavului nu dădea semne
vizibile de îmbunătățire sau apar primele semne care indică apropierea morții,
cei apropiați se adună în jurul muribundului. Este chemat preotul pentru a-i

77 Sorina Bolovan, Legislația..., p.172.
78 Al. Grama, op.cit., p.502.
79 Sorina Bolovan, Legislația..., p.173.
80 Toader Nicoară, Transilvania..., p.l98.
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administra ultima împărtășanie.81 Cei ai casei, prietenii, rudele apropiate aprind
o lumânare și veghează la căpătâiul său, după ce i s-au închis ochii.82 O anchetă
desfășurată în Laz arată că cei care închid ochii mortului sunt soția, soțul,
părinții sau copiii mortului.
Nu toți mor având însă un preot, nu toți mor spovediți. Preotul
menționează întotdeauna dacă mortul a fost “grijit sufletește”, într-o rubrică
specială a Protocolului. Este explicată întotdeauna lipsa serviciului religios, a
împărtășaniei celui aflat pe patul morții. Cauza era fie moartea rapidă - un
bărbat de 28 de ani, căsătorit “n-a fost grijit sufletește” pentru că “s-a spânzurat”
(Protocolul morților, 1815-1891, fila 12); la 17 martie 1892 moare un grecocatolic ortodox în vârstă de 63 de ani, două luni și două zile, care “nu a fost
grijit sufletește” pentru că “au murit fără veste în comuna Săsciori, de boală
ordinară” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 15), fie faptul că bolnavul a fost
alienat mintal; în 13 octombrie 1893 moare “Andrei Colhon a lui Achim
economu din Laz, căsătorit”, care “n-a fost grijit sufletește murind grabnic
împușcat” - în 1892, în iunie 23, moare un “greco-ortodox econom” de 70 de
ani care “nu a fost grijit sufletește, fiind smintit la minte” (Protocolul morților,
1892-1947, fila 15) - fie preotul nu a fost chemat la căpătâiul mortului; în 1892
un greco-oriental de 5 ani și 6 luni născut în Laz “nu a fost grijit sufletește”
pentru că “n-a fost chemat preot”; pruncul a fost îngropat “la Tău, din sus de
Șugag” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 15). Cei care mor au vârste
diferite. Constatările referitoare la secolul al XVIII-lea, a lui Ioan Zoba din
Vinț, sunt valabile și pentru spațiul aflat în discuția noastră: “moartea este calea
pe care se petrece toată firea omenească, de domni nu se teme, de boieri nu se
sfiește, de bătrâni nu se rușinează, de frumusețe nu caută, tinerețele nu le cruță,
de noul născut nu-i este milă”83. Găsim printre cei înregistrați prunci de o zi, de
două zile, de cinci zile, de șapte zile. Mortalitatea infantilă este destul de
ridicată. 278 dintre cei înregistrați în Protocoale mor fără să împlinească un an,
ei reprezintă 28,8% din totalul deceselor. Din ianuarie 1878 se menționează în
Protocolul morților, fără a exista o rubrică specială și cauza morții. în patru
cazuri (4 bărbați dintre care 3 sunt căsătoriți, unul este văduv, 2 mor de plămâni,
2 de moarte naturală). Specificarea bolilor se reia din 1886 pentru câteva luni,
apoi din 1894 preotul Pavel Goția notează cu meticulozitate totul, inclusiv
numărul casei unde a locuit mortul. Cauzele bolilor sunt diverse. în 1886 o
pruncă de doi ani moare de “boală îndelungată” (Protocolul morților, 18151891, fila 49), unii mor de “slăbiciune copilărească” (Protocolul morților, 189281 Toader Nicoară, Transilvania..., p.207.
82 S. FI. Marian, înmormântarea la români. Studiu etnografic comparat, Ed. Grai și Suflet.
Cultura Națională, București, 1989, p.33.
83 Ioan Zoba din Vinț, “Sicriul de Aur", Ed. Minerva, 1984, p.28.
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1947, fila 5). O femeie de 45 de ani moare “neputând naște prunc” (Protocolul
morților, 1892-1947, fila 18), fata unui pădurar moare la vârsta de trei ani și
jumătate de “tuse și scursoare” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 7), în 1894
Ioan Breaz “lucrătoriu în lucru orarial” moare din cauza unei răceli, “moarte
provenită din răceală” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 5), o pruncă de 7
ani, 7 luni, 23 de zile moare de “aprindere” (Protocolul morților, 1892-1947, fila
6), un bărbat de 65 de ani moare de “îndelungată gută”, un bărbat de 51 de ani
moare de “cârcei” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 12), o pruncă de trei ani
moare de “suspin” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 17), un prunc de 42 de
zile moare pentru că “nu au supt” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 18). Un
bărbat de 96 de ani moare “de bătrânețe” (Protocolul morților, 1892-1947, fila
41); este cel mai longeviv din sat. Sunt și morți fulgerătoare, neașteptate. Nu ne
referim la sinucideri, ci Ia accidente. în acest caz avem o femeie de 50 de ani
care “au căzut din pom” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 17) sau o pruncă
de doi ani și șase luni care “s-au ars” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 18),
un altul, Nicolae Fauru de 40 de ani, 8 luni și două zile a fost “omorâtu”
(Protocolul morților, 1815-1891, fila 43), un tânăr de 27 de ani a murit “prin
pușcătură” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 8. Preotul Ioan Breaz (senior),o personalitate a satului, susținător al lui Ioan Morar, ucenicul Poenarilor, trimis
la Academia de Belle Arte din Viena și susținut financiar de preot84, moare în 6
octombrie 1854 de “venin”. Că moartea a survenit brusc o demonstrează
semnăturile din protocoale (până în 4 octombrie). încălcând doliul creștinesc de
un an, fiul său Ioan Breaz (junior) se căsătorește la doar o lună de la moartea
tatălui său, pentru a putea prelua, în ianuarie 1855, parohia rămasă fără preot.85
Referitor la zilele de priveghere, îngropările nu se realizau la date fixe,
cele trei zile creștinești nu erau întotdeauna respectate. în general, cadavrul era
ținut în casă trei zile spre a evita înmormântarea de vie a vreunei persoane.
Uneori, în cazul epidemiilor, când mortalitatea era ridicată, acest interval de trei
zile nu era respectat. La 1777 o înaltă poruncă prevedea ca “nici un cadavru mai
înainte de curgerea a 48 de ceasuri să nu se îngroape în afara cazului în care
murea cineva de o boală lipitoare”86. “Pe acela se cuvenea mai degrabă a-1
îngropa ca să nu poată și alții de la dânsul otrăvi”. O rubrică din Protocol cere
menționarea zilei când a survenit moartea, cât și data îngropării. Numărul
maxim al deceselor este înregistrat în anul 1831 - 44, având vârste diferite, de la
o lună și șase zile până la 80 de ani și două luni. Nu știm care a fost cauza

84 Iuliana Dancu, Dumitru Dancu, op.cit., p.93.
85 Protocolul cununaților, 1816-1891, fila 16.
86 Toader Nicoară, Transilvania..., p.211.
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acestui număr mare de decese, Protocolul nu o menționează.87 Pentru anul 18481849 numărul deceselor înregistrate este relativ mic, 15, respectiv 12, dacă ne
gândim la epidemia de holeră din Transilvania acestei perioade.88 Andreas Heitz
pomenește în amintirile sale despre Sebeșul anilor 1848-1849, de o retragere a
familiei sale în Laz, de unde s-au întors fiindcă s-au îmbolnăvit.89 Heitz nu
specifică cauza acestei îmbolnăviri contactate în satul Laz, dar în Sebeșul anului
1849 tifosul și holera au făcut ravagii. în Matricolele Parohiei romano-catolice
din Sebeș s-au înregistrat atunci 205 decese, un număr mare dacă ne gândim că
în 1848 au murit, potrivit matricolelor, doar 18 oameni.90 în Laz, în 1849,
numărul nașterilor depășește pe cel al deceselor (20 în 1848, 17 în 1849). în
1873, anul în care în Transilvania a reapărut epidemia de holeră91 sunt
înregistrate în Laz 30 de decese (și doar 12 nașteri). Mortalitatea mai ridicată se
constată atât în 1831, cât și în 1873, la vârsta adultă de 30-60 de ani și mai puțin
între cei mici. Cei decedați erau îngropați în cimitirul din sat. Protocoalele de la
sfârșitul secolului al XIX-lea menționează locul îngropării “în cimitirul din sat”
sau “în țintirim” ori în “cimitirul local”. Pentru Transilvania exista încă din
1788 o dispoziție ca cimitirele să fie plasate în afara satelor și orașelor92 și nici
un om să nu fie îngropat în jurul bisericii. Nici în Laz, cimitirul nu se află plasat
în jurul bisericii. în cazul în care cei născuți în Laz sunt îngropați în altă parte,
se menționează în Protocol locul cimitirului: în Săsciori, în Șugag, în Tău. în
1893 un prunc de două luni, “romano-catolic”, a fost “îngrijit sufletește” și
îngropat în cimitirul din Laz (Protocolul morților, 1892-1947, fila 16). Nu știm
câți preoți participau la slujbe, cel care semna în Protocol era doar preotul
parohiei respective, dar bănuim că ceremonia era diferențiată în funcție de
statutul social al decedatului. în cazul preotului Ioan Breaz, îngroparea s-a făcut
de către preotul Damian Moga din Săsciori.93 Majoritatea celor înregistrați sunt
87 1831 este anul în care holera afectează pentru prima dată Europa (O. Mora, Considerații asupra
epidemiei de holeră din 1873 în Transilvania, în “B.C.S.S.", Alba-Iulia, nr. 3, 1997, p.109.
88 Intensitatea epidemiei de holeră de la 1848 a fost mai redusă în Transilvania, comparativ cu
celelalte teritorii românești extracarpatice sau cu Ungaria (vezi Ian Bolovan, Considerații privind
anii 1848-1849 din punct de vedere demografic (cazul Transilvaniei), în “Anuarul Institutului de
Istorie", Cluj, nr. XXXV, 1996, p.375.
89 Theobald Streitfeld, Sebeșul anilor viforoși 1848-1849 (Din amintirile lui Andreas Heitz), în
“Apulum", nr. VIII, 1970, p.320.
90 Ibidem, 'p.'iTl, nota 17.
91 O. Mora, op.cit., p.109.
92 Toader Nicoară, Transilvania..., p.213; vezi și L. Gyémánt, A. Răduțiu, op.cit., p.32.

93 Protocoalele morților bisericii ortodoxe din Săsciori (1869-1897, fila 58) menționează că la
înmormântarea preotului Damian Moga din Săsciori au participat preotul Ioan Stoicuța “împreună
cu alți 15 arhierei”.
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greco-ortodocși economi, întâlnim însă și pădurari, lucrători cu ziua, o
servitoare.
Protocoalele specifică de asemenea cărei categorii de vârstă îi aparțin
cei decedați, “prunc” sau “pruncă”, “june” sau “jună”, “văduvă” sau “văduv”. în
acest sens putem da exemplul unei “june” de 56 de ani care moare de “boala
apei” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 12) sau a unei “june” de 60 de ani
care moare “slab de bătrânu” (Protocolul morților, 1892-1947, fila 14). Aurel
Rodian, un ucenic al Poenarilor, e înregistrat în Protocolul morților la anul
1883, 12 iulie ca “june de 54 de ani bolnav de gută” (Protocolul morților, 18921947, fila 34), iar în 1897, la 83 de ani moare “de bătrânețe” o “fată”, Dafina
Spătaru (Protocolul morților, 1892-1947, fila 50).
Cercetările efectuate asupra Registrelor matricole ale Bisericii ortodoxe
din Laz permit anumite concluzii. Cazul particular analizat de noi se încadrează
mentalității rurale a secolului al XIX-lea. Comunitatea restrânsă a Lazului trece
prin cele trei momente esențiale ale vieții (nașterea, căsătoria, moartea) alături
de preotul paroh. Matricolele Lazului - Protocoalele - devin martore ale unor
evenimente fericite legate de nașterea unui “prunc” sau “prunce”, de căsătoria
unor juni și a unor june, dar și ale unor evenimente triste, moartea unui membru
al comunității. în sânul comunității se petrec drame (doi oameni mor împușcați,
un altul se spânzură), dar și momente fericite legate de oficierea unor cununii,
chiar dacă unii își găsesc perechea potrivită doar la a doua sau a treia încercare.
O analiză etnografică asupra riturilor de trecere ale comunităților rurale de pe
Valea Sebeșului, pe care ne-o propunem pentru viitor, va completa fericit
analiza asupra satului românesc transilvănean.
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ANEXA I - Situația botezurilor, căsătoriilor și deceselor înregistrate în
Protocoalele satului Laz în perioada 1815-1900.

ANUL
1815
1816
1817
1818
1819
1820

BOTEZAȚI
6
10
8
7
4
8

1821
1822

18
14

1823

13

1824
1825
1826
1827

17
16
11
13

1828

8

1829
1830
1831

14
17
14

1832

18

1833

19

1834

14

1835
1836

18
22

1837

18

CĂSĂTORIȚI
5
1
5
3
7
1 la a Il-a căsătorie
2
8
3 la a Il-a căsătorie
7
1 la a Il-a căsătorie
3
3
3
6
3 la a Il-a căsătorie
4
2 la a Il-a căsătorie
3
2
2
2 la a Il-a căsătorie
9
2 la a Il-a căsătorie
10
2 la a Il-a, 1 la a IlI-a căsătorie
3
1 Ia a Il-a, 1 la a IlI-a căsătorie
2
4
2 la a Il-a
1 la a IlI-a căsătorie
4
1 la a Il-a căsătorie

MORȚI
7
10
io
2
3
8
7
8
10

11
10
7
10
13

15
9
44
15

6
33

5
12

8
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1838

18

1839

14

1840

23

1841
1842
1843

17
14
23

1844

19

1845
1846

17
11

1847
1848
1849
1850

26
20
17
19

1851

22

1852
1853

25
19 (1 nelegiuit)

1854
1855
1856
1857
1858

21
21
18
20
22

1859
1860

21
12

1861

19

1862

12

1863

22

4
2 la a Il-a căsătorie
3
1 la a Il-a căsătorie
5
2 la a Il-a căsătorie
1
2
9
3 la a Il-a căsătorie
4
1 la a Il-a căsătorie
5
4
1 la a Il-a căsătorie
6
6
7
4
2 la a Il-a căsătorie
3
1 la a Il-a căsătorie
2
3
1 la a Il-a căsătorie
3
3
3
2
2
2 la a Il-a căsătorie
5
6
1 la a Il-a căsătorie
4
1 la a Il-a căsătorie
5
1 la a Il-a căsătorie
7

9
14
13
5
11
18

7

26
19
14
15
12
31

15
12
11
7
15
4
13
14
19
8
17

15

13
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1864
1865
1866

20
30 (1 nelegiuit)
15

1867

22

1868

25

1869
1870

22
23 (1 nelegiuit)

1871
1872
1873
1874

20
15 (1 nelegiuit)
12 (1 nelegiuit)
13

1875
1876

28 (1 nelegiuit)
16

1877
1878

20
14 (1 nelegiuit)

1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

21 (1 nelegiuit)
19
17
27 (2 nelegiuiți)
20 (2 nelegiuiți)
22 (2 nelegiuiți)
25 (1 nelegiuit)
22 (2 nelegiuiți)

1887

25

1888
1889
1890
1891
1892

16 (1 nelegiuit)
21 (2 nelegiuiți)
20
21 (4 nelegiuiți)
21 (1 nelegiuit)

6
6
9
3 la a Il-a, 1 la a IlI-a căsătorie
6
4 la a II-a căsătorie
10
5 la a II-a căsătorie
2
2
1 la a IlI-a căsătorie
3
4
2
7
1 la a II-a căsătorie
7
8
1 la a II-a căsătorie
4
2
1 la a II-a căsătorie
3
4
3
5
6
6
6
6
1 la a IlI-a, 3 la a II-a căsătorie
4
1 la a IlI-a căsătorie
2
6
3
12
3 la a II-a căsătorie

13
28
30
36

27
28
20

26
21
30
12

22
13
11
11
21
13
10
14
11
12
15
20

17
22
26
12
19
17
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1894

29 (gemeni
nelegiuiți)
27 (4 nelegiuiți)

1895

31 (4 nelegiuiți)

1896

31 (3 nelegiuiți)

1897

22 (3 nelegiuiți)

1898
1899
1900

19 (3 nelegiuiți)
25 (3 nelegiuiți)
29 (1 nelegiuit)

1893

TOTAL

19

5
2 la a Il-a căsătorie
6
1 la a Il-a căsătorie
7
1 la a Il-a căsătorie
2
1 la a Il-a căsătorie
2
3
4

11

65 la a Il-a

798 băieți

*
1559

6

18
31

16

19
16
23

1313

378

758 fete

10 la a IlI-a

* La fila cu înregistrările botezurilor din anul 1818 lipsește colțul de jos al
Registrului cu numele pruncilor. Cele 3 înregistrări nu au fost adăugate la
totalul băieților și fetelor.
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ANEXA II - Sporul demografic înregistrat în Laz pe baza Conscripțiilor (sec. al
XVIII-lea și al XIX-lea).

