/

/

/
✓
✓

✓

/

ARUL
MUZEULUI
ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI

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

•tSÍÍJZ.
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI

BCU Cluj-Napoca

BCPER201700955

ANUARUL
MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI - 2003

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

Volum editat cu sprijinulfinanciar al

CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ

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

ANUARUL
MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI - 2003

Editura TODESCO

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

Colegiul de redacție

Redactor șef:
Simona Munteanu
Redactor șef adjunct: loan Toșa
Secretar de redacție: Florin Lazăr
Membri:

Flavia Oșianu
Mihaela Mureșan
Florin Lazăr
Ovidiu Muraru
Traducere în limba engleză, franceză: Flavia Oșianu
Mihaela Mureșan

Grafică copertă
Tehnoredactare:

Ovidiu Muraru

Adresa Muzeului Etnografic al Transilvaniei
Str. Memorandumului nr. 21,
3400 Cluj-Napoca
Tel. +402.64.592344
Fax. +402.64.592148
E-mail: metnog@others.ubbcluj.ro

Editura TODESCO
ISBN 973-8198-62-3

Responsabilitatea asupra conținutului materialelor revine autorilor

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

SUMAR • CONTENTS • SOMMAIRE • INHALT

SIMONA MUNTEANU, Cuvânt înainte • Foreword...................................................... 9
CAP. I EVOCĂRI

Prof. Univ. Dr. DUMITRU POP. Un moment din evoluția preocupărilor universitare
clujene pentru cultura tradițională ■ Un moment de l’évolution des préoccupations
universitaires de Cluj pour la culture populaire traditionnelle..................................... 13
CONSTANTIN DUMITRESCU, Alfabetul sufletului..................................................... 23
DANIELA ȘERDAN ORGA. Leontin Gherghariu și bisericilor de lemn din
Sălaj • Leontin Gherghariu and The Wood Churches front Sălaj.................................... 41
LIGIA MIHAIU, Un herborist și vindecător renumit al plaiurilor
Năsăudene • Un herhoriste rénommé de la contrée de Năsăud..................................... 87

CAP II OBICEIURI. OCUPAȚII. CULTURĂ POPULARĂ
MARIA BOCȘE. Ceramica habană în patrimoniul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei • Im céramique hahane dans le patrimoine
du Musée Ethnographique de Transylvanie...................................................................
PAMFIL BILȚIU. Ipostaze șt particularități ale culturii mătrăgunii în
cultura populară din Maramureș L’ipostase et particularité de la cult de la
plante sacré: "Mătrăgună ” dans la culture populaire du Maramureș........................
Dr. PĂDUREANU DOMINUȚ, Considerații privind originea dacică a sărbătorii
Nedeii de pe muntele Găina • Considerations concernant Torigine daque
du fete "Nedeia" sur Muntele Găina...............................................................................
SIMONA MUNTEANU. IOAN TOȘA, Fonduri documentare privind
cultura populară românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea • Des fonds
docunientaires concernant la culture populaire d la fin du XIX' siécle.......................
IOAN TOȘA, Câteva aspecte ale culturii populare dobrogene de la sfârșitul
secolului al XIX-lea • Quelques aspects de la culture populaire de Dobrogea
á lu fin du XIX' siécle.........................................................................................................
IULIANA BLAGA, Obiceiuri de muncă din Transilvania, reflectare a unității
obiceiurilor populare ■ Work Customs front Transylvania, a Reflection of
Lolk Customs Unity............................................................................................................
Dr. I. A. GOIA, Cercetări privind gospodăria tradițională țărănească din zona
platoului Ghețar. Țara Moților • Die Forschung Des Traditionellen Bauernhofes
Aus DerZone Des Ghetarplateaus In Dem Motzenland................................................

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

105

125

141

177

203

257

271

CRISTIAN MICU, Vărăritul în satul Baba, comuna Cornești, județul Maramureș ■
“Vărărit” the Trade ofMaking the Lime.......................................................................
MARIUS DAN DRÂGOI, Ciclul calendaristic în satul Alunișul • Der
Kalenderzyklus im Dorf Alunișul....................................................................................

303
317

Cap III CREDINȚE. MITURI. SIMBOLURI. SUPERSTIȚII
SIMONA MUNTEANU, IOAN TOȘA, Ursita în credințele populare românești
de la sfârșitul secolului al XIX-lea • Le destin dans les mentalité du peuple roumain
ă la fin du XIX1 siécle......................................................................................................... 345
MIHAELA MUREȘAN, Credințe și obiceiuri legate de utilizarea unei
străvechi bogății: sarea pământului • Croyances et coutumes liées ă l’utilisation
d’une ancienne richesse de la terne: le sel......................................
367
FLORIN LAZAR, Tentația magicului • La téntation du magique................................ 383
CAMELIA BURGHELE, în marginea religiei: sănătatea zeilor și boala
diavolească • At the edge ofreligion: health of the gods and the devilish
disease - Health /Disease couple in Antiquity and Dark Ages....................................... 391
PAMFIL BILȚIU, Colacii ceremoniali în cultura populară din Țara Căpușului
Le pain rituelle dans la culture populaire roumain........................................................ 407
PAMFIL BILȚIU, Ipostaze și particularități ale cultului șarpelui în cultura
populară maramureșeană • Aspects and particularities Of The snake cult
in folk Maramureș culture................................................................................................. 423
FLAVIA OȘ1ANU, Magia cânepii - casa și uneltele ■ The magic of the hemp household and tools........................................................................................................... 439
CRISTINA MORARU, Medicină populară, plante de leac, descântece • Medicine
populaire, plantes guérissantes, chantes magiques........................................................ 445
Dr. AUREL BODIU, Ființe demonice ale torsului ■ Demonical Spinning Spirits...... 455
GAZDA KLARA, Figura fierarului sacru în cultura populară maghiară •
The Sacred Smith in the Hungárián Folklóré...................................................................... 461

CAP IV CONSERVARE

PAULA-DORA PASCU, Câteva considerații privind conservarea patrimoniului
imobil • Quelques considerations sur la conservation du patrimoine immobilé..........
LAURA TROȘAN, Restaurarea unui păretar din jud. Hunedoara de la începutul
sec. al XX-lea aparținând colecției Muzeului Etnografic al Transilvaniei....................
DRAGOȘ DRĂGAN, Problematica restaurării unei icoane pe lemn repictate
din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei..........................................................
MIHAELA GROPEANU, Propunere de conservare a monumentelor etnografice
din Parcul Etnografic „Romulus Vuia” • Proposition de conservation concernat Ies
monuments etnographiques du Parque "Romulus Vuia"..............................................

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

489
501

513

525

“Obiceiurile, credințele, gospodăriile, industriile vechi dispar
cu o iuțeală uimitoare, ori să nu se uite că etnografia poporului
român este una din cele mai vechi și mai bine conservate ale
lumii, ea datează cel puțin din epoca bronzului dacă nu din
neolitic. Suntem răspunzători în fața culturii mondiale de
păstrarea acestei comori și nici o scuză nu ne va spăla în caz de
părăduire de vina binemeritată de inconștiență ori barbarie ”

Președintele Academiei Române, Emil Racoviță (1923)

“The customs, the beliefs, the farmsteads, the old industries have
disappeared with an amazing quickness, but nőt to be forgottén that
the ethnography of the Románián people is one of the oldest and
mostfy preserved one in the world, it dated at least since the Bronze
Age, if not since the Neolithic. We are responsible for the world
culture to preserve this treasure and it is no excuse to wash us away
in case of superseding itfrom irresponsibility or barbarity".
President of the Románián Academy, Emil Racoviță (1923)
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Cuvânt înainte

Cultura populară a devenit tot mai mult, în decursul anilor, un
domeniu de cercetare interdisciplinară, asupra ei aplecându-se atât
etnologi cât și antropologi, sociologi sau istorici de artă populară.
Au fost ani buni în care viața științifică a Muzeului Etnografic al
Transilvaniei s-a desfășurat aproape în anonimat, cultura populară fiind
marginalizată cu bunăștiință o lungă perioadă de timp de tristă amintire
(ne referim, desigur, la anii dictaturii comuniste).
Astfel se explică faptul că multe cercetări nu s-au finalizat iar
problematica de fond a cercetării științifice, fie că au fost cercetări de
arhivă sau de teren, nu s-au afirmat nici în plan național, nemaivorbind
de cel internațional.
După 1990, muzeul nostru a intrat într-o nouă perioadă de
organizare a activității științifice, analizându-se posibilitățile reale de
cercetare sistematică a culturii populare transilvănene.
în intenția de a aprofunda cercetarea culturii tradiționale am atras
tot mai mulți specialiști din interiorul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, precum și din țară, care publică în AMET rezultatele
cercetărilor lor, aceste contribuții fiind foarte valoroase.
Paginile volumului de față vor aduce în fața dumneavoastră, prin
studiile publicate, atât rigoarea științifică a textului scris cât și dorința
autorilor de a vă împărtăși rezultatele cercetărilor.