1733
1750
1760-1762
1766
1805

1831

1854

1857
1900

•

SECOLUL AL XVIII-LEA
165 (I. M. Klein)
*
250 (P. Pavel Aron)
*
Conscripția administrației austriece: 3 familii uniți, 1 preot
60 familii non-uniți, 1 preot neunit
*
Ortodocși: 94 bărbați, 84 femei
*
SECOLUL AL XIX-LEA
80 capi de familie
(Conscripția Episcopiei Ortodoxe a Transilvaniei, apud
Oameni și fapte..., p. 113.
269 suflete (“Numerus animarum”)
Statistica de la 1831 a localităților și bisericilor din
Transilvania, Ibidem, p. 129.
544 “populațiunea”
(Statistica demografică de la 1857. Ibidem, p. 153)
629
(Statistica demografică de la 1857. Ibidem, p. 153)
669 [576 greco-orientali/ 1 romano-catolic,
Sematismul greco-catolic, 1900]
(Statistica localităților județului Alba la 1900. Ibidem, p. 193)

Conscripția Eparhiei Legii Grecești Neunite în Ardeal, apud N. Josan, Gh.
Fleșer, Ana Dumitran, Oameni și fapte din trecutuljudețului Alba. în
memoria urmașilor, Bibliotheca Musei Apulensis, III, 1996, p. 51, 76, 89
102.
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ANEXA III

Harta căsătoriilor în satul LAZ, Județul Alba
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BIRTH, MARRIAGE, DEATH - CONSIDERATION ABOUT RURAL
OUTLOOK OF THE 19th CENTURY IN THE VILLAGE OF LAZ
BASED ON THE REGISTRATION BOOKS
- Abstract -

This study is based on the researches of the Baptized, Married and
Deads Protocodex of the Ortodox Church from Laz. They were kept at the Alba
Iulia branch of the State Archives.
The viliágé of Laz is situated in the valley of Sebeș, in the south of the
county Alba. It is small in area, but its community is one in a continual
demographically development. The columns established in the Protocodexis
weren't respected all the time. Being an outstanding representative of the
community and a minute connoisseur of its members, the priest often “dropped
out” information that could be interpreted as manifestations of the collective
outlook. Which was the marriage age, which were the exceptions from the
established rule, what were the most frequent diseases, what accidents did
happen within the community are some questions to which only a minute
research of the Registration Books can give us a straight answer.
The children bom in Laz were legitimate or illegitimate. Marriages
were consented here. Generally, marriages were made between the members of
the viliágé community, but marriages to Italian were also frequent. Some people
got married for the second or even the third time. There have been also scored 7
concubines.
Dead is a major event in village's development. There were children
who died without even being one year old (28,8 percents from the deceased).
We can also meet old-aged people (The oldest one is a 96 years old man).
During the period analyzed by us, the ten priests who signed the
Protocodexis had counted 1559 christenings, 378 weddings, and 1313 deads.
The Mustrádon List:
The lst Annex - The Situation of the Christenings, Marriages and deads in the
viliágé of Laz (from the Protocodexis, between 1815-1900).
The 2nd Annex - Demographical Progress in the viliágé of Laz, based on the
Conscriptions (the 18th century and the 19th century).
The 3rd Annex- The marriage Map in the viliágé of Laz.
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PODOABE, SIMBOLURI ARHAICE
ÎN PORTUL POPULAR ROMÂNESC

Emilia Pavel

Podoabele fac parte din complexul ornamental de piese, care intră în
compoziția de ansamblu a unui costum popular. Dintre acestea amintim
podoabele bijuterii ce se poartă la gât, în urechi și pe deget, de către femei. Ele
sunt creații artistice, care păstrează încă unele credințe și magii ale unei
mentalități arhaice, ale unei gândiri mitice, cu străvechi funcții apotropaice.
Pentru omul arhaic, purtarea ritualică eficientă a podoabelor era
asociată cu participarea lor la anumite principii sau legături simbolice, cu
cosmogonia: aurul era considerat un metal solar, pietrele prețioase se aflau în
directă corespondență cu un astru, perlele aparțineau lunii, fiind legate de
simbolismul acvatic și emblemele fertilității. Se consideră că asemenea obiecte,
deși rămân ele însele, poartă puterea unui principiu cosmic.1
Petru Ursache, citându-1 pe Mircea Eliade, susține: “Universul mental al
lumii arhaice a ajuns până în zilele noastre, păstrat nu în chip dialectic în
credințele explicite ale oamenilor, ci conservat în mituri, simboluri, obiceiuri,
care, oricâte degradări ar fi suferit, au încă sensurile originare transparente”2.
După Mircea Eliade3 “omul culturilor tradiționale arareori facea un gest fără
sens. Simbolismul nu explică numai construcțiile arhitectonice ale culturilor
tradiționale, ci el e implicat în absolut toată viața celor care participau la
asemenea cultură”4.
Istoricul și criticul de artă francez Henri Focillon5, susține, cu privire la
portul popular românesc, că “a rămas fidel unor forme foarte vechi, dar nu se
repetă, pentru că artiștii țărani sunt poeți”.
Despre portul popular romanesc, academicianul C.C.Giurăscu6 sublinia:
"Portul popular românesc reprezintă o sinteză, pe care poporul român a realizato de-a lungul secolelor, între funcțional și artistic, într-o manieră care îl
diferențiază între celelalte popoare, deși influențele reciproce n-au lipsit
1 T.Stănciulescu, Miturile creației, lecturi semiotice, Ed. Performantica, Iași, 1995, p.178.
2 Petru Ursache, Prolegomene la o estetica a folclorului, Ed. Cartea Românească, București,
1980, p.83.
3 Idem, p.75.
4 Idem, p.83.
5 Henri Focillon, Viața formelor, Ed. Meridiane, București, 1977, p.5.
Tanched Banațeanu, Portul popular românesc, București, 1965, p.7.
6 C.C.Giurăscu, Formarea poporului român, Craiova, 1973, p.7.
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niciodată. în pământul românesc, unul din cele mai armonice, mai frumoase și
mai bogate, nu numai din Europa, dar din întreaga lume, locuitorii și-au integrat
în cultura pe care au cristalizat-o, într-o structurare individualizată, modul de
îmbrăcăminte specific”.
“Etnicul românesc în sens genetic, este o populație multimilenară, cu un
cod stabil, cantonat într-un spațiu unitar. Aceasta o dovedește vechimea
formelor culturale, descoperite arheologic, antropologic și etnografic, ca și
perpetuarea lor în istorie”7.
Satul, casa, portul, spune Petru Ursache, o serie de profesiuni cum sunt
agricultura și păstoritul, sunt categorii etnografice moștenite direct de la Daci.8
Prin capacitatea de conservare a etnicului, satul a constituit deci baza
etnogenezei.
Vechimea milenară a satului românesc, a fost genial intuită de Lucian
Blaga9: “Eu știu că veșnicia s-a născut la sat”. “Fiecare sat resimte în conștiința
colectivă a fiilor săi, un fel de centru al lumii, cum fiecare om se plasează pe
sine, deasemeni, în centrul lumii”. “Satul este situat în centrul lumii și se
prelungește în mit”10.
Referitor la moștenirile culturale, Mircea Eliade11 susține:
“Culturalicește și spiritualicește, Europa se întregește cu tot ceea ce a creat și a
păstrat spațiul Carpato-balcanic”.
Al. Tzigara Samurcaș12, referitor la creațiile artistice ale poporului
român, susține: “Manifestările artistice ale băștinașilor s-au menținut cele mai
curate, pentru că arta are rădăcini mai vechi, decât chiar limba română”.
Podoabele, piesele de port străvechi, pot fi cercetate din cele mai
îndepărtate culturi. După cum susține Vladimír Dumitrescu, coliere și podoabe
au fost descoperite la statuetele neolitice din faza culturii Cucuteni A. “Amintim
în mod special o statuetă de la Trușești, purtând un triplu colier, care coboară
până aproape de talie și având părul modelat ca o fâșie lată, ce străbate întreaga
spinare și ajunge până la talie”13.
Coliere și brățări sunt cunoscute și în epoca bronzului. Vasile Pârvan, în
studiile sale, amintește de: “coliere, cercei, inele, brățări, fibule”14.
7 Petru Ursache, op.cit., p.170.
8 Ibidem, p.34.
9 lbidem, p.38, 39.
10 Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, București, 1937.
11 Mircea Eliade, Destinul Culturii Românești, “REF", tom 39, nr. 3-4, Ed. Academiei Române,
București, 1994, p.199.
12 Tzigara Samurcaș, Izvoade de crestături ale țăranului român, București, 1928, p.8.
13 Vladimír Dumitrescu, Arta preistorică în România, București, 1974, p.210, ftg. 221-222.
14 Vasile Pârvan, Dacia, București, 1976, p.52, 53, 115.

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

Podoabe, simboluri arhaice...

525

Un loc important în cultura geto-dacică îl ocupă arta argintului.
Dumitru Berciu15 susține că: “arta argintului este caracteristic dacică, după
inventarul de podoabe descoperit: coliere, brățări de argint, inele, pandantive”.
Specialiștii sunt de acord în a recunoaște că dacii, ca giuvaergii, nu erau
cu nimic mai prejos față de contemporanii noștri, măiestria lor fiind apreciată în
toată lumea antică.16
Podoabele de argint din secolul al II-lea î.e.n. s-au găsit și în așezarea
geto-dacică de la Bunești-Averești-Vaslui.17 Tezaurul de la Bunești este unicat
pentru această perioadă de timp, înscriindu-se alături de cunoscutele tezaure de
la Cucuteni-Băiceni, Săucești, Agighiel, Peretru etc. Tezaurul de la Bunești
însumează un colier din 75 de mărgele de chihlimbar, un colier din 70 corali, 2
perle bitronconice lucrate din foiță de aur, 2 brățări spiralice din sârmă de
argint, terminate cu protome de șerpi. Amintim și diadema princiară de aur de la
Bunești, care se încadrează perioadei secolului IV-III î.e.n., fiind lucrată de un
meșter care stăpânea elemente ale tehnicii elenistice.
La Dacii liberi din Văleni-Neamț s-au găsit obiecte de podoabă din
prima jumătate a secolului al II-lea e.n. și continuând până în a doua jumătate a
secolului al IlI-lea e.n. Dintre acestea amintim podoabe de argint lucrate în
tehnica filigranului, inele, cercei, brățări, pandantive. Monedele se purtau în
coliere sau ca medalioane. Portul monedelor este atestat mai rar, dar nu lipsește.
Monedele de bronz sau argint perforate sau cu tortițe s-au găsit la Poenești, ca și
la Dumitreștii Galății.
Cerceii se confecționau din sârmă de bronz sau argint. Cercei de argint
lucrați în tehnica filigranului au fost descoperiți aproape în toate necropolele
dacilor liberi, așa cum o dovedesc piesele colecțiilor de la Poenești, Pădureni,
Oncești, Cioara, Săucești. Cerceii au fost semnalați și în necropolele daco
române de la Soporu de Câmpie și Locusteni.
Portul mărgelelor este atestat aproape în toate necropolele dacilor liberi,
într-o proporție foarte ridicată. Aceasta este dovedită de descoperirile de la
Poenești, Gălănești, Săucești, Moldoveni, Oncești-Cioara etc.
Așa cum subliniază arheologii Vasile Ursache și Ion Ioniță, elemente de
port, categoriile de podoabe de la Văleni-Neamț, constituie o unitate în arta
dacică, la dacii liberi, ca și la cei aflați sub ocupație romană.18
Tezaurul descoperit la Răducăneni-Iași, în anul 1969, este constituit din
59 piese, majoritatea obiecte de podoabă feminine, lucrate din argint simplu sau
15 Dumitru Berciu, Zorile istoriei la Carpați și la Dunăre, București, 1966, p.306, 307, 308, 309.
16 Petru Ursache, op.cit., p.33.
17 Violeta Venturia Bazargic, O nouă descoperire geto-dacică în Podișul Central Moldovenesc, în
“Acta Moldáviáé", V-VI, Ed. Meridionalis, Vaslui, 1983-84, p.172.
18 Ion Ioniță, Vasile Ursache, Văleni, o necropolă a Dacilor liberi, Iași, 1988, p.90-94.
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aurit, datând din secolul al X-lea. Dintre cele mai reprezentative obiecte
amintim: cercei, brățări, coliere, inele, pandantive.19
Dintre podoabele medievale menționăm tezaurul de la Oțeleni-Vaslui,
secolele al XII-XIII-lea, Voinești-Iași20, secolele al XIII-XIV-lea, Cotul MoriiPapricani-Iași, secolele al XIII-XIV-lea21, tezaurul de la Cotnari-Iași, secolele al
XII-XIII-lea22. Podoabele medievale găsite în tezaure sunt lucrate din argint sau
argint aurit. Dintre cele mai frecvente piese amintim cercei de tâmplă și cercei,
secolele al XV-XVI-lea, brățări.
Paralel cu aceste podoabe ce aparțin tezaurelor, în spațiul românesc, și
mai ales în lumea satelor, circulau piese mai accesibile, conform gustului celei
mai mari părți ale populației, mai comode de purtat. Ele sunt realizate cu mult
simț artistic de meșteșugari locali, fiind produse artizanale ale unor meșteri
populari, necunoscuți, ce-și prelucrau piesele în funcție de cerințele pieței
locale, reflectând cu totul aspirațiile artistice specifice secolelor al XIV-XVlea.23
în secolul al XIV-lea, Johanne Sommer, profesor la Școala latină din
Cotnari (1561-1563), în elegiile sale scrise în limba latină și în traducere
românească amintește și de podoabe: “ Femeile poartă cercei în urechi, cercei
facuți din bănuți de aur “24.
în portul popular tradițional de la sfârșitul secolului al XX-lea există o
mare bogăție de podoabe, șiraguri de mărgele colorate, roșii, albastre, albe,
galbene, verzi, stânjenii, se purtau la gât.
Din mărgele colorate se confecționau gherdane, denumite și zgărdițe,
late de 2-3 degete și lungi cât înconjurau gâtul, ca un fel de guler. Aceste
podoabe erau decorate cu străvechi simboluri solare, ce reieșeau din jocul
culorilor. Dintre cele mai frecvente, amintim romburi, zig-zaguri. în zona Iași,
motivul în romburi era denumit roate pline sau jumătăți de roată sau șintău și
flori încheiate. Gherdane și zgărdițe de mărgele s-au întâlnit în portul popular
românesc de pe întreg teritoriul țării.25 Mărgeantul este un colier format din trei
șiraguri de mărgele albe și roșii, hurmuzul de culoare albă argintie se purta în