Director,
Simona Munteanu
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Foreword

The főik culture has become in time more and more a field of an
interdisciplinary research, both the ethnologists and anthropologists,
sociologists and főik art historians paying attention on it.
There were many years when the scientific lifc of thc Ethnographical
Museum of Transylvania was carried on almost in anonymity. the főik
culture being deliberately pushed out in a time of sad remembrance (we
are referring, of course, to the years of communism).
That is why many researches were nőt. done, and the basic issue of the
scientific research, either archive or field researches, were nőt affirmed
on the național or internațional plan.
After 1990, our Museum started a new period of organization of the
scientific activity, analyzing the real opportunities of thc systematic
research of főik Transylvanian culture.
With the intention to study thoroughly the research of the
tradițional culture, we have asked the attention of many spccialists of
the Ethnographical Museum of Transylvania, bút alsó the ones from
the country, to publish the results of their researches in the Annual of
the Ethnographical Museum of Transylvania, their contributions
being very valuable.
The pages of the present edition bring in your attention, through
studies and articles, both the scientific rigor of the written text and the
authors’ deșire to share you the results of their researches.

Director,
Simonéi Mnnteanu
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UN MOMENT DIN EVOLUȚIA PREOCUPĂRILOR
UNIVERSITARE CLUJENE PENTRU CULTURA
POPULARĂ TRADIȚIONALĂ*
Prof. univ. dr. Dumitru Pop

Lingvist și istoric al literaturii române vechi, Nicolae Drăganu
(1884-1939) s-a aliniat dintru început colegilor săi de generație de la
întinerită Universitate clujeană în cultivarea patrimoniului național
popular. Descinzând din ținutul Năsăudului (comuna Zagra), el aducea
cu sine nu numai o moștenire culturală țărănească, pe cât de valoroasă,
tot pe atât de vitală, ci și conștiința importanței acesteia pentru
dezvoltarea viitoare a vieții noastre naționale, conștiință pe care o
dobândise încă în vremea studiilor secundare, făcute la vestitul liceu
“grăniceresc”, în atmosfera propice creată și acolo, ca și în alte centre
culturale ardelene, acestui gen de preocupări.
Studiile universitare la Budapesta și activitatea desfășurată ca
profesor 'la liceul din Năsăud, apoi, (1913-1918) ca docent la
Universitatea din Cluj, până la Marea Unire, adaugă noi cunoștințe, atât
în domeniul limbii și literaturii române, cât și în cel al culturii populare.
în cadrul noii Universități românești, al cărei rector provizoriu a
fost în perioada începutului de organizare a acesteia (aprilie-septembrie
1919) și rector ales mai târziu (1931-1932), profesorul Nicolae Drăganu
se dedică predării limbii române și literaturii române vechi. în cercetările
întreprinse în aceste domenii creația tradițională populară și problemele
ei revin frecvent. Explorând bibliotecile și vechile arhive, în căutarea
unor izvoare lingvistice și literare, fiul învățătorului de țară, care se
familiarizase încă din copilărie cu poezia, cu credințele și cu obiceiurile
populare, le depistează cu ușurință în manuscrisele din veacurile trecute,
le studiază și le pune în circulație științifică, împreună cu ipotezele și
concluziile ce le formulase pe marginea lor.
Astfel, în Pagini de literatură veche profesorul dă la iveală “O
colecție de cărți populare într-un manuscris din jumătatea a doua a
' Despre viața și activitatea lui Nicolae Drăganu vezi Carlo Tagliani, Cernii sttlla vita e
le opere di N. Drăganu, introducere la traducerea în limba italiană a lucrării acestuia
Istoria sintaxei, 1970.
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secolului XVIII”1, în cuprinsul căruia descoperă un “Descântec de
ciumă”, “Ocinașe țigănește”, “Descântece de friguri (cu text slavoromân), însoțite de precizarea că trebuie “Să le scrii / nu să le spui, ca în
mediile folclorice / pă nemâncate”, ca și un “Descântec românesc de
alungarea dracului”. Tot acolo, transcrie Nicolae Drăganu cântecul Grăi
un tinerel voinic, constând din “versuri glumețe despre modul cum se
naște iubirea la țărani”1
2. Unele versuri ale cântecului sunt luate de-a
dreptul din poezia populară, transcrise, desigur, cu modificările conștiente sau inconștiente - ale culegătorului-copist; altele sunt create
de acesta în maniera poeziei populare. Oricum, subiectul și atmosfera
generală a creației sunt apropiate celei folclorice.
Sub titlul Versuri vechi, profesorul Nicolae Drăganu prezintă un
codice care i-a fost dăruit de preotul Bârlea din Mogoșa (jud. Alba), în
paginile căruia descoperă cântece de stea și colinde, un “vers la nuntă”,
altul “la Crăciun”, precum și alte “versuri” și scrieri apocrife3. Tot de
acolo reproduce un Cântec măngăios, care nu e folclor, dar are ceva din
tonalitatea generală a acestuia. Mai interesante sunt din punctul nostru de
vedere versurile populare de dragoste copiate de un “băjenar”, Nicolae,
venit - crede Drăganu - din Oltenia, între anii 1769-1800. “Cartea” a fost
cumpărată în Geoagiu de către un Nicolae Cojoc din Valea Râului4.
Alte Versuri vechi, provenind din perioada 1757-1780 au fost
descoperite de profesorul Drăganu în fondul de manuscrise de la
Biblioteca Centrală a Universității clujene, și ele sunt datorate, după
părerea sa, unui ungur, fapt ce se trădează - arată el - în ortografia și în
limba textului. Cântecul intitulat Hai, hui e scris în metru popular și
versurile lui se regăsesc în linii generale în poezia populară de dragoste
înregistrată în teren mai târziu: “Lasă-mi dară inima / Când din foc s-a
stâmpăra, / Cu vorbe nu-mi supăra / Și-mpotriva nu-mi dumbla, / Că eu
să te fi /n/șelat / Nice-n gând nu mi-a umblat”5.
Sensibilitatea și interesul lui Nicolae Drăganu pentru creația
folclorică se întrevede și în articolul său despre scriitorul ardelean Vasile
Ranta-Buticescu, născut în Mierța (jud. Sălaj), în anul 1842, autor al unui
volum de Poezii (Gherla, 1881), în legătură cu care învățatul nostru
profesor observă, cu îndreptățire, că sunt “foarte apropiate de felul de a fi
al poeziilor populare” și volumul de Nuvele (1882), care îl vor fi atras
1 Daco romartian'', 3, 1922-1923, p. 892-893.
2 Ibid. p. 247.
3 Ibid. 5, 1927-1928, p. 502-522.
4 Ibid.
’ “Junimea literară”, 15, 1926, nr. 1-2, p. 6-7.
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probabil și datorită afinităților sale cu cultura populară, amplu valorificată
de scriitor în creația sa. Astfel e Piatra Dochiei, în care Vasile RantaButicescu prelucrează în spirit romantic o legendă populară pe această
temă, apelând și la bogate elemente fantastice, desprinse din basmul
popular. Nuvela Flori de munte e o poveste de dragoste, scrisă în același
spirit romantic. Iubirea dintre tânăra Cununița și ciobănașul Griga este
tulburată de apariția nobilului, care vrea să-i despartă, trimițându-1 cu sila
pe Griga în armată, de unde acesta dezertează, totul sfârșindu-se însă
asemenea basmului. în paginile nuvelei apare străvechiul motiv folcloric
“Stâna prădată”, adaptat desigur conflictului, precum și elemente din
cântecele de înstrăinare, de cătănie și de haiducie. Florile codrului, piesa
cea mai realizată artistic, e inspirată din viața haiducului Codreanu, în
cuprinsul ei autorul valorificând de asemenea un vechi motiv folcloric,
care susține ideea potrivit căreia unele din legendele cu caracter eroic
aveau odinioară un caracter ritualic, cultic.
Mai consistentă, mai modernă pentru acea epocă și mai strâns
corelată cu cariera sa de lingvist e activitatea desfășurată de profesorul
Nicolae Drăganu, sub genericul Cuvinte și obiceiuri, care denumește o
orientare științifică ce se încadrează unui curent larg răspândit în Europa.
Mergând în direcția preconizată de adepții occidentali ai geografiei
lingvistice, aplicată de cercetătorii italieni și la folclor, filologii grupați
în cadrul Muzeului Limbii Române, în jurul profesorului Sextil Pușcariu
(pe care îl cunoscuse personal în 1913) ca și cei de la București, tutelați
de Ovid Densusianu, înțeleg să explice faptele lingvistice pe baza
cunoașterii obiectelor numite prin cuvinte. Ei țin seama de legătura
strânsă dintre faptele de limbă și cele aparținătoare culturii materiale și
spirituale populare și chiar istoriei.
încă din 1917 Sextil Pușcariu reflecta asupra viitorului Muzeu al
Limbii Române (la edificarea căruia avea să contribuie de aproape și N.
Drăganu) pentru care considera că va fi nevoie și de un etnograf, având
sarcina "de a procura obiectele sau fotografiile lor pentru toți termenii
istorici și populari care sunt specifici românești /.../, precum și de un
“desenator, care ar trebui să facă ilustrațiile tuturor obiectelor acestora”.6
Solidar cu această orientare a Muzeului Limbii Române,
profesorul Nicolae Drăganu s-a angajat în cercetarea unui anume
compartiment al limbii și culturii populare: Cuvinte și obiceiuri. “în
cercetările pe care am avut prilejul să le fac asupra limbii noastre precizează Drăganu - adeseori am dat de cuvinte de o valoare neprețuită
6 D. Pop, Sextil Pușcariu și cultura noastră populară, în voi. Studii de istoria
folcloristicii românești, Editura Umbria, Baia Mare, 1997, p. 187-188.
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în privința luminării părților celor mai întunecate din trecutul poporului
nostru
“De multe ori aceste cuvinte se păstrează în legătură cu
unele obiceiuri. Interesul lor este deci dublu: cuvintele lămuresc
originea, chiar felul obiceiurilor, vechimea și stratificarea acestora;
obiceiurile lămuresc originea și înțelesul cuvintelor.”1
După aceste precizări, autorul procedează la analiza câtorva
obiceiuri populare românești, încercând să le stabilească originea,
vechimea, evoluția și semnificația pornind de la anumite cuvinte cheie,
reprezentând în general termenii care denumesc obiceiul sau diferite
elemente din structura lui. La rândul lor, obiceiurile sunt studiate spre a
preciza originea și înțelesul unor cuvinte care apar în cuprinsul lor.
Operația, complexă și delicată, impune și recursul la istoria politică,
socială, confesională, ceea ce conferă demersului întreprins de Drăganu
un caracter multidisciplinar, preliminând astfel orientările atât de
frecvent invocate astăzi în cercetarea științifică.
Primul dintre obiceiurile ce le ia în discuție e cel cunoscut sub
denumirea “Crai nou în țară”, “Crai nou”, “Crai mare”, “Crăișor” ș.a.
Obiceiul se practică de regulă a doua zi de Paști, în preajma bisericii și
începea prin alegerea de către membrii cetei feciorilor a conducătorului ei
și a “ajutoarelor” sale.789 Autorul precizează aria de răspândire a obiceiului,
înrudirea lui cu “strigarea peste sat”, practicat asemenea celui studiat de
ceata feciorilor și care conține implicit o “judecată” și o “pedeapsă”. Deși
poartă denumiri de origine slavă, termenii crai, cnez și voievod denumesc
instituții mai vechi, anterioare contractului nostru cu slavii {duca, domn,
jude), dar neavând “nimic slav”, “afară de nume”1011
. Apelând la istorie,
Nicolae Drăganu arată că prin secolul al XVI-lea, când regional se
introduce "administrația și judecata regească în toate chestiunile”,
organizația cu “drept valah” decade și se restrânge /.../ numai la tineret, la
petrecerile lui
Cnezul, cu înțelesul inițial de rex, crai, devine
căpetenia cetei feciorilor unui sat și este ales anual, de regulă a doua zi de
Paști, în cadrul unui obicei numit pe alocuri “Crai nou în țară”.
Interpretarea oferită de Nicolae Drăganu e incitantă prin logica și
natura argumentelor utilizate, dar ea n-a intrat decât rareori în atenția
cercetătorilor. Urmărind și alți termeni legați de obiceiul alegerii
7 “Anuarul Arhivei de Folclor", II, București, 1933, p. 1.
8 Ibid.
9 O variantă din prima parte a studiului a fost publicată mai întâi în “Revista
Filologică”,1927, nr. 1-2, p. 105-116. Ea acorda un spațiu mai întins descrierii
obiceiului și răspândirii lui pe teritoriul nostru.
10 “Anuarul Arhivei de Folclor" .... p. 5.
11 Ibid, p. 7.
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“craiului", autorul observă că “Pedeapsa sau pedepsirea face parte
integrantă din judecată, partea cea mai de frunte a ei. De aceea - conchide
el - numele pedepsii a ajuns să numească în unele părți întreg obiceiul
/.../ vergelat sau vergel, bricelat, brișcălit sau prișcălit ..în acord cu
George Coșbuc, crede și el că vergelat sau vergel “vine de la vergeaua de
alun cu care se pedepsesc cei vinovați de către crăișori sau judecători, de
către sfetnicii sau “Feciorii lui Craiu13. Fără să o spună direct, se înțelege
că termenul acesta de origine latină (virgella) este cel originar. Și de data
aceasta explicația este ingenioasă, mai cu seamă dacă avem în vedere și
faptul că vergeaua de alun era utilizată și în unele practici magice14.
Termenii bricela, brișcala, pricea sau prăștila, care l-au înlocuit
regional pe vechiul vergea, își au izvorul cel mai îndepărtat în germ.
Britshe, Pritsche. în formă diminutivată: Britschel, Pritschel. cu sensul
de “scândurică” sau “lopățică”, acele cu care erau bătuți la tălpi membrii
cetei feciorilor care n-au respectat în cursul anului normele tradiționale
de viață și de conduită. Cât privește pătrunderea acestor termeni în limba
română, Nicolae Drăganu crede, judecând după derivatele românești, că
aceasta e nesigură; poate fi vorba de o sursă directă săsească (cel mai
probabil în cazul formelor bricela, bricilui, brișcăli, briscela și brișcăla,
formele prișcăla și prișcâli pătrunzând, după opinia sa, prin intermediul
limbii maghiare15. Repartiția geografică a acestor ultime forme, raportată
la structura etnică a populației din localitățile în care apare ar putea
decide asupra soluției juste.
încercând să ducă mai departe cercetarea, autorul studiului de
care ne ocupăm analizează ceata feciorilor români comparativ cu
organizațiile similare ale tinerilor sași și secui. Consideră, între altele, că
“lopățelele” sașilor (acele pritsch—uri) au putut juca “un rol important" și
în varianta veche a formei specifice de organizare a tineretului săsesc (a
Bruderchaft-urilor) pe de o parte, în asigurarea ordinii în cadrul
petrecerilor organizate, iar, pe de altă parte, în interpretarea unor roluri
comice16. în ceea ce privește ceata tinerilor secui. Nicolae Drăganu o
tratează mai sumar, fără să observe însă că ea este mai asemănătoare ca
organizare cu cea a tinerilor români decât ceata sașilor. Totodată,
influențat și de Ion Mușlea, el crede că unele din aspectele similare
'■ Ibid.