19 Dan Gh. Teodor, Romanitatea Carpato-Dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XII-lea e.n., Ed.
Junimea, Iași, 1981, p.67.
20 Dan Gh. Teodor, Arheologia Moldovei, voi. I, II, III, 1961.
21 Eugenia Neamțu, Arheologia Moldovei, voi. I, 1961.
22 Marin Matei Popescu, Podoabe medievale în Țările Române, București, 1970, p.49.
23 Aristide Ștefănescu, Elemente particulare și generale în ornamentica obiectelor de podoabă,
descoperite la București, sec. al XIV-XV-lea, în, “R.M", 1986, p.54-55.
24 Ștefan Bârsănescu, Zori de cultură umanistă în Moldova, sec. al XVI-lea (1561-1563), elegia a
VIII-a, București, 1957, p.207.
25 Emilia Pavel, Portul popular din zona lași, București, 1975, p.10.
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șiraguri de câte două sau trei. Uneori colierul format din hurmuz alb și mărgele
colorate se intercalau în același șirag, două hurmuz și două mărgele.
în Izverna Mehedinți26, zgărdița de mărgele este denumită “pietrari”. Pe
Valea Bistrei, Caras-Severin, zgărdița se numește “latiță“. Pe Valea Bistrei27 se
purtau, pe lângă latiță și salbe de aur, de către pătura înstărită a satului. Banii de
aur, galbenii, erau din anul 1905 și aveau torți cu ajutorul cărora se prindeau de
“plantica de somot“ (catifea).
La căsătorie, salba de aur care valora cât o turmă de oi sau o moșie
țărănească, intra în foaia de dotă a fetei și era revendicată în caz de divorț.28
Salbele din bănuți de aur “galbeni”, cusuți pe plantica de șomot s-au
folosit și în Clisura Dunării, ca podoabă, iar fetele și femeile care nu aveau salbe
purtau șiraguri de mărgele colorate sau “latițe”. Numărul galbenilor la o salbă
erau în funcție de starea socială a fetei.29
Bufenii din satul Pescarii-Clisura Dunării sunt olteni. Femeile din acest
perimetru foloseau ca podoabă la gât “palta”, care se poate compara cu
gherdanele de mărgele din zona Iași. Șiragurile de mărgele colorate erau cele
mai frecvente podoabe folosite de fete.
în subzona oltenească a Ciisurii Dunării30, în satele Vârciorova și Gura
Văii, podoabele din argint se purtau mai mult decât cele de aur, nelipsite fiind
șiragurile de mărgele mai accesibile și mai la îndemâna fiecăreia.
în Bucovina, în zona Rădăuți31, albele de argint erau formate din
monezi de pe timpul Măriei Tereza. Majoritatea femeilor, foloseau șiraguri și
zgărdițe de mărgele. “Gâțarul” era o zgărdiță de mărgele, pe care fata logodită o
purta pe cap ca o diadema.
In sudul Moldovei, în Vrancea32, existau salbe de argint și de aur,
podoabe folosite de fetele și femeile înstărite, însă șiragurile de mărgele colorate
erau mult căutate. Șiragurile de mărgele și hurmuzul constituie bogăția de
podoabe folosite la costumele naționale în zi de sărbătoare. Obișnuiau să poarte
șiraguri învârstate, mărgele colorate cu hurmuz, două mărgele și două hurmuz.
26 Emilia Pavel, Portul popular din Izverna-Mehedinți, în “Mehedinți - Istorie și cultură", 1979,
p.367.
Emilia Pavel, Portul popular de pe valea Bistrei, Comuna Zăvoi, Caraș-Severin, Caransebeș,
1975,p.221.
28 Romulus Vulcănescu, Podoabe și bijuterii populare în arta populară românească, București,
1969, p.466.
29 Emilia Pavel, Portul popular bănățean, din Clisura Dunării, în “Tibiscus", 1975, p.25.
30 Emilia Pavel, Portul popular din satele Vârciorova și Gura-Văii, județul Mehedinți, Oltenia, în
“Studii și comunicări", 1974, p.99.
31 Emilia Pavel, Arhitectura, interiorul și portul popular din Vicovu de Sus — Rădăuți, în “Studii și
cercetări de etnografie și artă populară", 1981, p.l 33.
32 Emilia Pavel, Contribuții la studiul portului popular din Vrancea, vol.II, 1979, p.175.
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Mărgeanul este denumirea dată în această zonă zgărdiței de mărgele, care era de
culoare roșie sau din hurmuz alb. Culorile închise se foloseau de către bătrânele
satului.
în zona Iași s-au găsit cele mai numeroase podoabe. Șiraguri de
mărgele, zgărdițe sau gherdane, pe care fetele și femeile le purtau ca podoabă
sărbătoarea. “Când fata punea prima dată zgărdița de mărgele la gât, ea anunța
satului că zestrea este pregătită, pentru a putea fi pețită, în vederea căsătoriei”?3
Unele gherdane erau ca un fel de guler, lat de circa 5-8 cm, în jurul
gâtului. Altele erau lungi de 3 m și late de 3-4 cm. Acestea se foloseau ca
podoabă la gât, iar uneori și ca o cingătoare.
Podoabele din mărgele, zgărdițe, gherdane, hurmuz sau șiraguri de
mărgele colorate se foloseau de Anul Nou la împodobirea măștilor animale, a
“caprei de cordele”, al cărui cap era împodobit cu aceste podoabe, la care se
adăugau panglici colorate.
în urechi se purtau cercei de argint, ce se confecționau din monezi de 50
bani, denumiți cercei de “dupci”. Existau cercei și din monezi de aur, ca și
cercei prelucrați din diferite materiale colorate. Verigile metalice se purtau în
special de către femeile în vârstă.
Pentru cercei li se făceau găuri în urechi fetițelor imediat după naștere,
cercelul fiind prima podoabă pe care o purtau fetele.
Inele pe deget purtau fetele și nevestele. La căsătorie, inelele se
transformau în verighete.
Ceea ce este important pentru studiul acestor podoabe, este funcția
apotropaică străveche păstrată până în zilele noastre.
în Vrancea, femeile susțin că: “De aceea se poartă mărgele, cercei, inel
pe deget ca să nu dea voie blestemului să se lipească de om”33
34, sau “dacă porti
inel pe deget, blestemul cade pe inel, nu pe copil”35. “Dacă port mărgele nu se
lipesc blestemele de mine”36.
în zona Rădăuți se spune: “Mărgele și inel purtăm, că dacă blestemi
copiii, să cadă blestemele pe mărgele și inel, nu pe copii”37.
în zona Iași, femeile susțin: “La gât port mărgele și la urechi cercei, ca
să nu port balauri pe lumea cealaltă”. “Inel port pe deget că dacă blestemi copiii,
să cadă blestemul pe inel, ci nu pe copil”38. “Dacă porți mărgele la gât, pe lumea

33 Convorbire cu Maria Gh. Pavel, 88 ani (1982), Popești - Iași.
34 Convorbire cu Caruceru Haralambie Marghioala, 76 ani, Văleni - Ruginești, Vrancea, 1976.
35 Convorbire‘cu Anghel Savastița, 74 ani, Văleni - Ruginești, Vrancea.
36 Convorbire cu Lungu Măriuca, 74 ani, Văleni - Ruginești, Vrancea.
37 Convorbire cu Rusu Elena, 57 ani, sat Costișa - Frătăuții Noi - Rădăuți.
38 Convorbire cu Neicu Profira, 52 ani, Șipote - Iași, 1970.
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cealaltă nu porti șerpi”39. “Cine nu poartă mărgele la gât, pe lumea cealaltă
poartă șerpi, iar în urechi cine nu poartă cercei, poartă broaște”. “Verigă sau inel
purtăm pe mână, că dacă blestemi copiii, să cadă pe inel nu pe copii
blestemele”40. “Dacă porți mărgele la gât, cad blestemele pe ele nu pe copii”41.
în stânga Prutului, în Republica Moldova, interpretarea este mai
recentă: “Mărgele la gât se purtau, ca să se țină bărbatul de femeie”( soție)42
Datele prezentate de noi în această lucrare, prin mesajele ce le transmit,
confirmă vechimea acestor podoabe în portul popular românesc. Ele sunt
simboluri arhaice, cunoscute încă din neolitic, apoi la traco-geți și daci, cu
importante funcții apotropaice. Podoabele bijuterii, simboluri arhaice, creații ce
ne amintesc de mitul cosmogonic, sunt documente ale existenței, unității și
continuității poporului nostru în spațiul Carpato-Dunareano-Pontic.

39 Convorbire cu Vitcu Eftimia, 75 ani, Adrieșeni - Iași, 1968.
40 Convorbire cu Eugenia Barcan, 54 ani, Brănișteni - Trifești - Neamț.
41 Date culese din Flămânzi - Hârlău - Iași.
42 Convorbire cu Andronic Alexandra a lui Vasile, Corjăuți - Raion Briceni, Republica Moldova.
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BIJOUX - DES SIMBOLES ARCHAIQUES DANS LA PORT
POPULAIRE ROUMAIN
- Résumé -

Les parures font pârtie du complexe ornamental de piéces qui entrent
dans la composotion d’ensemble d’un costume populaire.
Parmi ces piéces, nous rappelons les bijoux que Ies femmes partent
auteur du cou, aux oreilles et sur le deigt. Ces piéces sont des creations
artistiques qui conservent certaines croyances et la magie d’une mentalité
archaique, d’une pensée mystique ayant Ies fonction apotropaiques archivieilles.
Les parures, piéces de costume archivieilles, peuvent etre étudiées
depuis les cultures Ies plus reculées néoliziques, thraco-gétiques et daciques.
Comme Vladimír Dumitrescu le soutient, des coliérs et des bijoux ont
été découverts sur les statuettes néolithiques appartenant ă la phase de la culture
de Cucuteni A. Nous en rappelons particuliérement une statuette de Trușești,
portant un triple collier qui descent ă peu prés jusqu’ă la taille.
Les omaments-bijoux sont connue ă liâge du bronzé aussi. Vasile
Pârvan mentionne, dans ses ouvrages, des colliérs, des anneaux, des bracelets.
Une place importante dans la culture géto-dacique est ocupée pár Part de
l’argent. Dumitru Berciu soutient que l’art de l’argent est caractéristique aux
Daces, selon l’inventaire de parures déja découvert. Chez les Daces Libres de
Văleni-Neamț, on a trouvé des objects de parure datant de la premiére moitie du
Il-iéme siécle avant notre éré. Nous en rappelons des objects de parure en
argent, ciselés dans la tachnique du filigrane: anneaux, boucles d’oreille,
bracelets. Les monnaies étaient portées en colliérs ou comme médaillons.
Les boucles d’oreille étaient confectionnées en fii de bronzé au bien
nécropoles des Daces Libres.
Comme les archéologues Ion Ioniță et Vasile Ursache le soulignent, les
éléments de costume, les catégories de parures de Văleni-Neamț constituient
une unité chez les Daces Libres et chez les Daces se trouvant sous l’occupation
romaine.
Le trésor découvert a Răducăneni-Iași, en 1969, est constitué de 59
piéces, dans la plupart, des objects de parure féminins, en argent ou bien en
argent dóré, datant du X-e siécle de notre éré. Nous en mentionnons des boucles
d’oreille, des colliérs, des anneaux, des pendantifs.
Dans la port populaire traditionnel de la fin du XlX-e siécle il y a une
grande richesse de parures: colliérs de perles en vérré rouges, bleues, blanches,
jaunes, vertes, mauves. On les portait au cou. Les perles en vérré de diverses
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couleurs servaient ă la confections des couronnes appelées “gherdane” et aussi
“zgărdiță”, des bandes larges de 2-3 doigts, dont la longueur etait suffisante pour
en entourer le cou, comme une sorté de col. A, Izvema Mehedinți, cette
“zgărdiță” de perles est appelée “pietrari”. Dans la Vallóé de Bistra, CarașSeverin, la mérne “zgărdiță” est appelée “latiță”. Outre Ies “latița”, dans la Vallóé
de Bistra, les femmes riches du viliágé portaient le collier de monnaies d’or.
A Clisura Dunării aussi, on portait le collier de jaunes d’or et Ies jeunes
fiiles et Ies femmes, qui n’en avaient pas, pertaient de colliers de perles de
couleur (en verre) et des “latițe”.
En Bucovina, Ies colliers en agent étaient faits de monnaies datant de
l’époque de Marié Thérése. La plupart des femmes utilisaient des colliers et des
“zgărdițe” de perles. Dans les régions du sud de la Moldavie, comme Vrancea,
il z avait des colliers de monnaies d’argent et d’or, mais les colliers de perles en
verre ne manquaient jamais.
Dans la zone de Iași, on a trouvé le plus grand nombre de parures de
perles en verre, “zgărdițe” cu “gherdane” que Ies jeunes fîlles et Ies femmes
portaient les jours de féte. On portait aussi des boucles d’orieille en argent,
faites de monnaies d’argent de 50 sous, que l’on appelait “dupoi”.
Les jeunes fîlles, comme Ies femmes, portaient des anneaux sur leur doigt.
Ce qui est importante pour l’étude de ces parures c’est leur fonction
apotropaique, archivieille, conservée jusqu’ă nos jours.
Dans la zone de Iași, Ies femmes soutiennent: “je porte des colliers et
des boucles d’oreille afin de ne pas porter des dragons dans l’autre monde”.
L’alliance ou l’anneau, on le porte sur le doigt pour que Ies
malédictions que l’on adresse, par hasard, aux enfants n’aient pas d’effet sur
aux et que le mal passe sur ces bijous.
Les informations présentées dans ce travail transmettent des messages
confirmant l’archivieillesse de ces parures dans le port populaire roumain. Ces
parures sont des symboles archaiques connus dós l’ére neolithique, ensuite chez
les Gétes et Ies Daces, ayant des fonctions apotropaiques importantes.
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Fig. 1 - Colier ce se purta ca podoabă.
Statueta de la Trușești, faza Cucuteni A, fig. 221, publicată de
Vladimír Dumitrescu, în Arta preistorică în România, Ed.
Meridiane, București, 1974, p. 210.
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Fig. 2 - Podoabe la gît, portul femeiesc, Podoima, raionul
Kamienca-Transnistria, 1994.
Fig. 3 - Podoabă de mireasă, Podoima, raionul
Kamienca-Transnistria 1994.
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Fig. 4 - Podoabe la gît la tineri din Poieni-Suceava, 1956.
Fig. 5 - Podoabă “zgărdiță” de mărgele la costumul național din
zona Iași, 1969.
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Fig. 6 - Zgărdița de mărgele denumită și gherdan
Popești-Iași, 1964.
Fig. 7 - Salbă de aur, galbeni pe “plantica de somot”
Clisura Dunării, 1910.
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Fig. 8 - “Cîlcige”, podoabă de cap, Clisura Dunării, 1972
- Sichevița

Fig. 9 - Anaca Ana, 25 ani în 1972, Sichevița-Clisura
Dunării, purta “cîlcige”.
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Fig. 10-a) Salbă de aur la gît;
b) Latiță din mărgele colorate.
Zăvoi - Caraș-Severin, Valea Bistrei, 1971.
Fig. 11 - a) Salbă de aur;
b) Colier de mărgele Valea Bistrei, cercetare,
1971 - Vaislova-Valea Bistrei.
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Fig. 12 - Salbă de aur purtau și fetițele în anul 1925, Valea Bistrei
(cercetare 1971).
Fig. 13 - “Gîțar”- zgărdiță de mărgele pe care fata logodită o purta pe
cap până la căsătorie. Vicovul de Sus - Rădăuți.
Cercetare Emilia Pavel (în anul 1971).

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

V. MUZEOLOGIE. CONSERVARE

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

Cine n-a observat profundele mutații care afectează azi muzeele? Cine
n-a constatat, pentru a se bucura, creșterea spectaculoasă a numărului muzeelor
în ultimii ani, diversificarea tipurilor de muzee (de artă, de istorie, de
arheologie, de etnografie, de științele naturii, de științe etc.) și mai ales tendința
de a extinde termenul de “muzeu” la instituții culturale învecinate (situri
arheologice sau naturale, centre de știință, monumente istorice, chiar instituțiile
care organizează expoziții temporare mai mari sau mai mici).
In evoluția contemporană a muzeului, două sunt aspectele care o
marchează profund și îi imprimă anumite trăsături: publicul și marketingul.
Pentru o mai bună înțelegere a rolului publicului în evoluția muzeului ar fi
necesară o “sociografie” a sa, obiectivul fiind compararea tendințelor
manifestate în frecvența acestuia, ținând seama de perioade, concepții
expoziționale, proiecte muzeologice. Chestiunea publicului revine fără încetare
în discursul muzeal, fiind cuprinsă în proiectele actuale.
Aceste două aspecte vizează, în fond, două maniere de a analiza
publicul - ca actori ai unei vizite definite după categoriile sociologice, pe de o
parte, și ca agenți economici angajați într-o relație comercială (consumatori)
determinată de nevoi, de percepții, de practici vizavi de un produs, pe de altă
parte. Există astfel o relație strânsă între ceea ce se numește “publicul” și
evoluția muzeului.
A te referi la public, a-1 cerceta pentru a-1 cunoaște, a-1 defini, a-1
analiza este într-adevăr dovada unei profunde organizări a sectorului muzee.
Jacques Rigaud - cunoscut specialist și fin analist al publicului de
muzeu - remarca cu aproape zece ani în urmă: “cultura este supusă unui sistem
economic mixt care amestecă în proporții variabile, după sectoare, normele și
principiile serviciului public, practicile și criteriile de piață”. Orientarea
muzeelor spre aspectul socio-economic nu poate fi înțeleasă în afara contextului
acestei evoluții a câmpului cultural. Cercetarea, valorificarea și conservarea
patrimoniului - funcții tradiționale ale muzeului percepute după unicul criteriu
al necesității sociale - sunt gândite în prezent prin prisma costurilor și a ofertei
de produse.
Două tendințe majore trebuie consemnate în evoluția muzeului:
dezvoltarea funcției de comunicare și creșterea semnificativă a modelului
gestionar. Se observă, de asemenea, o mișcare generală de cercetare a
optimizării resurselor, fie culturale, logistice, financiare sau umane. Aspectul
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gestionar, împrumutat din economia de piață a serviciilor tinde, astfel, să
modeleze toate funcțiile muzeului. Or, o asemenea rațiune presupune că
finalitatea organizării muzeale trebuie uneori gândită în termeni economici
pentru a putea răspunde mai bine unei “clientele”. într-adevăr, muzeele trebuie
să intre în comunicare cu clientela (publicul său) ca orice agent economic;
vedem muzeele studiind și publicul potențial sau real, defmindu-1 și adresânduse lui. Dar, pentru muzee, a intra într-o logică economică înseamnă deja altceva:
este faptul de a intra într-o procedură de mediere între public și ceea ce se
prezintă, adică obiecte și meșteșuguri, opere de artă, cunoștințe științifice etc.
Muzeele propun astfel un “expozeu” și, prin dispozitive comunicaționale, îl
oferă publicului. Această punere în relație a publicului cu patrimoniul muzeal
vine să releve în mod evident menirea de bază a muzeelor, aceea de
comunicare.
Ceea ce nu era pentru muzeu decât o activitate de prezentare către
public a funcțiilor sale (de achiziție, de cercetare și conservare) devine astăzi
activitatea sa de referință. In mod cert, se continuă a se defini muzeul prin cele
trei funcții tradiționale - cercetare, conservare, valorificare - fără a se observa
că însăși logica ce le articulează este pe cale să se schimbe.
Miza apropierii între o formă nouă de “vizitatori”, după categorii
sociologice sau după concepția de marketing, ar putea avea următoarele
conotații: muzeul n-ar mai raporta acțiunea sa către un public, definit ca o
entitate abstractă și generală, ci către un public considerat ca un grup de
utilizatori reali sau potențiali și definit în funcție de caracteristici, de resurse, de
așteptări. Dar, dincolo de funcția comunicațională, muzeul se impune și prin
dimensiunea sa socială.
Noțiunea de “public” trebuie privită din perspectiva analizei simultane a
conceptelor de vizitator și expoziție. Evoluția funcției atribuite expoziției - o
funcție de informare - a dus în mod progresiv la înscrierea ei în paradigma
“comunicării” în sensul pe care acest termen îl poate avea în lumea mass media.
Dimensiunea mediatică a expoziției răspunde obiectivului ce vizează
performanța comunicațională a muzeului care lasă în umbră cealaltă
dimensiune, cea simbolică. Această dimensionare permite, de altfel, restituirea
unei genealogii a instituției muzeale, ducându-ne cu gândul la reconsiderarea
parcursului de la muzeologia obiectului la muzeologia ideii, ce servește astăzi la
analiza evoluției muzeului.
In preocuparea instituțiilor muzeale, un loc privilegiat îl ocupă analiza
publicului, în paralel însă cu celelalte caracteristici ale sale, precum cele privind
destinul general al obiectelor în raport cu propria lor memorie, cu reprezentarea
lor patrimonială, cu semnificațiile lor sociale.

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

Noi coordonate în evoluția muzeelor

543

în mod incontestabil, muzeul s-a înscris în evoluția sa în câmpul
economic și comunicațional, maniera de intrare în această logică fiind extrem de
variată pentru fiecare tip de muzeu. Chiar dacă muzeele în ansamblu par să fi
intrat astăzi în ceea ce s-a convenit a se numi “industrii culturale”, capacitățile și
modalitățile de a face aceasta sunt condiționate de un anumit număr de factori
mai puțin cunoscuți. Dintre aceștia, cel mai ușor de sesizat este mărimea
muzeului. Marile muzee funcționează după o logică de tip “industrie culturală”,
interesate în activitatea de creștere a numărului de vizitatori și sporirea cifrelor
de afaceri. în acest sens, ele încearcă să controleze “cererea”, făcând cunoscute
produsele pe care le pot oferi, să diversifice activitatea, să ofere programe și
produse culturale cât mai elaborate. Cât despre micile muzee care, evident, nu
au capacitatea de a trece la stadiul de “industrie culturală”, ele caută să se
înscrie într-o logică a ofertei de produse sau de servicii de tip “turistic”.
Proiectul revendicat astăzi de toate muzeele “de a face să vină
publicul”, proiect invocând mereu rațiuni economice și comunicaționale - mai
mult sau mai puțin - poate corespunde de fapt unor procese diferite. Trebuie să
distingem astfel grija muzeelor de a răspunde mai ales unei rațiuni, unor
obiective economice și de a aparține sau nu studiului propriu-zis industrial.
Doar pentru moment rămâne să studiem muzeul ca o întreprindere culturală.
Intrarea sa în logicile economice și comunicaționale nu afectează cu
nimic misiunea propriu-zisă, misiunea culturală. Necesitatea cercetărilor
complementare este imperativă, pentru faptul că se cunoaște încă unde încep și
unde sfârșesc aceste faimoase “industrii culturale”. Singurul lucru sigur este că,
în câmpul economiei culturii, legăturile complexe, stratificate și încrucișate
există între diferitele componente ale acestui câmp. O întrebare se impune,
aceea a raportului muzeelor cu domeniul industriilor culturale. Răspunsul este
departe de a fi simplu. Mai întâi, însuși termenul de “industrii culturale” este
greșit definit, ceea ce generează confuzii. Se oscilează fără încetare între
accepțiunea sociologică și cea economică. Prima vizează “industria culturii”, și
nu “industriile culturale”, iar cea de-a doua, “industriile comunicării”.
Este imperios necesar să nu uităm nici o clipă natura socială a
muzeului. Chiar dacă dezvoltarea funcției expoziționale și a atenției către public
orientează muzeele spre latura comunicării, nu trebuie redusă funcționarea
muzeului la o pură activitate comunicațională. Sau, de asemenea, în mod
simetric, doar la o antropologie a obiectului. Cele două dimensiuni simbolice
ale muzeului - expunerea și patrimonializarea - sunt indispensabile. Și atunci
putem întreba dacă nu tocmai această legătură este specifică muzeului ?
Bibliografie: J. Davallon - Sous l'approche du “public” - la reorganisation du
champ museal, în “Public et musées”, nr. 2, 1992.
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New Coordinates in the Evolution of the Museums

- Abstract -

In the present paper, the author points out somé of the problems related
to the mutations that affect today all the museums and she tries to analyze the
way in which the museum has joined in its own evolution in the economical and
communicational field.
The paper reveals two major trends that have to be pointed out in the
evolution of a museum: the development of the communicational role and the
growth of the managing pattem. These two trends are related to the necessity to
atract the public to these institutions which are called “cultural industries”.

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

LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ:
PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL MOBIL