m lhic
L
Cf. I.A. Candrea,

Folclor român medical comparat, “Casa Școalelor" /1944/. p. 172.
325, 353, 372, 379.
“Anuarul Arhivei dc Folclor” .... p. 7-8.
16 Ibid., p. 8.
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reprezintă rodul unor influențe exercitate de secui, lucru care nu se
confirmă însă1Birăul și gazda există sub aceste denumiri aproape peste
tot în Transilvania, cuvintele respective având, odinioară mai ales, o
circulație cvasi generală pe această arie; de asemenea, legătura cu
biserica a cetei feciorilor o întâlnim și în cazul sărbătorilor noastre de
Crăciun (turca, de ex. și de Rusalii (Călușarii). Subscriem însă la
afirmația profesorului Drăganu, care, referindu-se la “Asemănările dintre
judecata făcută de Altkniecht-ul Bruderschaft-ului săsesc, introdus de
biserica catolică pentru moralizarea tineretului, ori dintre cea făcută de
Legénybiró-ul secuiesc și cea a Craiului și a voievodului românesc este
prea izbitoare, ca să nu vedem nici o legătură între ele”18.
Influențe au existat cu siguranță dintr-o direcție sau alta,
contribuind la modelarea obiceiului în variante noi. Direcția din care
venea însă în acest caz și nu numai influența, e mai greu de stabilit. Nu
este exclus ca însăși populația autohtonă, despre care există argumente
că și-a denumit obiceiul cu un termen latin (vergea, vergel ...) să fi
oferit elemente proprii, dacă avem în vedere că ea cunoștea acest gen de
confrerie din timpuri foarte vechi19. Aceasta cu atât mai mult cu cât se
știe prea bine că populația românească din estul Transilvaniei a fost
supusă unui îndelungat proces de asimilare de către secui și maghiari,
proces care prilejuiește de regulă și asimilarea unor elemente de cultură
din patrimoniul celor care își pierd limba și ființa națională.
In același studiu, profesorul Drăganu și-a concentrat atenția și
asupra obiceiului înfărtălirii. însurățirii, precum și mătcălănlni. pornind
mai ales de la informațiile oferite de S. FI. Marian în monumentala sa
lucrare Sărbătorile, la români. II, 1899. Contribuția sa constă în
încercarea de stabilire a originii obiceiului pe baza termenului care îl1
1 Afirmația din nota 2 dc la p. 10: "Pe hirăit și gazdă îi au și unele din întovărășirile
tinerilor noștri din apropierea secuilor’'. Dar și în satul Bernic (jud. Alba) se folosea
termenul birău. (pl. btraic sau termenul capela^ (ung. kepclos) pentru denumirea
conducătorului jocului, deși - spunem noi - într-o regiune românească situată departe de
Secuime ("Revista Filologică". II. nr. 1-2). Tot în Munții Apuseni (Poșaga de Sus), trei
membri ai grupului dc curatori ai bisericii și alți câțiva, a doua zi de Paști colindă satul și
adună de pe la casele oamenilor colaci pentru petrecerea din a treia /t de Paști: ei se
numesc cergălăi (ung. csörgőid) (Alexiu Viciu. Suplement la Glosar de cuvinte
dialectale. București. 1923. p. 4). fără să putem considera că obiceiul ca atare este de
aceeași origine cu cele două cuvinte de origine maghiară.
"Anuarul Arhivei de Folclor" .... p. 10.
19 Vezi o amplă dezbatere a problemei la Traian Herscni. Forme străvechi de cultură
populară românească. Editura Dacia. CIuj-Napoca. 1977. mai ales p. 80 - 101:
Octavian Buhociu. Folclorul de iarnă, ciorile șt poezia păstorească. Editura Minerva.
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denumește. Consideră astfel că atât instituția, cât și cuvântul care o
denumește sunt foarte vechi, ele întâlnindu-se și la românii suddunăreni, la aromâni sub forma fârtat, iar la meglenoromâni sub forma
apropiată: fărtat sau furtat, termeni datând din epoca "comunității
româno-slave”, așadar dinaintea despărțirii dialectelor. Având în vedere
modul de formare a termenilor proprii obiceiului, mod asemănător cu al
slavilor de sud, Nicolae Drăganu înclină să creadă că obiceiul
“înfărtățirii” e un împrumut de la acești slavi.Un alt obicei folcloric - “mătcălăul” - a rezultat, după părerea
lui Nicolae Drăganu. din contaminarea “înfărtățirii” și “însurățirii” cu
“altele mai nouă și asemănătoare” și probabil de aceeași origine, care sau suprapus peste cele existente. El definește “mătcălăul” și-i stabilește
aria de răspândire la noi pe baza informațiilor publicate de Sim.
Mangiuca, At. Marienescu și în special de S. FI. Marian. Termenul
denumește un personaj mitologic: “o ființă parte omenească și parte
îngerească, un june frumos și nemuritor, care umblă în lume ca și
Sântoaderii și Rusalele, dar pe carele oamenii nu-1 pot vedea, din cauză
că lumea s-a spurcat cu sudalme și fărădelegi”.- Ființa aceasta ne apare
uneori ca “frate mai mic cu Paștile”. Alteori sintagma “Paștile mici”
denumește o sărbătoare, “care se ține de câtre unii luni după Paști, iar de
către cei mai mulți inși luni și marți după dumineca Tomei"--.
Sărbătoarea “mătcălăul” se ține spre a apăra semănăturile de vifor:
“mătcălăul” se ține spre a apăra semănăturile de vifor: “mătcălăul” le
viorează dacă bărbații lucrează la câmp în acea zi. Pentru tineretul
satului, fete și feciori, sărbătoarea e rezervată “înfărtăției” și “însurăției”.
Fetele se prind “mătcuțe”, “văruice”, “surori”, “se însurățesc". iar
feciorii se “înfărtățesc”, se prind “fărtați” sau “frați de cruce".Cât privește originea obiceiului, Nicolae Drăganu este de părere
că trebuie căutată în tradiția maghiară, de unde a pătruns prin intermediul
românilor catolicizați din Hunedoara sau cei calvinizați din Banat. Atât
“mătcălăul”, cât și “mătcuțatul” se găsesc întocmai și la unguri".-4 Ținând
seamă și de informațiile, precum și de concluziile la care ajunsese Ion
Mușlea în Obiceiul junilor brașoveni (Cluj, 1930), Nicolae Drăganu
conchide: “Exemplul înfărtățirii și al mătcălăului ne arată limpede că
adeseori (sub. ns. D. P.) este deajuns să cunoaștem originea numelui unui
■>()

"Anuarul Arhivei dc Folclor"... p. 12.
■' Ibid. p. 13.
ibid.
j' Ibid.
-4 Ibid., p. 14.
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obicei, ca să știm de unde ne-a venit acesta și dacă el s-a suprapus altuia
mai vechi asemănător”"^. în continuare, autorul invocă și alte câteva
exemple, care i se par edificatoare: cuvântul hrezaia, care denumește atât
obiceiul, cât și personajul central întruchipat în masca ce o poartă un
fecior din ceata de colindători, reprezintă femininul substantivului de
origine slavă breaz, combinat cu brezoiu, cu înțelesul de “pestriț”-6.
Cuvântul care denumește obiceiul turca provine de la slavul luni. adică
taur27', obiceiul călușarii, cuvânt care denumește și pe interpreții lui.
trebuie raportat la substantivul, cal27' ș.a.
Evident, profesorul Nicolae Drăgan nu a fost folclorist. A iubit
însă creația folclorică și cultura populară în general, pe care le-a
cunoscut nu numai grație mediului rural în care a văzut lumina zilei sau.
ocazional, în trecerea lui prin lumea satelor noastre. învățatul filolog
clujean a cunoscut anumite domenii și aspecte importante ale culturii
noastre populare tradiționale pe bază de studiu, recurgând ia colecțiile de
folclor și la bibliografia română și străină de specialitate. Efortul făcut în
această direcție a fost însoțit cu siguranță și de o componentă
sentimentală și patriotică, dar el constituia înainte de toate expresia
concepției sale științifice, formate îndeosebi în atmosfera specifică
Muzeului Limbii Române, concepție potrivit căreia faptele de limbă, de
cultură și de istorie populară trebuie cercetate în realitatea lor complexă,
în relațiile strânse în care evoluează ele. Cristalizată în cel de al doilea
deceniu al secolului nostru concepția aceasta integratoare în cercetarea
culturii, istoriei și limbii naționale nu și-a epuizat încă toate resursele, iar
limitele ei, reale, nu trebuie să conducă la abandonarea ei totală.