Virgil Ștefan NIȚULESCU

Primii ani de după Marea Unire din 1918 au constituit o perioadă de
efervescență spirituală, de elan constructiv, în toate domeniile vieții sociale și
economice. Era nevoie, pe de o parte, de un uriaș efort de reconstrucție - fizică
și spirituală - și, pe de altă parte, de reașezarea instituțiilor, atât în Vechiul
Regat, cât și în teritoriile unite cu Țara, la 9 aprilie, 28 noiembrie și 1 decembrie
1918. Regândirea instituțiilor naționale era necesară, pe de o parte, pentru
uniformizarea administrației de stat, pentru aducerea la același numitor a
așezămintelor din regiuni ce se aflaseră, până nu demult, în trei state diferite și,
totodată, pentru că în întreaga Europă aveau loc prefaceri mari: după prăbușirea
imperiilor din centrul continentului și după schimbările cu iz revoluționar din
mai multe țări care ieșiseră învinse din război, ideea construirii unor instituții și
a unor mecanisme care, de la nivel suprastatal, să împiedice declanșarea altor
conflagrații, determina creșterea vitezei de reacție a politicienilor vremii,
obligați să țină cont de realitățile unei Europe mai democratice, mai dinamice,
dar și mai orientate, tot mai mult, către Atlantic. în aceste condiții, oamenii de
cultură, ca și foarte mulți dintre politicieni, erau preocupați de soarta
"minunatelor tezaure"1 ale culturii naționale. Exista temerea, întemeiată, că
tocmai într-un asemenea timp, în care energiile națiunii se îndreptau,
preponderent, către rezolvarea problemelor politice și sociale grave ale țării
(continuarea războiului în Vest și continua nesiguranță dinspre Răsărit, reforma
agrară, votul universal, nevoia unei noi Constituții etc.), patrimoniul cultural va
fi uitat. Oameni ca Vasile Pârvan, Nicoale Iorga, Alexandru Tzigara-Samurcaș
aveau suficient de multe experiențe nefericite din perioada sfârșitului de secol
XIX - începutul secolului XX, pentru a-și da seama cât de importantă era, în
acel moment, realizarea unui adevărat salt în ceea ce privea instituțiile menite să
protejeze bunurile culturale.
în pofida eforturilor persistente ale pionierilor muzeografiei naționale
de la sfârșitul veacului precedent muzeele din Vechiul Regat nu erau nici
suficient de multe și nici prea bine înzestrate. Spiru Haret insista, abia în 1903,
să fie adunate, pentru a fi aduse în muzeu: "1. Cusături cu lână, cu amiciu, cu fir
sau cu mătase; 2. Țesături de lînă, borangic și bumbac; 3. Lucruri cioplite în
1 Al. Tzigara-Samurcaș, Muzeul Național Carol I, în “Bucovina" , I.E. Torouțiu,
București, 1942, p.12.
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lemn; 4. Vase de pământ smălțuite sau nesmălțuite; 5. Ouă de Paști "2. Nu se
poate spune, nici pe departe, că s-ar fi reușit strângerea acestor prețioase vestigii
în muzee, înainte de izbucnirea războiului. Până la 1920, marile colecții
muzeale încă nu fuseseră create. Situația muzeelor din provinciile unite cu Țara
nu era cu mult mai bună, nici măcar în Transilvania, pentru că, de exemplu, în
pofida vechimii colecțiilor publice, acestea nu erau reprezentative pentru
structura etnică a populației. Așa cum observa, cu dreptate, Coriolan Petranu,
"Muzeul Național al Transilvaniei nu reprezintă icoana fidelă a Transilvaniei,
deoarece majoritatea absolută a populației, Românii, nu sunt aproape de loc
reprezentați, sașii puțin. Un Muzeu al Ardealului de fapt nici nu există, ci numai
un considerabil depozit de obiecte fără un edificiu de muzeu propriu zis. Așa
Bistrița - Năsăud, Făgăraș, Târnava - Mare, Sălaj."3. Cât despre Bucovina și,
mai ales, Basarabia, nu se puteau spune lucruri nici măcar la fel de bune.
Era nevoie, așadar, de o reorganizare serioasă, din temelii, a întregului
sistem de protejare a ceea ce, generic, Alexandru Tzigara-Samurcaș numea
"monumentele de artă", în care "se oglindesc tradiția și trufia neamului
românesc"4, sistem în cadrul căruia muzeul, ca tip de instituție, ocupa un loc
central, el fiind cel menit să strângă "cât se poate mai multe obiecte în legătură
cu trecutul nostru și cu îndeletnicirile artistice ale poporului românesc"5. Cel
care a sintetizat, cel mai bine, acest deziderat, dându-i formă și substanță, a fost
Grigore Antipa, care a observat că "Ceea ce ne lipsește, tocmai, este acest plan
sistematic de activitate culturală, care să ne indice ce avem de făcut, adică să
formeze bazele unei politice consequente a statului în chestiunea muzeelor. Ne
lipsește ideea dominantă, care să ne conducă în organizarea generală a muzeelor
și precizarea mijloacelor de procedare în aplicarea acestei idei.”6. Antipa schița,
chiar, dincolo de diverse clasificări, un "Proiect de regulament al Muzeului
Național de Istorie Naturală din București"7, muzeu pe care, fără îndoială, îl
2 Spiru Haret, Raport asupra activității Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice
(Anexe, p.223), București, 1903, apud Silvia Păduraru, Mircea Dumitrescu,
Preliminarii la o viitoare istorie a muzeografiei românești (V), în “Revista muzeelor și
monumentelor. Muzee", anul XXII, nr. 9, 1984, p.77-82, p.77.
3 Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Trecutul,
prezentul și administrarea lor, “Cartea Românească” S.A., București, 1922, p.180.
4 Alexandru Tzigara-Samurcaș, Din efemeridele Muzeului de artă națională, în
“Convorbiri literare”, nr.l, voi. 2, martie 1910, anul XLIV, p.l 16-119.
5 Al. Tzigara-Samurcaș, Muzeul nostru național, în “Viața Românească”, iunie, 1906,
republicat în Muzeografie românească, București, 1936, p. 19.
6 Gr. Antipa, Organizarea Muzeelor în România, în “Memoriile Secției științifice ”,
Seria III, tomul I, Cultura Națională, București, 1923, p.145-187, p.162.
7 Ibidem, p.l79.
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cunoștea cel mai bine. Realismul lui Vasile Pârvan a temperat, însă, imediat,
avântul organizatoric al marelui naturalist: "ar fi indiscret din partea noastră să
ne bucurăm prea mult de speranța de organizare sistematică a Muzeelor
României, pe care ne-a redeșteptat-o colegul nostru; în adevăr, privind împrejur,
nu văd în sală nici un reprezentant al autorității executive, ci numai astfel de
ascultători, cari sufăr deopotrivă cu noi de neîmplinirea lipsurilor semnalate de
d-sa; [...]. Trebuie să avem răbdare. Statul nostru a avut până acum țeluri înainte
de toate politice. Statul viitor trebuie să aibă țeluri prin excelență culturale.
Trecerea de la o concepție la alta se face încet. Discreție dară și răbdare."8. Deși
această schimbare a obiectivelor naționale părea destul de evidentă, în epocă Mircea Eliade știa că făcea parte din "prima generație românească
necondiționată în prealabil de un obiectiv istoric de realizat"9 - totuși,
dezideratele, decantate atât de bine de Grigore Antipa, aveau să mai aștepte.
Momentul cel mai prielnic a fost oferit de ocuparea scaunului de prim
ministru de către cea mai puternică personalitate culturală a perioadei
interbelice românești, Nicolae Iorga.1011
Marele savant era profund preocupat de
găsirea unei soluții pentru punerea la adăpost a valorilor culturale naționale.
După cum spunea el, în 1921, "materialele de Museu sínt risipite pretutindeni și
se pierd, așa incit, mine, oameni cu altă mentalitate decit a generației noastre
nu vor mai avea de unde să le culeagă, fiindcă le ieau străinii sau le strîng
localnicii" u.
La cererea lui Iorga, George Oprescu prezintă, la 26 mai 1931, un
Raport privind organizarea muzeelor12, în care militează pentru construirea unui
8 Vasile Pârvan, Despre organizarea muzeelor în România, în “Anale. Dezbateri”,
tomul XLIII, 1923, p.44-45.
9 Mircea Eliade, Memorii (1906 -1960), Ediția a Il-a revăzută și adăugită de Mircea
Handoca, Humanitás, București, 1997, p. 137.
10 N. Iorga a fost Președintele Consiliului de Miniștri în perioada 18 aprilie 1931-6
iunie 1932.
11 N. Iorga, Musee și vizitatori, în “Ramuri". Drum drept, anul XVI, no.l 1,12 martie
1921.
12 G. Oprescu, Raport privind planul de creare și de organizare al (sic!) muzeelor
noastre, în Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 14/1931, f 10.
Subliniem, totodată, faptul că autorul raportului este George Oprescu, și nu Marius
Bunescu, așa cum apare în Ioan Opriș, Dezbateri pe marginea unei legi a muzeelor
(1931-1943), în “Acta Musei Napocensis”, XX,1983, p.735 - 742, p.735. Chiar dacă
numele autorului nu este scris în clar, lăsând la o parte faptul că semnătura este, cu
oarecare dificultate, descifrabilă, sub ea este adăugată specificarea "Director, Muzeul
Torna Stelian". Or, este știut că, la acea dată, Oprescu se afla, deja, în fruntea acestui
muzeu, în vreme ce Marius Bunescu a fost directorul Muzeului Simu.
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muzeu național, în București. Nu trebuie uitat că, în acea vreme, clădirea din
șoseaua Kiseleff, care adăpostește, astăzi, Muzeul Țăranului Român, se afla,
încă, în construcție, iar tematica muzeului urma să se conformeze titlului
aprobat prin Decretul Regal nr. 201/31 ianuarie 1915: Muzeul de artă națională.
Raportul lui George Oprescu și consfătuirea de la Ministerul Instrucțiunii, al
Cultelor și Artelor13, din 23 noiembrie 1931, la care, sub conducerea
directorului Direcției Artelor - Emanoil Bucuță - au participat inspectorii
generali Ion Minulescu și Ion Teodorescu - Sion, inspectorul Adrian Maniu și
Ion Pașa, secretarul inspectoratului, au condus la concluzia necesității studierii
legislației străine cu privire la muzee. Astfel, " în vederea alcătuirei în viitor, a
unui anteproect de Lege pentru muzeele din România, s-a hotărât deocamdată
să se concentreze deasemeni în arhiva Inspectoratului, cât mai multe din
legiuirile referitoare la muzeele străinătăței"14. Sarcina elaborării anteproiectului
i-a revenit lui Ion Andrieșescu, directorul Muzeului Național de Antichități începând din 1927, de la moartea lui Vasile Pârvan.
Textul anteproiectului a fost prezentat părintelui Ștefan Meteș,
subsecretar de stat pentru arhive, biblioteci și muzee, la Ministerul Instrucțiunii,
al Cultelor și Artelor, condus chiar de primul ministru, Nicolae Iorga, la 23
februarie 1932, și unit cu un alt anteproiect de lege, pentru organizarea
bibliotecilor.15
Referindu-ne, strict, la articolele 12-35 din proiect, care privesc
muzeele, vom observa că acesta a fost gândit astfel încât să prindă contur un
sistem centralizat de protejare a ceea ce, pentru prima oară, în legislația
românească, este definit drept obiect de muzeu. Mai mult decât atât, sistemul
este alcătuit ținându-se cont de toate aspectele vieții muzeale, de la achiziții și
conservare, până la organizarea cercetărilor.
în plan administrativ, proiectul face distincție între muzeele statului
- reprezentat prin Ministerul Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor, care rămâne
singurul minister în drept să organizeze muzee - și celelalte muzee: ale
comunităților locale (județe și orașe), ale cultelor, ale minorităților și ale
societăților comerciale. Pe de altă parte, respectând dreptul la proprietate,
13 Ministerul Cultelor și Artelor, înființat prin Decretul Lege nr. 2591/13 iunie 1920, și-a
încetat existența la 28 iunie 1930, când, prin Legea nr. 190, promulgată prin Decretul nr.
2386, a fost înființat Ministerul Instrucțiuni Publice și al Cultelor. La inițiativa lui Iorga,
acesta din urmă a fost transformat, prin Legea nr.157, promulgată, prin Decretul
2673/19 iulie 1931, în Ministerul Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor.
14 Procesul Verbal no 1, din 23 noiembrie 1931, al celei dintâi consfătuiri a inspectorilor
artelor, în Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 8/1931, f. 7.
15 Ion Andrieșescu, în Raportul adresat ministrului Cultelor și Artelor la 10 august
1940, în Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos.116/1940, f. 54.
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proiectul stabilește că toate aceste muzee sunt supuse Statului (adică, numitului
minister), care păstrează controlul asupra tuturor muzeelor amintite. Aceasta
înseamnă că proiectul operează o diminuare a dreptului la proprietate, stabilind,
pentru prima oară în istoria legislației românești, un principiu care va deveni
unanim acceptat, pe plan universal, abia după al doilea război mondial:
proprietatea asupra unui bun cultural nu poate fi decât una condiționată,
proprietarul fiind limitat în drepturile sale asupra obiectelor deținute, astfel
încât, el nu le va putea distruge sau nu le va putea afecta integritatea, cu sau fără
voie, fiind, de aceea, obligat să ia măsuri preliminare de conservare. Cu alte
cuvinte, proprietarul este liber să facă ce dorește cu un obiect, atâta vreme cât
acel obiect nu se află într-un muzeu, deci, nu se află în circuitul public (orice
muzeu fiind, prin definiție și spre deosebire de simplele colecții particulare,
deschis publicului).
Proiectul definește, pentru prima oară, obiectul de muzeu, ceea ce, de
fapt, este sintagma folosită, în limbajul timpului, pentru bun cultural (în legea
italiană care reglementa domeniul, în 1939, de pildă, bunurile în cauză mai sunt
denumite "lucruri mobile"). Definiția este foarte largă și, pe de altă parte,
corectă. Practic, lăsând la o parte limbajul specific acelui timp, se poate spune
că definiția este valabilă și astăzi ("tot ceea ce poate lămuri și ilustra trecutul și
progresele civilizației noastre de la preistorie și până în vremea de față”).
Proiectul introduce dreptul de preemțiune al statului și propune
interzicerea exportului obiectelor "de valoare muzeală", în absența unei aprobări
din partea Consiliului superior al muzeelor. Sistemul prevăzut de Andrieșescu
avea în vedere solicitarea unei aprobări de la inspectoratul regional respectiv, în
baza unei liste de obiecte, însoțite de fotografii și desene, inspectoratul
transmițând listele avizate la export, Consiliului. Acesta din urmă era alcătuit
din președintele Comisiunii Monumentelor Istorice și încă un membru al
acesteia, Directorul muzeelor, cei 5 directori regionali (de la Iași, Cernăuți,
Chișinău, Cluj și Constanța), directorul muzeului bucureștean de istorie naturală
și cei ai muzeelor etnografice din Cluj și din București, titularul catedrei de
istorie a artei de la Universitatea din Capitală și doi reprezentanți ai muzeelor
minoritare. Toți aceștia erau numiți pe 5 ani, prin decret regal. Consiliul, care
urma să se întrunească de cel puțin două ori pe an, avea atribuții de avizare a
numirii inspectorilor regionali, de control, în numele Ministerului de Instrucție,
de înființare, contopire sau desființare a muzeelor din țară etc.
Proiectul avea în vedere organizarea, în Minister, a direcției de
specialitate și a celor 5 "direcțiuni regionale". Organizarea muzeelor pornea de
la rigorile timpului. Astfel, "Muzeele Statului din București și cele regionale din
Iași, Cluj, Cernăuți și Chișinău, cari sunt conduse de profesori titulari ai
Universităților respective, se consideră și ca instituții de cercetări științifice cu
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personal conducător care să aibă pregătire, titluri, precum și salariu universitar".
Proiectul făcea deosebire între muzeele statului și cele județene și ale
comunelor urbane, primele fiind bugetate de minister, cele din urmă fiind
întreținute de județe și de orașe (ministerul putând, bineînțeles, să contribuie la
finanțarea lor).
In fine, merită menționată grija autorului pentru garantarea stabilității
instituțiilor muzeale în spațiile pe care le dețineau, interzicându-se o altă
utilizare, chiar și temporară, pentru clădirile în cauză.
Desigur, proiectul conținea și alte dispoziții, de mai mică importanță, și
este adevărat că autorul s-a gândit să confere, prin lege, mai multă importanță
instituției pe care o conducea, în comparație cu alte muzee. Astfel, de exemplu,
cursurile speciale de muzeografie urmau să fie organizate de către Consiliul
superior al muzeelor în cadrul Muzeului Național de Antichități, al cărui
director Andrieșescu era.
în general, se poate conchide că, exceptând acele privilegii pe care
proiectul le crea pentru cadrele universitare și altele câteva asemenea, sistemul
gândit de Andrieșescu ar fi putut fi valabil, în liniile sale generale, și astăzi. în
orice caz, el era consonant cu ceea ce prevedeau legile altor state europene, în
acea vreme.
La 1 martie 1932, proiectul pentru organizarea bibliotecilor și muzeelor
publice din România este înaintat, de Ministerul Instrucțiunii, al Cultelor și
Artelor, Consiliului Legislativ, care îl avizează, în ședința sa din 15 martie, fără
a propune vreo modificare părții a doua a proiectului, care se ocupa de muzee.
Cu acest aviz, documentul este transmis Senatului, unde este depus, cu mesajul
regal din 24 martie. Nicolae Iorga solicită - și obține - dezbaterea proiectului în
regim de urgență, motiv pentru care, toate cele 7 comisii permanente ale
Senatului îl avizează rapid, Comisiunea a Vl-a, a învățământului și Artelor,
prezidată de Alexandru Lascarov-Moldovanu, fiind cea care alcătuiește raportul,
în cursul dezbaterilor din această comisie, sunt aduse proiectului destul de multe
modificări. Este greu de apreciat din ce motive au fost operate acestea, dar se
poate presupune că ele aveau în vedere, în primul rând, degrevarea statului de
unele dintre obligațiile pe care Andrieșescu le indusese în textul proiectului și
care, evident, fuseseră acceptate atât de către Ștefan Meteș, cât și de către
Nicolae Iorga însuși.
Astfel, Comisia îndepărtează alineatul 2 al articolului 12, potrivit căruia
"Toate muzeele de orice categorie, muzee ale județelor sau comunelor urbane,
organizațiile confesionale ale cultelor recunoscute, ale minorităților sau
societățile particulare, sunt supuse Statului". Reamintim că Statul însemna, de
fapt, Ministerul Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor. Este probabil că senatorii
nu au dorit să împovăreze statul cu o asemenea răspundere, deși aceasta ar fi
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conferit, totodată, foarte multă autoritate ministrului Instrucțiunii, al Cultelor și
Artelor. Eliminarea altor prevederi era previzibilă. Din rațiuni evidente
(financiare), comisia senatorială nu acceptă obligativitatea acordării salariilor
universitare pentru directorii muzeelor statului. Din aceleași motive se renunță
și la "publicarea unui buletin al muzeelor" (art. 34 din proiect). Este eliminată și
prevederea pe baza căreia proprietarii muzeelor erau obligați să le asigure
clădiri adecvate și să le protejeze împotriva incendiilor. Dacă ar fi fost adoptată
o asemenea prevedere, salutară și absolut benefică, din toate punctele de vedere,
ea ar fi dus la multiplicarea eforturilor societății românești (de la ministere la
societățile comerciale) pentru protejarea patrimoniului. Este evident că senatorii
au considerat că prevederea în cauză (de la art. 21) este inaplicabilă - ținând
cont de forța economică a statului și a colectivităților locale - muzeelor
românești. In schimb, neacceptarea înființării direcției muzeelor și a direcțiilor
regionale (articolul 18 din proiect) nu este scuzabilă pe baza aceluiași
raționament. Ideea lui Andrieșescu - preluată, într-o oarecare măsură, din Legea
pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice din 1919 - ar fi dus la
descentralizarea deciziei ministeriale și la eficientizarea, în toate privințele, a
protejării patrimoniului cultural.
In ceea ce privește Consiliul superior al muzeelor, acesta își pierde
adjectivul din titulatură, fapt motivat prin respingerea numirii membrilor săi
prin decret regal. Pe de altă parte, și componența Consiliului este modificată,
din acesta făcând parte doar președintele Comisiunii Monumentelor Istorice,
rectorul Academiei de arte frumoase și rectorul Academiei de arhitectură, un
delegat al Ministerului - numit pe cinci ani - și un reprezentant al directorilor
muzeelor de stat, ales tot pe cinci ani. Aceste modificări vădesc dorința
legislatorilor de a scădea din importanța Consiliului (care se și reduce numeric,
de la 14 la 5). Ce era însă mult mai grav, era faptul că membrii Comisiei
parlamentare au suprimat prevederile referitoare la crearea sistemului
instituțional de administrare și control, nefiind acceptată înființarea direcției
muzeelor 8 și a direcțiilor regionale, și nici cea a inspectoratelor regionale.
Astfel, lăsând la o parte prevederea din art. 23 (în noua numerotare) alin. 1,
conform căreia "întreaga conducere a muzeelor Statului și a celor de sub
controlul său se va face în legătură cu Comisiunea Monumentelor Istorice",
prevedere prin care este minimalizat rolul Consiliului muzeelor - care rămâne o
instanță mai mult decorativă - întregii rețele de protejare și de inspectare a stării
patrimoniului muzeal i se refuză existența. Faptul va avea urmări dramatice
pentru România. Nu putem ști cum ar fi evoluat lucrurile, dar este cert că, dacă
sistemul imaginat de Ion Andrieșescu ar fi fost acceptat, șansele ca viața
muzeală românească să se fi situat, în următorii 15 ani, la un nivel cu adevărat
european, ar fi fost cu mult mai mari. Implicit, s-ar fi creat premisele unei
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adevărate protecții a bunurilor culturale, care este de presupus că ar fi
funcționat, de bine, de rău, chiar și în momentele tragice ale existenței națiunii
române, de la sfârșitul deceniului al patrulea. în fine, eliminarea reprezentanților
muzeelor minorităților naționale din Consiliu, dovedește faptul că politicienii
timpului aveau o concepție tributară influențelor culturii politice europene
contemporane (privite din perspectiva creșterii importanței ideilor totalitariste),
în vreme ce renumitul arheolog înțelegea importanța stabilirii unor relații
normale, colegiale, de colaborare cu muzeografii minoritari care își protejau cu
prioritate propriul patrimoniu. Este adevărat că propunerea lui Andrieșescu
venea și pe fondul unei anume "nervozități" a politicienilor români față de
atitudinea, mai ales, a unor intelectuali maghiari, care întreținuseră scandalul
din jurul Societății Muzeului Ardelean, încheiat, cum se știe, prin dizolvarea prin Jurnalul nr. 80/5 februarie 1931 al Consiliului de Miniștri - a Societății,
"pentru activitatea vădită contra ordinei publice", membrii Societății - altfel, cu
incontestabile merite culturale, în perioada de dinainte de sfârșitul veacului
trecut - fiind acuzați de afișarea unor idei iredentiste și românofobe.
Desigur, rolul important acordat Comisiunii Monumentelor Istorice
trebuie pus în legătură - așa cum, cu dreptate, observă Ioan Opriș16- cu persoana
lui Nicolae Iorga, care, la acea dată, prezida Comisiunea.
Ca urmare a modificărilor operate, singurele atribuții substanțiale ale
Consiliului muzeelor rămân cele privitoare la recomandarea cuantumurilor
bugetelor muzeelor, la sfârșitul fiecărui an, pentru anul următor, la distribuirea
bunurilor cu valoare muzeală - donate Ministerului sau achiziționate de acesta -,
către muzeele din țară și la avizarea înființării, contopirii și desființării
muzeelor.
Proiectul de lege intră, cu aceste modificări, în dezbaterea plenului
Senatului, la 29 martie 1932, ședința fiind condusă de Dinu D. Brătianu.
Singurul amendament, propus în timpul ședinței, este prezentat chiar de Nicolae
Iorga, care observă că nu este normal ca muzeele de științe ale naturii să se afle
în grija Comisiunii Monumentelor Istorice, drept pentru care, acestea "vor fi
îndrumate de o comisiune compusă din profesori universitari de aceste
specialități".
Proiectul de lege este votat, cu bile, obținând unanimitatea celor 87
de voturi.
La Adunarea Deputaților, Comisia parlamentară de specialitate s-a
întrunit în ședință, sub președinția lui Ion Petrovici, la 31 martie 1932. Singura
modificare propusă la textul votat, deja, de Senat, a fost una pur formală (o
"scăpare" a cuvântului "superior" în titulatura Consiliului). Cu acest minim
16 Ioan Opriș, op. cit., p.737.
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amendament, primul ministru forțează trecerea pe ordinea de zi a Adunării,
peste rând, a proiectului de lege și, după votarea acestuia, articol de articol, la 2
aprilie, legea este votată, cu bile, cu 126 de voturi pentru și unul contra, în ziua
de 4 aprilie 1932.
Devenită Legea nr. 81, promulgată prin Decret regal, la 12 aprilie 1932,
ea este publicată, două zile mai târziu, în Monitorul Oficial. Peste mai puțin de
două luni, Nicolae Iorga avea să cedeze fotoliul de Președinte al Consiliului de
Miniștri lui Alexandru Vaida - Voievod. Se poate spune, așadar, că dacă n-ar fi
fost energia marelui polihistor și a entuziastului grup de specialiști din jurul său,
legea aceasta nu s-ar mai fi putut adopta, pentru că este de presupus că ea nu sar mai fi aflat printre prioritățile următoarelor două guverne (al doilea fiind cel
condus de Iuliu Maniu), care au fost, ambele, de tranziție, și, cu atât mai puțin,
printre urgențele Guvernului Alexandru Vaida - Voievod din ianuarie noiembrie 1933, care a trebuit să gestioneze vârful crizei economice din
România.
în pofida faptului că, în linii mari, proiectul său devenise literă de lege,
Ion Andrieșescu avea toate motivele să fie nemulțumit. Așa cum spunea el, în
194017, Senatul suprimase "cele mai principale" dispoziții ale proiectului. Deși
importantă, prin simplul fapt că își propunea reglementarea domeniului, Legea
nr. 81/1932 nu era ceea ce ar fi trebuit, și nici ceea ce ar fi putut să fie. încă din
13 iunie 1932, Alexandru Tzigara-Samurcaș observa că "Nici ultima lege votată
nu clarifică situația complicată a diferitelor muzee din țară"18, pentru ca, după
câțiva ani, tot el să constate că legea amintită "n'a rezolvit chestiunea, rămânând
inoperantă"19.
Sarcina de protejare a muzeelor, și a valorilor adăpostite de acestea,
rămânea, mai departe, pe seama Ministerului - în absența unei direcții
specializate, în cadrul acestuia. Era dificil, în aceste condiții, ca legea - cu
puținele ei prevederi realmente benefice - să fie pusă în aplicare. în anii care au
urmat, de acest lucru și-au dat seama și inspectorii din minister și directorii
muzeelor. Probleme care ar fi putut să fie rezolvate de ceea ce urma să fie
Consiliul superior al muzeelor - așa cum îl proiectase Andrieșescu - erau, acum,
tot de competența Inspectoratului Artelor. Așa se explică, de exemplu, de ce o
problemă ca cea a redistribuirii obiectelor, între muzeele bucureștene, a ajuns să

17 Ion Andrieșescu, op. cit., loc. cit.
18
1
Alexandru Tzigara-Samurcaș, Memoriu adresat ministrului Instrucțiunii, al Cultelor
și Artelor, în Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 82/1932, f. 22.
19 Alexandru Tzigara-Samurcaș, Scrisoare adresată ministrului Cultelor și Artelor, la 5
august 1940, în Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 44/1933, f. 88.
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fie rezolvată în cadrul "Consfătuirii D-lor Directori ai Muzeelor din Capitală"20,
în biroul ministrului Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor, Dimitrie Guști, la 18
octombrie 1933, sau, mai bine spus, să se încerce să fie rezolvată, pentru că se
simțea lipsa unei autorități decizionale recunoscute (Alexandru TzigaraSamurcaș, directorul Muzeului de Artă Națională "Carol I" avea doar funcția de
"inspector onorific al Muzeelor"), iar conflictele dintre niște personalități de
talia lui Andrieșescu și Tzigara-Samurcaș nu puteau fi stinse nici măcar de către
Guști.21 Așa cum avea să remarce Emanoil Bucuță, secretarul general al
Ministerului, în cadrul unei alte consfătuiri a directorilor muzeelor bucureștene,
care a avut loc la 23 octombrie 1933, "La unele Muzee sunt mai multe obiecte
în depozite decât în sălile de expoziție; și dacă anumite obiecte nu se pot
expune, nu e momentul acum să fie mutate. întreaga chestie se va putea pune la
o totală reorganizare a Muzeelor"22. Iată, așadar, că, la 18 luni de la
promulgarea legii, se dovedea necesară o viitoare totală reorganizare a
instituțiilor muzeale. Ca atâtea altele, și această reorganizare avea să fie
permanent amânată. Prioritățile României păreau să fie, mereu, altele. Abia prin
Legea nr. 27/1937 avea să fie creată, în cadrul Ministerului Cultelor și Artelor, o
Direcție a Muzeelor, care avea de îndeplinit atribuțiile de administrare
ministeriale. Această direcție, însă, nu a reușit nici să se impună, nici să
provoace repunerea în dezbatere a legislației domeniale.
Legea nr. 81/1932 avea să fie modificată prin Legea nr. 450/1939, dar
modificarea era minoră, ea referindu-se doar la posibilitatea prelungirii
activității personalului de conducere chiar și după pensionare. în aceste condiții,
un an mai târziu, ministrul Cultelor și Artelor23 lansa o circulară prin care
solicita, unor cunoscuți muzeologi, opinii și chiar anteproiecte pentru o nouă
lege a muzeelor. Sunt cunoscute răspunsurile primite din partea lui George
Oprescu (la 13 iulie 1940)24, Marius Bunescu (la 25 iulie 1940)25, Ion
Andrieșescu (la 10 august 1940)26, Romulus Vuia (la 24 august 1940)27 și

20 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 44/1933, ff.10 -13.
21 Inamiciția dintre cei doi directori era celebră în epocă. Etnograful ajunsese să spună,
despre arheolog, că este "lipsit de cel mai elementar bun simț muzeal" (Alexandru
Tzigara-Samurcaș, Muzeografie românească, București, 1936, p.20).
22 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 44/1933, f. 30.
23 Prin Legea nr. 27, promulgată prin decretul nr. 1046/9 martie 1937, Ministerul
Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor devenea Ministerul Cultelor și Artelor.
24 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos.l 16/1940, ff.l- 4.
25 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos.l 16/1940, ff.5 -10.
26 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos.l 16/1940, f.54.
27 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos.l 16/1940, ff.61 - 86.
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Alexandru Tzigara-Samurcaș (la 10 septembrie 1940).28 Comparând aceste
răspunsuri, se poate spune că exista o nemulțumire generală față de situația de
fapt. Dacă Ion Andrieșescu făcea apel la textul proiectului (său) de lege din
1932, dacă George Oprescu, în afară de faptul că prelua ideea tipului de
organizare americană a instituției muzeale (cu o conducere supravegheată de un
consiliu construit după tipicul board-uhii of trustees), se mulțumea să considere
că cerutul anteproiect ar fi trebuit să fie "rezultatul final al consultării tuturor
directorilor de muzee", dacă Tzigara-Samurcaș relua opiniile sale din 1936,
propunând, totodată, o serioasă restructurare a muzeelor, Marius Bunescu și
Romulus Vuia prezentau niște anteproiecte complete, care aveau să constituie
substanța unui nou document, elaborat în minister.
Făcând apel la textul lui Tzigara-Samurcaș29, trebuie să constatăm că el
constituie o serioasă analiză a stării muzeelor din România, la nivelul anului
1936, că se propune o autentică reformă a muzeelor - din întreaga țară - dar că
aceasta pare realizabilă exclusiv pe linie administrativă. Renumitul muzeolog își
centrează atenția asupra situației muzeului pe care îl conducea, dar nu propune,
de fapt, nici o ameliorare sub raport legislativ.
Directorul Muzeului Simu, Marius Bunescu, imagina crearea unei
Comisii a "Muzeelor Naționale, care să aibă sub" sub control toate muzeele din
țară, fie ele naționale (care erau echivalate cu institutele de cercetări științifice)
și de stat (acestea fiind muzee mai puțin importante decât cele naționale),
regionale, județene, municipale și comunale (acestea fiind "recunoscute" de
stat) sau chiar colecții particulare de artă plastică, artă aplicată, artă bisericească,
etnografie, istorie și arheologie. Indiferent de subordonarea lor administrativă,
toate aceste muzee și colecții urmau să se supună controlului - "artistic ori
științific" - al Comisiei, care, la rândul său, depindea administrativ de Ministerul
Cultelor și Artelor. Bunescu avea în vedere și crearea unui "Inventar general al
muzeelor și colecțiilor" și o "evidență asupra tuturor obiectelor de valoare
istorică, artistică sau arheologică", dovedind, în acest fel preocupări serioase
pentru evidența muzeografică, într-o epocă în care acesteia părea să nu îi fie
recunoscută importanța.
în anteproiectul său, Romulus Vuia30 așeza "toate clădirile și obiectele
de o reală valoare muzeală aflate sau ce se vor afla în sol, sau la suprafață, fără
considerare în a cui proprietate sunt" sub supravegherea statului, în calitate de
28 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 116/1940, f.87.
29 Alexandru Tzigara-Samurcaș, op. cit., p.279 - 300.
30 Acesta a fost și publicat de Ioan Toșa, Contribuția Muzeului Etnografic al
Transilvaniei la dezvoltarea muzeografiei etnografice românești. 1922 -1951, în
“Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, voi. X, 1978, p.25 - 65.
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"bunuri naționale". Termenul, ca atare, era folosit încă în Regulamentul
pentru descoperirea monumentelor și obiectelor antice, dat, la 28 ianuarie 1893
- în aplicarea Legii pentru descoperirea monumentelor și obiectelor antice -, în
care se specifica, la pct. 1: "Toate antichitățile descoperite în România sunt
considerate ca bun național". In limbajul de astăzi, am putea spune că acele
bunuri culturale erau clasate drept bunuri de patrimoniu cultural. Era reluată
ideea înființării unui Consiliu Superior al Muzeelor care, printre altele, avea
atribuția, în anumite cazuri, a avizării exporturilor de bunuri culturale (altfel,
prohibite la export), și a înființării inspectoratelor regionale, care aveau reale
atribuții de control asupra tuturor obiectelor sau colecțiilor "bănuite că ar cădea
sub prevederile acestei legi". Se introducea interdicția cercetării obiectelor
muzeale sau a "stațiunilor" (în limbajul contemporan nouă am spune siturilor)
de interes muzeal pentru persoanele care nu aveau pregătirea științifică
necesară. Se prevedea posibilitatea exproprierii obiectelor muzeale sau a
terenurilor pe care se aflau stațiuni preistorice - în cazuri bine justificate -, cu
justa despăgubire a expropriatului. Era detaliat regimul săpăturilor arheologice,
folosindu-se, în bună măsură, modelul stabilit în Grecia, prin Decretul
Legislativ din 16 iunie 1926 - Legea Antichităților - și, fără îndoială, foarte bine
cunoscut în epocă. Anteproiectul clasifica tipurile de muzee și colecții și
stabilea modalitățile de înființare și finanțare a muzeelor. Un capitol întreg se
ocupa de personalul muzeului. Capitole separate erau rezervate inspectoratelor
regionale și de specialitate, Consiliului Superior al muzeelor și, respectiv,
Direcției generale a muzeelor (în cadrul Ministerului Cultelor și Artelor,
bineînțeles). Pornindu-se, în fond, de la osatura proiectului alcătuit de
Andrieșescu, anteproiectul lui Vuia - care fusese adnotat, în prealabil, de
Alexandru Borza și de Constantin Daicoviciu - avea avantajul unei organizări
logice și eficiente, în pas cu realizările din alte țări europene. Chiar dacă unele
din prevederile anteproiectului ar fi putut trece printre articolele unui
regulament de aplicare, se poate spune că, dintre toate anteproiectele trimise
ministrului Cultelor și Artelor, acesta era cel mai complet și cel mai favorabil
protejării bunurilor culturale mobile și a muzeelor.
Pornind de la anteproiectele transmise, mai ales, de la cele ale lui
Bunescu și Vuia, Octavian Angheluță, directorul Pinacotecii Statului a elaborat
un text comparativ, preluând ceea ce era mai favorabil "pentru organizarea
Muzeelor din Țară". Referatul31, care pornea, din nou, de la observația că, din
păcate, "Consiliul muzeelor nu a funcționat niciodată", a fost înaintat
31 O. Angheluță, Referat asupra proiectelor pentru organizarea Muzeelor din țară,
prezentate Ministerului Instrucției, Educației, Cultelor și Artelor, în Arhivele Naționale,
Fond Departamentul Artelor, dos. 116/1940, ff. 90-97.
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ministrului Traian Brăileanu, abia la începutul anului 1941. Timpurile
construcției pașnice, așezate, trecuseră însă, iar proiectul nu avea să fie
promovat.
Cea din urmă încercare de legiferare, înainte de sfârșitul războiului, a
fost pornită la inițiativa Marelui Stat Major General, care, constatând starea
deosebit de precară în care erau depozitate diferite opere de artă, evacuate la
începutul ostilităților, se adresează32, la 10 februarie 1942, Conducătorului
Statului, considerând că două sunt cauzele pentru această situație: “a. Lipsa unui
organ centralizator care să dirijeze operațiunile de întreținere a valorilor
evacuate, b. Lipsa unui inventar complet al operelor de artă națională, cu
descrierea precisă și locul unde sunt evacuate, pentru a se putea evita
substituirile." Concluzia se impunea de la sine: "credem că este absolut necesar
ca Președintele Consiliului de Miniștri să însărcineze Subsecretariatul de Stat al
Cultelor și Artelor (sic!), ca să prezinte un Decret Lege, care să înlăture
definitiv toate lacunele mai sus arătate.
Fără această măsură, este de așteptat ca parte din operele de artă
evacuate să aibă aceiași soartă ca și cele din Spania, pe timpul războiului civil.".
Răspunzând acestui semnal de alarmă, ministrul Instrucției, Educației,
Cultelor și Artelor, Ion Petrovici, dispune elaborarea proiectului de act
normativ. Sub conducerea sculptorului Ion Jalea, pe atunci, directorul Direcției
Muzeelor, subdirectorul acesteia, Ion Pașa, directorul Muzeului de Artă
Națională "Carol I " (Alexandru Tzigara-Samurcaș), directorul Muzeului Simu
(Marius Bunescu), directorul Muzeului Kalinderu (Jean Al. Steriadi), directorul
Pinacotecii Statului (Octavian Angheluță), directorul Arhivelor (Aurelian
Sacerdoțeanu) și inspectorul Adrian Maniu au compus textul solicitat,
transmițându-1, la 7 martie 1942, ministrului Petrovici, cu precizarea că "Legea
pentru organizarea bibliotecilor și Muzeelor publice comunale, din 14 aprilie
1932, este cu totul incompletă și necorespunzătoare noilor împrejurări, căci nu
prevede inventarierea colecțiilor cu identificarea obiectelor, prin descrieri
amănunțite și fotografii, nu prevede, de asemeni, măsurile de pază contra
incendiilor sau riscurile de tot felul și nu prevede un plan general de asigurare a
patrimoniului artistic național"33. După cel puțin 7 revizuiri ale proiectului, abia
în luna iunie, Ministerul trimite documentul în cauză Marelui Stat Major, de
unde, la 24 iunie 1942, sub semnătura subșefului acestuia, generalul Ion Arhip,
se eliberează un acord pentru înaintarea proiectului, dar cu anumite rezerve,
care, pe de o parte, țineau de o limitativă înțelegere a termenului artistic,