' Ibid. p. 15. Nu putem trece peste exemplul dat de N. Drăganu însuși cu privire la
termenii slavi, cra't. cnez și voivod, termeni care i-au înlocuit pe alții de origine latină:
obiceiul nu are nimic slav în afară de termeni.
Ibid., p. 16.
" Ibid.
Ibid.

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

Un moment din evoluția preocupărilor universitare clujene...

21

UN MOMENT DE L’ÉVOLUTION DES PRÉOCCUPA TIONS
UNIVERSITAIRES DE CLUJ POUR
LA CULTURE POPULAIRE TRADITIONNELLE
Résumé
Linguiste et historien de l’ancienne littérature roumaine, Nicolae
Drăganu (1884 - 1939) s’est impliqué dés le commencemeni. ă cöté de
ses collégues de la mérne génération rajeunie de l’Université de Cluj,
dans l’étude et la préservation du patrimoine populaire național. La
création traditionnelle et les problémes qu’elle implique sont des sujets
fréquents qui reviennent dans ses recherches sur l’histoire ou la
littérature populaire. En fouillant les bibliothéques et Ies archives. pour
mieux connaître l’ancienne culture populaire roumaine. l'érudite
professeur découvre des manuscrits concernant la poésie, les convictions
et Ies coutumes populaires qu’il étudie et qu’il met en circulation ă cőté
de ses propres conclusions.
Solitaire avec l’orienlation moderne de la géographie linguistique
européenne, adoptée aussi par le collectif du trés prestigieux Musée. de la
langue roumaine, Nicolae Drăganu s’engage dans la recherche d’un
certain compartiment de la langue et de la culture populaire: Mots et
coutumes, d’aprés lequel les mots et les coutumes aident ă la
clarification de certains aspects obscures du passé d’un peuple: “les mots
clarifient souvent l’origine et mérne la variété des coutumes. en montrant
leur ancienneté et leur stratification, tandis que les coutumes, ă leur tour,
clarifient l’origine et le sens des mots”.
Cette opération, complexe et délicate, impose souvent le recours a
l’histoire politique, sociale, confessionnelle, ce qui donne, ă la démarche
de l’auteur, un caractere multidisciplinaire, préliminant ainsi les
orientations, si fréquemment invoquées dans la recherche scientifique.
L’analyse de certaines coutumes témoignent l‘excedente
formation de l’auteur qui offre des solutions intéressantes et, d’habitude,
certes. Cristallisée pendant la deuxiéme décennie du sicle passé. cette
conception intégratrice dans la recherche de la culture. de l’histoire et de
la langue naționale, n’a pás encore épuisé toutes ses ressources et ses
limites, réelles, ne dóit pas nous conduite ă son abandon.
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(APUD, Clujeni ai secolului XX, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,
2000, p. 61)