32 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 98/1942, f. 29, 141.
33 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 98/1942, f. 31.
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opunându-1 termenului cultural, iar, pe de altă parte, solicitau elaborarea unui
regulament de aplicare.
Proiectul de Decret - Lege pentru asigurarea patrimoniului artistic
național, în forma semnată de Ion Petrovici și avizată de Marele Stat Major, a
fost transmis Primului Președinte al Comisiei Legislative la 31 iulie 1942.34
Chiar dacă, până la urmă, textul lucrat vreme de 4 luni, în Minister, nu a mai
fost aprobat, la problemele grave constatate găsindu-se, ca de atâtea alte ori,
doar soluții administrative, proiectul este interesant pentru evoluția conceptuală
legislativă românească. în primul rând, pentru prima oară, într-un asemenea
text, se propune utilizarea termenului patrimoniu, cu sensul de totalitate a
bunurilor culturale. Definiția dată "obiectelor muzeale" este cuprinzătoare, ea
presupunând "pe lângă operele din domeniul general al artei plastice, toate
obiectele care fac parte din patrimoniul artistic al Țării, reprezentând, evocând
sau luminând arta și civilizația până în zilele noastre, sub aspectul național".
Evident, ținând seama de specificul regimului autoritar existent la acea vreme
și, mai ales, de starea de război (nu trebuie uitat, de exemplu, că faimosul Tratat
privind protecția bunurilor mobile de valoare istorică, semnat la Geneva, sub
autoritatea Societății Națiunilor, în 1935, sau Convenția pentru protejarea
colecțiilor naționale, din 1939, rămăseseră, de mult, literă moartă), nu trebuie să
ne mire nici severitatea și nici concepția centralistă care fundamenta proiectul.
Tocmai de aceea, este interesant și faptul că "toate muzeele de artă depind de
Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor" și, mai exact, de Direcția Artelor.
Este stabilit dreptul de preemțiune al statului, exercitabil în termen de 30 de zile
de la anunțarea intenției de vânzare. în fine, este demnă de a fi semnalată o
prevedere care va fi preluată de Legea nr. 63/1974, ajungând să fie adesea
incriminată, chiar și după abrogarea acesteia: "toți proprietarii sau deținătorii de
obiecte muzeale [. . .] sunt obligați să înainteze Ministerului un tabel detailat
cuprinzând colecțiile sau piesele susceptibile de a fi înglobate în patrimoniul
național artistic al Statului". Cu observația că, prin această prevedere, nu se
aducea atingere proprietății, scopurile sale principale fiind acelea de stabilire a
unei evidențe clare a "obiectelor muzeale" și de prezervare a acestora, mai ales,
în fața pericolelor omniprezente în vreme de război, trebuie să conchidem că, în
pofida unor aproximări de limbaj și a lapidarității sale (determinate din nou, de
îndreptarea, în alte direcții, a eforturilor de legiferare), proiectul elaborat sub
îndrumarea lui Ion Jalea ar fi fost benefic dacă ar fi fost adoptat, constituind o
bază de pornire pentru ceea ce avea să fie Legea nr. 803/1946 privind
organizarea muzeelor naționale, lege care deschide epoca postbelică în
domeniul actelor normative rezervate domeniului patrimoniului cultural mobil.
34 Arhivele Naționale, Fond Departamentul Artelor, dos. 98/1942, f. 128.

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

Legislație românească în perioada interbelică

559

Románián Legislation Between the Two World Wars:
The Protection of the Mobile Cultural Heritage
- Abstract -

During the 3rd decade of the 20thl century, the Románián curators and
museologists tried to find the best measures in order to protect the cultural
heritage and to help developing the museums. A lot of work had to be done for
reorganising the museums' network. However, it became clear that the whole
structura had to be settled by the mean of a law. Already, in 1923, the well
known archaeologist Vasile Pârvan observed the need for a “systematic plan for
cultural activity” and for a “consequent policy of the state in the museums’
matter”. But it was only in 1931, when the famous histórián Nicolae Iorga then, the Prime Minister and the Minister for Education, Cults and Arts - asked
to the art histórián and collector George Oprescu to report upon the necessity of
a new way in organising the museums. It was the starting point for a process of
elaborating a bili conceming the museums, whose author was Ion Andrieșescu,
director of the Național Museum of Antiquities. The bili - united with another
one, for libraries - became the Law 81/1932. Unfortunately, after only 18
months it was obvious that the new law was ineffective - due to several reasons,
one of them being that of not giving enough powers to the newly created
Council of Museums.
During the summer of 1940, the Minister of Culture and Arts asked to
some important specialists ideas for a new bili. The most complete answer was
sent by Romulus Vuia, director of the Ethnographic Museum of Transylvania.
The draft proved a logical structura of organising a național network of
museums. After a revision, in the Ministry, the new bili was forwarded to the
then Minister, Traian Brăileanu, only at the beginning of 1941. Unfortunately,
the war have prevented Romania to elaborate on a new law during that years
and it was only in 1946, when the law for organising național museums have
brought a new structura.
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POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE A UNOR PLANTE
INDIGENE ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII

PAULA DÓRA PASCU

Multitudinea de probleme cu care ne confruntăm în domeniul
conservării, la muzeele cu profil etnografic, unde avem o mare varietate de
obiecte de natură organică și unde posibilitatea izolării totale de factorii de
degradare este redusă, a impus cercetarea și utilizarea tuturor posibilităților,
metodelor și materialelor cu efecte benefice pentru obiectele de patrimoniu.
Ideea și intenția a fost să reducem utilizarea produselor chimice de
sinteză al căror efect secundar negativ a fost înregistrat după utilizare, asupra
materialelor din care sunt confecționate obiectele. Cercetarea s-a bazat pe un
studiu efectuat în zonele rurale și consemnat în fișe, după care a urmat
documentarea științifică pentru fiecare problemă în parte. S-au luat în studiu
anumite specii de plante, cu proprietăți insecticide, bactericide, fungicide.
Interesul pentru plante este determinat și de faptul că reprezintă un
avantaj din punct de vedere economic, costul nu este ridicat, pot fi procurate
ușor, nu sunt restricții pentru dozarea lor, nu este nevoie să apelăm la instituții
specializate pentru utilizarea lor (cum este cazul gazărilor cu produse chimice).
Pe glob cresc peste 1500 de specii de plante insecticide, dintre care
numai un număr, aproximativ 50, sunt utilizate practic. Din cele circa 1450 de
specii diferite, peste 200 cresc în țara noastră, dar cercetările în acest domeniu
au fost reduse. Ne-am limitat la folosirea unor insecticide și fungicide sintetice,
dintre care multe sunt importate. Informațiile pe care le deținem referitor la
compoziția chimică, principiile active care-i dau plantei calitățile insecticide,
sunt menționate în diverse publicații, dar utilizarea lor în combaterea
dăunătorilor biologici este doar amintită. Domeniile pentru care s-au efectuat
cercetări ample au fost: medicină, industria cosmetică și a parfumurilor.