... început de martie, început de săptămână, la vremea când
ecoul alegerilor, evenimentul politic al perioadei mai stăruie în discuțiile
purtate pe marginea unui subiect care interesează pe toată lumea - ce ne
va aduce noua legislatură.
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E vremea când adie primele semne ale verii iar cârdurile de ciori
așteaptă și ele cu neliniște primele gesturi de geneză a rodului câmpiei,
gesturile simbolice și tainice ale semănătorilor. Urcând pieptiș strada
Bisericii Ortodoxe din Cluj-Napoca, mă trezesc contemplând casele
înălțate în răstimpul celor câțiva ani de când nu mi-am îndreptat pașii
spre această parte a orașului, mulțumindu-mă cu perimetru] centrului
urban, unde sălășluiesc librăriile, bibliotecile, teatrul, filarmonica și
arhivele. Case mari, trainice, din cărămidă; camere și ferestre spațioase,
multă feronerie, totul făcut aidoma după chipul clădirilor mai vechi,
parcă pentru a le îmbuna vecinătatea, dar epatând prin scânteierile pietrei
de Tioc, prospețimea culorilor, a lemnului și tencuielilor. La lume nouă,
case noi, pe când cele vechi - ai căror proprietari au fost spulberați în
cele patru vânturi de trecerea anilor și evenimentelor și-și dorm acum
liniștea de veci la Hajongardo - casele acelea sunt cam dărăpănate pe
dinafară, lespezile care pavează curțile sunt smulse, câte o poartă de fier
masiv se aține într-o rână, cutiile de poștă au etichetele sfârtecate. Și
cum ochiul este dedat obișnuinței de a judeca întregul după înfățișarea
învelișului exterior al lucrurilor sau fenomenelor, am fi tentați să făptuim
două greșeli. Pe de o parte să asimilăm imaginea decrepită a hainelor
unei case cu ceea ce domnește în interior, așteptându-ne să întâlnim cine
știe ce peisaje halucinante demne de penelul unor pictori expresioniști,
iar pe de altă parte pasiunea unora dintre noi de a-și învechi blazonul
prin achiziția unor mobile și obiecte casnice de o vechime considerabilă,
poate duce la a presupune nefondat că în odăile acelor case sunt
îngrămădite comori fabuloase, trecute de-a lungul anilor de la o
generație de cunoscători și degustători rafinați la alta.
N-aș putea spune că aceste ipoteze sunt excluse întru totul. De
aici însă, până la o considerare fanariotă a pereților exteriori - doar
pentru că în vremea raialelor din imperiul turcesc, supuse preceptelor de
umilință și sărăcie din suratele coranice, se suplinea acest costum
umilitor cu un lux interior inimaginabil - este o distanță pe care doar
excesul reveriei istorice o parcurge.
îmi păreau frumoase casele cele noi. dar locatarii lor (pe unii îi
știam) nu mă interesau nicidecum, nu aveau ce-mi spune, și chiar dacă aș
fi încercat să leg un dialog, sunt sigur că întrebările mele nedisimulate ar
fi trezit suspiciuni și inutile bănuieli.
Mergând la o întâlnire prestabilită cu etnograful Valeriu Butură
constatam, puțin încurcat de ipostazele arhitectonice întrezărite și
bubuiala sângelui în artere, că încep să gândesc “etnografic”. M-am oprit
în loc. filtrând prin nări mirosul fumului ce plutea peste grădini, acel fum
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inconfundabil prin care purificăm anotimpul de resturile vegetale
descompuse ale anului precedent. Da! da! Mi-am zis cu jumătate de glas.
Exteriorul unei case este prima capcană întinsă de om celor care vor să-i
iscodească perimetrul de regenerare a vigorilor prin taina singurătății și
izolării. Casa este o oglindă a sufletului nostru, dar o oglindă întoarsă cu
spatele către ceilalți...
Pe urmă aceste frânturi de gând s-au topit ca niște ultime petice
de zăpadă și am ajuns în fața imobilului de la numărul 22. Valeriu
Butură mă aștepta. întârziasem cu admirația mea proiectată asupra
caselor aproape o jumătate de oră. Și m-am înviorat brusc în aceste odăi,
chilii sobre, de practician iezuit. Puținătatea mobilierului, cărțile, câteva
scoarțe țărănești, un birou, o mașină de scris, un manuscris în lucru și...
o liniște nefirească pentru un perimetru orășenesc, liniște iradiind parcă
din chipul blând al acestui septuagenar înțelept, coborât spre cetățile
științei din Munții Apuseni, din Țara de Piatră, acea Țară închisă în sine,
supărată parcă de faptul că oamenii caută în pântecele ei numai aur și
minerale industriale când, mai presus de toate, strălucirea și bogăția sunt
oferite de virtuțile morale ale locuitorilor moți, ale lui Horea și lancu. ale
soldaților și savanților învățați pe care i-a dat culturii și civilizației
noastre naționale.
Pace, liniște, seninătate. Sub semnul acestei trinități a început
discuția cu Valeriu Butură, o discuție inedită pentru interlocutorul meu
care. în îndeletnicirea de etnograf, a învățat mai întâi ce și cum să-și
întrebe informatorii despre obiceiurile și tradițiile populare pentru ca
abia după aceea, prelucrând aceste informații și date, să le încrusteze în
studii dintre care unele sunt citate chiar de specialiști de talia, de
exigența lui Mircea Eliade.
“...Copilăria s-a desfășurat în plină etnografie. în plină
etnografie trăiau atunci oamenii la Sălciua. M-am născut în 1910. la 16
decembrie, și în casa părintească tatăl meu, fost învățător, mereu
povestea că la noi veneau fel de fel de specialiști: unii culegeau plante,
alții căutau bogății în subsol, erau zăcăminte de fier mai slabe, erau
oxizi, alții cotrobăiau prin peșteri - Poarta Zmeielor, Huda lui Papară
între multele frumuseți naturale din munții calcaroși, care încadrează
bazinul Sălciuei. Pe de o parte aceste relatări pe care noi. copiii, le
ascultam cu mare interes - pe de altă parte satul cu viața lui. De mic am
participat la ea fiindcă aveam foarte multe neamuri, astfel încât aveam
posibilitatea să fiu mereu prezent la toate manifestările din cadrul
familiei, din cadrul satului.
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Satul trăia o viață foarte activă, foarte bogată în tradiții. De multe
ori stau și mă gândesc oare când se va stabili locul tradițiilor în viața
socială românească - ele au dat o mare trăinicie vieții neamului. Ele au
unit satul, nu numai familia, ele au legat cu fire neștiute satele prin
nenumitele elemente de viață socială și viață spirituală.
Din ceea vă amintiți, care au fost primele lucruri de care v-ați
minunat?
Sigur, cele mai interesante și cele mai curioase lucruri atrag
totdeauna mintea unui copil. Printre acestea se număra și
Sângiorzul, când ceata de feciori ieșea la hotarul satului și
îmbrăca doi dintre ei în ramuri de mesteacăn. Aceștia se porneau
prin sat, unul dintre ei simbolizând bărbatul, celălalt o femeie.
,,Femeia” avea un băț în formă de cruce, îmbrăcat și el în frunze,
iar „Bărbatul” avea și el o prăjină cu o legătură de urzici. Erau
urmați de ceata feciorilor cu muzicanți, intrau prin curți, jucau,
urzicau oamenii care se strângeau să vadă cum sc joacă
Sângiorzul, iar femeile aruncau apă pe ei. Semnificația acestui
obicei se înscria, desigur, în ciclul de primăvară, când se invocau
ploile aducătoare de belșug pentru ogoarele sărace din hotarul
comunei.
Multă lume a apucat aceste obiceiuri care s-au păstrat destul de
bine până acum două-trei decenii, puțini au fost însă cei care șiau pus problema genezei lor și au încercat s-o explice cu
argumente științifice...
E o problemă destul de dificilă. A urmări tematic un obicei
constituia un lucru foarte important și interesant. însă marea
mulțime a obiceiurilor a dispersat preocupările primilor
cercetători. Cercetarea ar fi trebuit să meargă pe ansamblul
manifestărilor de viață spirituală și apoi să continue cu studii
tematice pe fenomene, așa cum s-a început dealtfel în deceniul
trei al acestui secol la noi, dar nu s-a mai continuat această
orientare...
Să ne întoarcem la anii copilăriei, la primii ani de școală...
învățător mi-a fost chiar tata, un povestitor înnăscut al
obiceiurilor și tradițiilor populare. Pe lângă aceasta, era ambianța
generală, interesul localnicilor pentru diferite manifestări, modul
lor de desfășurare mă impresiona. Desfășurarea nunților cu
ceremonialul lor tradițional, desfășurarea înmormântărilor cu
obiceiurile lor tradiționale părăsite acum. îmi aduc aminte cum.
la moartea moșului meu. când eram așa, de vreo 10-1 1 ani. s-a
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desfășurat obișnuitul priveghi. Am rămas foarte contrariat, era
primul priveghi la care asistam, copil fiind, și mă minunam cum
se distrau oamenii la jocurile acelea de priveghi - între care șușu,
moara, câte și mai câte, la care luau parte toți cei de față într-un
fel sau altul, alergau prin casă, fugeau de șuș, adică de unul care
era legat la ochi cu un ștergar și lovea cu brațele în dreapta și-n
stânga, sau de moară; aduceau de afară un om pe o scară mică,
avea un ciur legat de spate, se mișca, ciurul zornăia, mergea pe la
femei un fecior și zicea „măi, nu măcinați, haideți la moară” și
ținând în mână ceva de cărbunărit, cărbunea lumea. Și alte și alte
jocuri de priveghi care se desfășurau într-o succesiune aproape
neîntreruptă până dimineața. Am rămas profund impresionat.
Ulterior am asistat la niște priveghiuri în altă parte. într-o
deplasare făcută la Mărișel am văzut un priveghi mult mai bogat
în manifestări, mai variat, deci obiceiul se păstra mai bine decât
la noi. Cred că era printre ultimele jocuri de priveghi, pentru că
aceste jocuri în perioada de după război foarte curând au încetat.
Dar erau și alte împrejurări care m-au impresionat, și mă gândesc
la medicina populară și la plantele care m-au preocupat atât de
mult. Tatăl meu avea o soră, o femeie foarte dezghețată - a fost și
în delegația satului Sălciua de Sus la adunarea de la Alba-Iulia, în
decembrie 1918, cu toate că era văduvă de război și avea patru
copii. Un frate mai mare s-a îmbolnăvit pornind iarna cu o căruță
la școală, la Turda. Venise Arieșul mare, stricase linia ferată și
trei copii care învățau la liceul din Turda au pornit cu căruța spre
școală pentru a nu lipsi prea mult de la lecții. Toți trei s-au
îmbolnăvit .O răceală grozavă. Fratele meu a fost internat în
spital și la un moment dat, directorul spitalului, care îl cunoștea
pe tata, i-a spus: „știți ce, duceți-1 acasă ca moare”. L-au dus
acasă, mama făcuse deja o lumânare de ceară în pregătirea
morții, vine mătușa, îl vede și întreabă: „Măi, dar făcutu-i-ați voi
feredeu la băiatul ăsta ?”. „D-apăi nu știm cum să-i facem
feredeu” zice mama îndurerată. I-a făcut feredeu, o baie de aburi
cu flori de fân. A încălzit pietre, le-a aruncat în ciubăr, a pus
ciubărul pe o scândură, peste el a aruncat un țol, și i-a făcut
fratelui meu feredeu. A venit a doua zi, a venit a treia zi, câteva
zile în șir și s-a făcut muribundul bine. Am rămas cu toții uimiți
de știința mătușei, și de atunci am luat obiceiul s-o întreb despre
plantele de leac. Știa foarte multe plante medicinale. Dealtfel
aproape toate femeile cunoșteau foarte multe plante. îmi aduc
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aminte că prin 1918 mai era la Sălciua un doctor care nu prea știa
românește, iar oamenii nu prea aveau cum să-i spună ce îi doare,
pentru că doctorul nu înțelegea. Nici leacuri nu erau, și nici nu
prea aveau încredere în doctorii.
Cum e satul risipit, cum erau numai 3-4 oameni în sat
care umblau cu haine negre și doctorul era cel mai mic, îl vedeau
oamenii de departe, de pe coaste, o dată mergea la Mori, o dată
mergea îl Lătureni, o dată mergea în Roine și când îl vedeau
ziceau: „Oare cine moare că se duce doctorul de Groapa
Domneștilor în sus?”. Oamenii chemau doctorul numai atunci
când bolnavul era în agonie și de la omul în haine negre se
aștepta ultima speranță. înainte însă erau femeile care știau
enorm de multe lucruri, moștenite de moși-strămoși, fiindcă la
noi n-au circulat manuscrise cu doctorii populare, nici femeile nau umblat prin alte părți ca să mai audă și să vadă ce folosesc și
cum folosesc alții. Cel mult, dacă mergeau la un târg cu bărbații,
ca să-i ajute să ducă animalele, în rest erau în lumea lor. Ca toți
copii, ne închipuiam că acolo departe, la orizont, se termină
lumea și dincolo ne închipuiam înfricoșați ce-o fi și cum o fi? Și
ele rămâneau în mentalitatea aceasta, în lumea lor, dincolo erau
străinătățile și în „străinătăți” nu prea se duceau, doar vara plecau
în „țară”, la secerat. ...Dumneavoastră aminteați că sunt citat și în
unele studii ale lui Mircea Eliade. Sunt dator cu o explicație. în
tinerețe am publicat un studiu, mai mult o notă explicativă,
despre mătrăgună.
în Apuseni cultul mătrăgunei era reprezentat de credințele
care dăinuiau în satul nostru. La Sălciua era o femeie frumoasă și
la chip și în purtări. O chema Crucița Butii. Casa ei este în
muzeul satului. N-aveau copii, s-au dat în ținere la un crâșmar
care, după ce ei au murit, a vândut casa Muzeului Satului - e
prima casă cum intri în muzeu, pe stânga.
Crucița Butii culegea mătrăgună. Și toată lumea știa și
majoritatea femeilor credeau în puterile tainice ale mătrăgunei.
Avea o prietenă, pentru că o culegeau două femei, Lina Lînii.
Când le vedeau oamenii mergând pe Valea satului în sus spre
pădure unde crește mătrăguna, bărbații ziceau: „iar merg
bolundele aistea să culeagă mătrăgună, cine știe de ce și pentru
cine o culeg?”
Crucița Butii culegea mătrăgună „pe joc”, culegea
mătrăgună „pe măritat”, culegea mătrăgună „pe urât”, culegea
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mătrăgună „pe băutură”. Mama care auzea toate întâmplările, și
bune și rele, era ferm convinsă că la una din crâșmele din sat se
pune mătrăgună culeasă de Crucița în băutură fiindcă de
dimineața de când se deschidea și până seara când se închidea era
plină crâșma de lume. Mai erau vreo două, dar acolo mergeau
mai puțini. „Mătrăguna îi duce. Crucița a cules mătrăgună pe
băutură. E și prietenă cu crâșmărița. D-aia merg oamenii ca
bolunzii și stau și povestesc și uită de toate. Numai mătrăguna îi
duce că oamenii au și ei treburi, le lasă și stau acolo când ajung la
băutură”. Cruciței nu-i păsa de ce spune lumea. Venea cineva la
ea, îi aducea o sticlă cu vinars și ea cu Lina mergeau la pădure,
beau vinars, cântau, aduceau mătrăguna și o dădeau la cel ce o
ceruse. Venea și pe la noi, și peste ani, când am băut niște țuică
împreună, mi-a spus cum descântă mătrăguna „pe urât”, cum o
culege „pe băutură” și destul de degajată mi-a zis: „Oi mai mărita
și eu câte una pe care n-o lua nici dracu’, am mai făcut și eu
bine...
Dar rău, făcut-ai?
Nu! Zice. Rău n-am făcut la nimeni!”
V-am povestit despre Crucița și despre mătrăgună dar toate
femeile culegeau ierburi de leac, ba unele dintre ele, mai ales în ce
privește bolile animalelor, se dovedeau la fel de iscusite ca
veterinarii de mai târziu...
Studiile liceale le-am făcut la Turda, facultatea am făcut-o la
Cluj. Am ales geografia cu științele naturale, gândindu-mă că mă
interesează atât plantele, cât și problemele de viață materială și
social-umană. Botanica a fost disciplina preferată, iar îndrumător
prețios mi-a fost savantul Alexandru Borza care a insistat să mă
specializeze în probleme legate de întrebuințarea plantelor în satul
românesc. Așa am început să adun material de studiu și așa am
început să public în „Buletinul Grădinii Botanice”, primele note
etnobotanice, sumare bineînțeles, în cadrul restrâns al publicației,
care era o publicație de specialitate iar etnobotanica era o disciplină
tolerată căreia i se acordau puține pagini. Mă hrăneam însă cu visul
unei lucrări mari privind rolul și locul plantelor în viața poporului
român. Cu tot ajutorul profesorului Borza, mijloacele de cercetare și
investigare erau restrânse în domeniul etnobotanicii. Am intrat ca
preparator la Muzeul botanic. Aveam foarte puțini bani, de aceea
primele investigații le-am făcut cu bani economisiți. Am fost prin
Maramureș, am fost prin Oaș, prin Țara Hațegului, am fost în ținutul
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Năsăudului. Notele le-am publicat sumar în „Buletinul Grădinii
Botanice”. Atunci am început să întocmesc fișele pe specii, atunci
am început să conspectez bibliografia, deoarece etnobotanica a avut
la noi mai mulți precursori între care a strălucit Simion Mangiuca.
Numeroase însemnări și chiar mici monografii a întocmit Simion
Florea Marian care le-a publicat prin revistele vremii cum ar fi
„Familia” sau „Columna lui Traian”. In 1938 profesorul Borza, care
se cunoștea bine cu profesorul Guști, s-au întâlnit la București și la
întrebat Guști: „Măi, nu ai cumva pe cineva care se ocupă de
buruieni?” Profesorul i-a răspuns: „Am eu unul pe care tocmai
pentru buruieni îl pregătesc”. „Păi - zice Guști - să ni-1 dai nouă la
vară să ne ajute pentru că vrem să definitivăm două monografii...”
Era vorba de monografia Nerejul, unde cercetările erau conduse de
H. H. Stahl, un strălucit reprezentant al școlii sociologice de la
București și de monografia Drăgușul unde cercetarea o conducea
Traian Herseni.
V-am ruga să stăruiți asupra acestui moment al conlucrării cu
echipele de specialiști formați și conduși de profesorul Dimitrie
Guști, de la a cărui naștere s-au împlinit în iarnă 100 de ani.
Profesorul Guști a fost părintele sociologiei românești și un mare
savant al culturii noastre naționale. A format cadre deosebit de
valoroase: H. H. Stahl, Traian Herseni, Anton Golopenția,
Mircea Vulcănescu. Străluceau în ședințe, în expuneri, în
discuții. îndrumătorul lor atent era Profesorul. Primele discuții
despre plante au fost primite cu un deosebit interes. Guști aproba
și sublinia cu voce tare câte lucruri minunate se ascund în
tezaurul spiritualității populare în legătură cu plantele și încuraja
o preocupare secundară, să zic, față de preocupările majore ale
sociologiei.
Am lucrat la Nerej cu echipa condusă de H. H. Stahl, am