SPECII DE PLANTE STUDIA TE ȘI UTILIZA TE

Plantele sunt prezentate mai jos în ordine alfabetică, indicând
denumirea și câteva date referitoare la compoziția chimică, renunțând la
descrierea morfologică a plantei.
ARDEIUL (Capsicum annum - fam. Solanaceae) conține ulei eteric în
cantități mici, dar conține alcaloidul numit CAPSICINA, substanță revulsivă,
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iritantă, întâlnit la varietățile iuți. A fost utilizat de țărani ca insecticid pentru
combaterea ploșnițelor și gândacilor, prin ardere.
BOZUL (Sambucus ebulus - fam. Caprifoliaceae) conține ulei volatil,
are miros neplăcut. Chimic n-a fost studiat îndeajuns. Florile conțin ulei volatil,
rutozid, amine, derivați fenolici. Tulpina și frunzele conțin ulei eteric, saponine,
tanoizi și substanțe amare. Rizomul și rădăcinile conțin ulei volatil, acid
valerianic, saponozide, tanin, substanțe amare. Are proprietăți insecticide
datorita conținutului în ulei eteric și SAMBUCINA. Bozul verde era folosit
împotriva păduchilor, agățat la grinzi.
BRADUL (Abies Alba Mill - arbore viguros din fam. Abietaceae).
Scoarța bogată în tanin se folosește la tăbăcitul pieilor (4-8 %). Din frunze se
extrage un ulei (Oleum Abietis). Rășina din scoarță se poate folosi la fabricarea
terebentinei. Lemnul de brad, ca să nu-1 roadă cariile și să nu putrezească,
bătrânii îl tăiau în ianuarie-februarie, când era gerul mai mare și în martie când
era lună nouă. După ce-1 tăiau, pentru a degaja vasele de sevă, îl curățau de
scoarță și de ramuri până la vârf, unde mai lăsau câteva. Rășina era recoltată și
folosită la lipitul vaselor de lemn care curgeau, la confecționarea bidinelelor și
periilor, la unsul aței de cânepă cu care se legau dinții spetelor pentru războiul
de țesut. în zona Sibiului, locuitorii spintecau iama coaja coniferelor cu scoabe,
iar primăvara și vara recoltau rășina pe care o fierbeau în vase mari de lut, o
puneau în ghiocurile de scoarță și o duceau la Sibiu, unde o vindeau celor care
preparau săpunuri, fimisul, terebentina. Prin arderea incompletă a lemnului se
obține negrul de fum pentru prepararea cemelurilor de tuș. Din frunze se obține,
prin macerare, esența de brad.
BUSUIOCUL (Ociunum basilicum - fam. Lamiaceae). Frunzele și
florile, ramurile tinere conțin ulei volatil compus din linalol metil-cavilcol sau
estragol, cineol, camfor, cinamat de matil, eugenol, acid oleanolic, saponozide
triterpenice, tanoizi etc. Era utilizat de țărani pentru alungarea moliilor și să
miroase bine hainele.
CALOMFIR, CALAPAR (Chrysanthenum balsamita - fam.
Compositae). Frunzele, florile, fructul, întreaga plantă are un miros caracteristic,
asemănător cu cel de izmă. Frunzele proaspete erau folosite pentru combaterea
moliilor. Planta se recoltează în timpul înfloririi.
CIMBRIȘORUL (Thymus vulgáris L - fam. Labiate). Chimic, planta
conține ulei volatil constituit din bomeol, cineol, timol, cimol, carvacol etc.,
tanin, derivați fenolici, săruri ale acidului malic. Florile prezintă proprietăți
tinctoriale. Era folosit contra mucegaiurilor și a mirosurilor urâte.
CIMBRIȘORUL DE CÂMP - sarpun - (Thymus serpulum L - cu
flori roșii-purpurii). Conține ulei eteric cu cymol, carvol, timol. S-a folosit
pentru dezinfectare.
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CIMBRIȘORUL - lămâioara - (Thymus vulgáris L - fam. Labiatae).
Tulpinile florifere conțin ulei eteric - timol, substanțe amare, saponine, tanin.
Era folosit ca dezinfectant, la spălatul pe cap.
CRIZANTEMA (Chrysanthaemum cineariifolium). Florile mature sunt
bogate în piretrine. Piretrul, insecticid foarte important, cunoscut din anul 1956,
provine din această specie de crizantemă (Piretrinele acționează asupra
insectelor, intoxicând nervii și mușchii, paralizându-le centrii respiratori și
locomotori, aducându-le moartea în 10-20 minute. Toxicitatea lor se poate mări
adăugând ulei de pin, piperină, asarină).
IZMA - menta - (Mentha piperita L - fam. Labiatae, cu miros tare,
specific). Frunzele (Folia Menthae piperatae) conțin ulei eteric, amestec de
parafine, acizi fenolici, taninuri, flevone. Uleiul eteric este format din menthol
52, 6-63, 2%, mentona, mentofuran, hidrocarburi terpenice, numeroși alcooli,
fenoli, carvacrol, timol. Florile conțin mai mult ulei eteric decât frunzele. Esența
de mentă este un antiseptic foarte puternic și are, datorită azulenului, proprietăți
bacteristatice nebănuite. Izma era utilizată contra mirosurilor, a insectelor și ca
dezinfectant.
LĂMÂIUL (Citrus limon - fam. Rutaceae). Fructul, baca cu coajă, este
bogat în uleiuri aromatice. Coaja de lămâie conține ulei volatil format din
limoneum, pineme, camfen, falandren, sasquiterpene, linalol, acetatul de linalil,
citronelul, citrol, aldehidé. Coaja a fost folosită pentru combaterea moliilor și
alungarea furnicilor.
LEMNUL DOMNULUI (Artemisia abrotanum - fam. Asteraceae),
este un semiarbust cu miros aromat de lămâie. Chimic, părțile aeriene ale
plantei conțin ulei volatil, cumarine, flavone, substanțe amare, abrotină, alcaloid
cristalizabil. Uleiul volatil conține eucaliptol. Planta uscată era arsă, fumigațiile
emanate nu erau suportate de insecte și șerpi.
LEVĂNȚICA (Levandula augustifolia Mill - fam. Labiatae). Florile
conțin ulei eteric, compus din linalol, geraniol, nerol, lavandulol, bomeol,
hidrocarburi terpenice, cumarine, furfurol etc. Frunzele și tulpinile conțin
cantități mici de ulei eteric. Producția de ulei eteric variază cu vârsta, atinge
maximum după 5-7 ani și devine foarte slabă după 10-12 ani. Conținutul maxim
de ulei eteric crește la începutul înfloririi și între orele 9-14. Florile erau puse
între haine contra moliilor. Este planta care a fost studiată și utilizată ca
insecticid de firmele comerciale.
MOLIDUL (Pinea excelsa Link - fam. Abiataceae). Lemnul, având o
rezonanță deosebită, a fost utilizat la instrumente muzicale și avioane. Scoarța
conține tanin și este utilizată la tăbăcit. Rășina molidului este utilizată pentru
obținerea terebentinei, colofoniului, gudroanelor. Conurile conțin ulei volatil.
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NUCUL (Juglans regia L - fam. Juglandaceae). Frunzele conțin tanin,
acid galic, inofitol, iuglonă, cantități mici de ulei volatil, tirozină. Frunzele erau
utilizate contra moliilor.
PELINUL ALB (Artemisia absintium - fam. Asteraceae). Planta
conține ulei eteric: 0.20 - 0.50 % îh materie proaspătă și 0.20 - 1.51 % în cea
uscată, mai ales frunzele și vârfurile. Uleiul eteric are miros caracteristic,
conține tojona, izotojona, alcool tujilic, nerol, felandren, pinen, cimen, sabinen,
cariofilen, selinen, bisabolen, cadinen, azulene, etc. Pentru extracția de ulei
volatil planta se recoltează înainte de înflorire. Frunzele și vârfurile ramurilor
posedă proprietăți tinctoriale. Pelinul verde era agățat în camere, la grinzi,
împotriva moliilor.
PELINUL NEGRU (Artemisia vulgáris - fam. Asteraceae). Planta
conține ulei volatil compus din terpene, metilinozitol, tetraconazol, cetone, etc.
Planta se pune în pat contra purecilor și între haine pentru combaterea moliilor.
PĂTLĂGELELE ROȘII (Licopersicum esculentum - fam.
Solanaceae). în tulpinile pătlăgelelor roșii se găsește tomatidina, o amină
secundară steroidă, cu proprietăți alcaloide, fungicide, insecticide, substanță
care se hidrolizează în tomatidină. Lujerii se folosesc de multă vreme pentru
combaterea insectelor.
ROINIȚA (Melisa oficinalis - fam. Laminaceae). Părțile aeriene conțin
ulei eteric, acid cafeic, acid clorogenic, acid rosmarinic, acid ursolic, acid
oleanolic, panolic, tanonuri, mucilagii. Uleiul eteric este format din aldehidé
terpenice, alcaloizi terpenici, hidrocarburi terpenice. Esența de roiniță este un
puternic insecticid.
ROMAN (Matricaria inodora - fam. Compositae). Nu a fost studiat din
punct de vedere chimic. Țăranii îl foloseau pentru alungarea puricilor și îl
puneau în “vatra casei”.
ROMANIȚA (Anthemis cotula L - fam. Compositae), plantă erbacee
cu miros neplăcut. Apicultorii își freacă mâinile cu această plantă pentru a fi
feriți de înțepăturile insectelor. Din romaniță și mușețel se poate extrage
antemina, substanță cu acțiune insecticidă.
ROSMARIN (Rosmarinus officinalis - fam. Labiatae). Frunzele conțin
5-8% ulei eteric format din bomeol, pineu, cmafen, cineol, sescviterpen, acid
rosmarinic etc. Se folosește împotriva moliilor, având proprietăți insecticide.
SĂPUNARIȚA (Saponaria officinalis L - fam. Caryophylaceae).
Rădăcinile, frunzele și florile (Radix folia et Sumitatae Saponarise) conțin
saponine și glocozizi flavonici. Rădăcina se folosește pentru scoaterea petelor
de grăsime de pe haine, florile pentru spălat.
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SULFINA (Mellilotus officinalis - fam. Fabaceae). Florile conțin ulei
volatil metilodizive, acid cumarinic, tanin. Florile au calități insecticide. Se
foloseau în gospodăriile țărănești, fiind puse între haine contra moliilor.
TUTUNUL (Nicotiana tabacum - fam. Solanaceae). Conține circa 5%
alcaloizi totali formați din nicotină, anabisină, normicotină, izonicotină,
nicoteina, nicotimina etc. Nicotină care se extrage din tutun este un lichid
incolor, caustic, foarte otrăvitor. Frunzele erau folosite contra moliilor, zeama
contra gândacilor, puricilor.
Numărul plantelor indigene este mult mai mare, iar cercetările nu se
opresc aici. Referirile au fost făcute la plantele foarte cunoscute și care au fost
procurate cu ușurință. Tema de cercetare este amplă urmărind alte calități ale
plantelor, cu posibilități de utilizare și în domeniul restaurării, iar rezultatele vor
fi comunicate pe viitor.

POSIBILITĂȚI ȘI METODE DE UTILIZARE
PENTRU COMBATEREA MOLIILOR

Planta utilizată

Busuiocul
Calaparul
Crizantema
Lămâiul
Levănțica
Menta
Nucul
Pelinul
Roinița
Rosmarin
Sulfina
Tutunul

Partea utilizată
Tulpina și florile
Tulpina și florile
Florile
Cojile
Florile
Frunzele
Frunzele
Tulpina cu frunze și flori
Tulpina cu flori
Tulpina cu flori
Tulpina cu frunze și flori
Frunzele

MOD DE UTILIZARE:

în stare uscată: busuiocul, calaparul, levănțica, nucul, sulfina, tutunul,
au fost puse în punguțe mici (6x9 cm) confecționate din pulvotex. Punguțele
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au fost agățate în dulapurile din depozitul de textile, în preajma obiectelor, în
vitrinele din expoziția de bază și la textilele din interior expuse liber, punguțele
fiind agățate în spatele pieselor.
Sub formă de tincturi sau soluții obținute prin macerare în alcool
sanitar, au fost utilizate: crizantemele, levănțica, sulfina, tutunul. Tincturile și
soluțiile au fost utilizate sub formă de aerosoli sau plachete umectate și
amplasate în zonele cu deschidere pentru crearea unei bariere pentru insecte.

PENTRU COMBATEREA CARIILOR

Planta utilizată
Ardei iute
Crizanteme
Tutunul

Partea utilizată
Fructul
Florile
Frunzele

MOD DE UTILIZARE:

într-un vas de fontă se pun cărbuni. Vasul se izolează de podea cu
azbest. Ferestrele și ușile trebuie să fie închise ermetic. La o încăpere de 16 m2
se pun pe jăratecul respectiv 10 ardei iuți. Daca tratamentul se face numai
pentru un obiect, într-o incintă artizanală, se folosește o casuletă
termorezistentă, izolată cu azbest. în acest caz se pun 4-5 ardei iuți, depinzând
de intensitatea atacului. Atât în primul caz, cât și în al doilea, tratamentul
durează 48 de ore. Se aerisește bine și se controlează efectul. Dacă atacul
persistă, se repetă de 2-3 ori.
Sub formă de tincturi sau soluții obținute prin macerare în alcool sanitar
(crizantemele și tutunul), în benzen (ardeiul), cu ajutorul lor au fost efectuate
tratamente prin injectări sau pensulări repetate.
PENTRU CONSOLIDĂRI ÎN CAZUL LEMNULUI SPONGIOS

în cazul atacurilor virulente care au dus la slăbirea rezistenței fibrei
lemnoase și lemnul a devenit spongios s-a utilizat, după efectuarea
tratamentului de combatere eradicarea atacului, rășină de brad sau molid,
dizolvate în alcool etilic sau chiar alcool sanitar. Proporția se stabilește ținând
cont de gradul de deteriorare și fragilizare a lemnului.
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PENTRU COMBATEREA GÂNDACILOR

Planta utilizată

Bozul
Pătlăgelele roșii
Tutunul
Crizantema

Partea utilizată
Tulpina
Tulpina
Frunzele
Florile

MOD DE UTILIZARE:
Au fost utilizate sub formă de soluții sau tincturi care au fost pulverizate
prin colțuri sau în zonele suspecte.

PENTRU COMBATEREA MUCEGAIURILOR

Planta utilizată
Cimbrișorul
Menta
Romanul
Roinița

Partea utilizată
Florile
Tulpina cu frunzele
Florile
Florile

MOD DE UTILIZARE:

Tincturile sau soluțiile obținute prin macerare le-am utilizat sub formă
de aerosoli în spațiile de depozitare. Tinctura de mentă sub formă de aerosoli
contribuie la reducerea de bacterii din aer, de la 280 la 30. Operațiunea se repetă
la un interval de 7 zile.
Tinctura de cimbrișor este foarte bună pentru curățirea textilelor și a
pielii care prezintă atac de mucegai (cimbrișorul conține timol).
PENTRU COMBATEREA ROZĂTOARELOR

Planta utilizată
Menta
Tutunul

Partea utilizată
Tulpina cu frunzele
Frunzele
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MOD DE UTILIZARE:

Frunzele de mentă se pun în zonele care prezintă pericolul pătrunderii
rozătoarelor în spațiul respectiv (uleiul volatil alungă rozătoarele). Tinctura de
tutun se pune în momeală, doza letală este stabilită, ținând cont și de produsul
folosit pentru momeală.
Principiile active constituite în plante nu sunt similare cu cele obținute
pe cale sintetică. în plantă principiile active sunt prezente în complexe
biochimice care le conferă efecte și acțiuni diverse, diferite față de principiile
aflate în stare izolată, separate.

Majoritatea plantelor au o compoziție chimică complexă constituind de
la 2-3 până la 30-40 compuși chimici. Principiile active pot fi prezente în toată
planta sau numai în anumite organe ale sale. Cantitatea de substanță activă
variază în funcție de vârsta plantei și de anotimpuri. De aceea este foarte
importantă perioada de recoltare a fiecărei părți a plantei, de exemplu: partea
subterană, rizomii, bulbii, tuberculii, se recoltează toamna târziu, după căderea
brumei, sau primăvara devreme, înainte de apariția frunzelor când principiile
active sunt conținute în cantități mai mari. Tot toamna se recoltează ramurile
atunci când frunzele nu mai sunt în activitate, iar frunzele se recoltează în
momentul în care sunt bine dezvoltate înainte de apariția florilor sau după
înflorire. Florile și vârfurile înflorite se culeg înainte de desfacerea lor completă
sau de fecundație, iar mugurii la sfârșitul primăverii. Recoltarea părților aeriene
se face pe timp uscat și se usucă la umbră într-un loc bine ventilat, pe rafturi
acoperite cu hârtie subțire pentru a nu se depune praful pe ele. Păstrarea se face
în punguțe de hârtie sau cutii de carton.

Plantele pot fi utilizate în stare uscată sau preparate sub formă de
extracte cum ar fi: maceratul, tinctura sau uleiul. Maceratul este o soluție
extractivă obținută prin tratarea produsului vegetal, mărunții cu solvent (apă,
alcool, oțet, ulei) la rece sau la cald, la temperatura camerei, timp de 1-24 ore
până la 30 zile. Tinctura este o soluție extractivă preparată prin macerare,
folosindu-se ca solvent alcoolul. Uleiul este un macerat în care solventul este
uleiul vegetal.
Lucrarea de față încearcă să grupeze o parte din informațiile obținute pe
baza cercetărilor efectuate în cadrul activităților de conservare a patrimoniului,
în prezentarea lucrării atenția s-a îndreptat în principal asupra rezultatelor
obținute în urma utilizării celor mai cunoscute plante indigene în scop preventiv
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sau curativ. Rețetele obținute au fost experimentate de autoare, o parte dintre ele
suferind modificări, aducându-li-se îmbunătățiri pe parcurs.
Fără a avea pretenția unei descoperiri, intenția a fost și rămâne de a
cerceta în continuare tot ce natura ne-a oferit cu prisosință. Plantele sunt
produsele care reprezintă un avantaj din punct de vedere economic, din punct de
vedere al utilizării și creează o barieră pentru insecte, în general pentru agenți
biologici, dar și o stare de confort pentru cercetătorii care doresc să cerceteze
colecțiile.
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POSIBILITE D’UTILISATION DE QUELQUES PLANTES
INDIGENES DANS LA CONSERVATION
- Resumé -

On met en discussion les possibilities d’utiliser les plantes qui ont les
proprietes insecticides, fungicides et bactericides, dans le domaine de
conservation et restauration.

L’auteur presente les resultats de cette etude, les recherches et Ies
possibilities, de les utiliser pour prevenir Ies attaques biologiques et pour
nettoyer les piéces de nature organique qui presentent des attaques des
moisissures.
Les huiles volatils ont la proprietes de combatre Ies agents de
destruction, parce qu’ils creent une bariere entre les objects et Ies insectes.
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