adunat plantele de acolo și am întocmit documentarea privind
întrebuințarea lor. Era pentru prima dată când lucram în zonele
extracarpatice și am avut noroc că această ucenicie s-a desfășurat
în Vrancea, unde am aflat minunați informatori - unii de talia
Sânzienei Simonesc, care a furnizat datele pentru aproape toate
fenomenele de cultură populară din Țara Hațegului, de la
Clopotiva. Această femeie era o comoară vie a tradițiilor locale
în toate domeniile vieții materiale și spirituale. Cam așa era și
Ioana Stoienoaie din Nerej. în fiecare zi treceam pe la ea. pentru
că de fiecare dată își mai aducea aminte câte ceva. Știa zeci de
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specii de plante, întrebuințări și mai cunoștea și diferite practici
magice. Numai câteva zile l-am prins acolo pe Constantin
Brăiloiu, renumit muzicolog. Ne-am revăzut ulterior în cadrul
Institutului Social Român.
...După ce am încheiat cercetarea la Nerej am plecat pe
urmă la Drăguș, unde la fel am stat o lună. Am cules materialul și
m-am întors la Cluj. Iarna au început tratativele cu bucureștenii.
Atât H. H. Stahl cât și Traian Herseni au insistat să merg la
Institut fiindcă ei îmi vor înlesni cercetarea. îmi cereau doar să
particip la campaniile lor de cercetări din centrele și zonele
planificate, în restul timpului puteam să umblu prin toată țara
după buruieni și după “vrăji”, după “boscoane” cum le spunea
profesorul Borza...
Mă tenta această perspectivă, se oferea și un salariu mai
bun, așa că m-am decis să plec la Institutul Social Român.
Profesorul, care îmi cunoștea bine și familia de la Sălciua,
a fost de acord dar mi-a spus că nu este prea bucuros de hotărârea
pe care am luat-o...
Am plecat la Institutul Social Român unde am asistat la o
serie de ședințe și discuții prilejuite de întocmirea planurilor de
cercetare. Se afla în pregătire o mare monografie zonală Țara
Oltului și în 1939 au început cercetările de teren.
Cum decurgea munca la Institutul Social Român, care era
spiritul dominant?
O deplină coordonare și o competentă îndrumare a oamenilor și a
problemelor. Eu, unul, am intrat în Institut în faza ultimă, după
ce se făcuseră multe încercări. încercările școlii sociologice de la
București, într-o primă fază, au fost de a face cercetarea prin
oamenii institutului, prin sociologi. Numai în a doua fază și-au
dat seama că trebuie să recurgă la specialiști pe fenomene de
cultură și acești specialiști, într-o strânsă colaborare, să elaboreze
monografiile locale sau zonale. Se cristalizase deja concepția
modernă de cercetare interdisciplinară. A venit însă războiul,
Institutul s-a desființat și...
Aminteați la un moment dat de întâlnirea cu Constantin
Brăiloiu?
între lucrurile care îl interesau în mod deosebit erau practicile
magice cu buruieni. Știam foarte multe, de la Crucița Butii, de la
Ioana Stoienoaie și Sânziana Simonesc, de la o mulțime de femei
cărora le-am câștigat încrederea și mi-au spus lucruri pe care nu
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le spuneau oricui și pe care apoi eu le aduceam în discuții, în
conferințe și referate susținute la Institutul Social Român. La cele
prilejuite de apropierea și pregătirea campaniei de la Făgăraș,
care a reunit foarte mulți cercetători, Brăiloiu era nelipsit.
Pasiunea lui erau obiceiurile, credințele, domeniu în care
știa foarte multe lucruri. Mintea lui enciclopedică era avidă de
explicații și noutăți despre “buruieni”, așa că la conferințe se
arăta cucerit iar după aceea stăteam de vorbă, îmi adresa întrebări
despre legăturile dintre credințe și plante. Legături sesizate pe
parcursul cercetărilor, dar greu de înțeles pentru un nespecialist
în etnobotanică... Era comunicativ cu unii, cu alții deloc. Un om
de la care aveam multe de învățat, dar care nu se sfia să învețe la
rându-i pe alții... Avea darul de a surprinde imediat noutatea
unei discuții, dar și sterilitatea altora, moment când își părăsea
brusc și fără explicații interlocutorii.
Să revenim la plante, la credințele legate de lumea vegetală...
M-au preocupat îndeaproape obiceiurile, credințele, practicile
magice. Unele legate de plante, la care se apela în vechime
pentru rezolvarea unor probleme care depășeau condițiile locale
și rezolvarea firească a lucrurilor, și atunci se apela la cei despre
care poporul spunea că posedă astfel de puteri, sperând și crezând
că elementul magic îi ajută, le împlinește dorințele...
Există vreo legătură între flora endemică, flora dacică și
investirea anumitor plante cu puteri benefice sau malefice, fac
specii din această floră obiectul unor credințe străvechi?
Există înainte de toate denumirile dacice rămase de la
Dioscoride. Urmărind utilizarea lor actuală am constatat că sunt
două grupuri importante de plante - unele folosite în mod curent
în medicina populară de pe meleagurile noastre. Un lucru este
clar - Dioscoride nu a trecut aceste specii la întâmplare. Prin
relațiile lui, prin informatorii lui, a dat un îndreptar pentru
plantele în uz la daci, sigur aceasta în perioada de pregătire a
ocupării Daciei. între aceste plante figurează socul, teiul și
patlagina, și abia în al doilea rând un grup restrâns de plante
frecvente în floră, dar ale căror întrebuințări probabil s-au
pierdut, au fost abandonate din cauza puținătății principiilor
active pe care le conțin. Există deci o moștenire de care se leagă
nu numai credințele, ci și atitudinea față de plante. La culesul
unora se duceau numai într-o anumită perioadă a anului, sau
îmbrăcați în haine de sărbătoare, și le duceau, le ofereau acestor
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plante daruri ca să le răsplătească puterile magice, puterile
vindecătoare. Deci practicul era în ambianță cu magicul, cu o
serie de credințe în legătură cu dobândirea însănătoșirii
bolnavului prin aceste practici, pe care le-a generat culegerea și
întrebuințarea diferitelor specii vegetale. Este foarte greu desigur
de precizat ce vine din antichitate, dar majoritatea speciilor utile,
de bază, nu numai în medicina populară dar și în pomicultură
bunăoară, își au locul lor bine stabilit în fondul original al
graiului, la fel toate plantele cultivate.
în Enciclopedia de etnobotanică sunt incluse 786 de
specii folosite de poporul nostru, dar probabil că sunt mult mai
multe. Culegerea datelor a rămas în urmă pentru că în perioada
de după război s-au cules puține denumiri și s-au consemnat
puține întrebuințări, iar în perioada interbelică preocupările au
fost sporadice. Precursorii din veacul trecut au arătat mai mult
interes față de credințe culegând detalii prețioase. Mă gândesc la
deja amintiții Simion Mangiuca și Simion Florea Marian, cărora
le datorăm consemnarea multor documente valoroase cu privire
la practicile magice, Puținătatea specialiștilor în etnobotanică a
făcut să se piardă multe izvoare de spiritualitate ancestrală.
Interesul pentru materialul de documentare românesc a fost și
este mare în rândul specialiștilor străini atât în ce privește
practicile magice, cât și întrebuințările efective. O babă care
cunoaște 200 de specii sigur că nu le-a luat nici din carte, nici din
manuscrise, nici nu le-a auzit pe drumuri, ci le-a moștenit de la
înaintași și ie-a transmis mai departe - întrucât sănătatea satului
românesc depindea de cunoștințele lor, de practicile lor într-o
vreme când nu existau leacuri, ori când chiar dacă existau
leacuri, acestea erau scumpe și rele la gust, țăranul preferând
ceaiurile preparate de femei.
Farmacologia contemporană a preluat și recomandă multe din
virtuțile plantelor medicinale. Dimpotrivă, pentru procesul,
practica în sine de folosire a plantelor nu s-a arătat nici un
interes sau unul prea scăzut...
Evident, vechimea folosirii plantelor în scopuri terapeutice este
atestată tocmai de aceste practici. Ca în toate domeniile vieții
spirituale, unele au fost combătute, cele legate de unele specii
cum ar fi mătrăguna, dar erau și alte plante de “urât”, de
“desfăcut”. Unii dintre practicieni erau apreciați dar alții, despre
care se spunea că fac și “vrăji”, aceștia au fost combătuți de
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biserică - de ale cărei rigori nu a scăpat nici cultul strămoșilor
care, în forma mai veche, precreștină, a fost combătut cu
vehemență mai ales la noi în Transilvania. Mesele pentru moși
erau frecvente în timpul serbărilor ciclului de primăvară. Lângă
bisericile din Lăpuș sunt nelipsite mesele pentru moși, iar cele de
pe lângă monumentala biserică din Surdești sunt niște
dreptunghiuri mari, cioplite din piatră, înșirate unele după altele,
din care se deduce că au fost folosite din generație în generație.
Biserica le-a combătut, dar a trebuit să le tolereze în apropiere.
Mesele pentru moși erau mesele comunității săsești, și după
pomelnicele tradiționale se desfășurau mesele pe neamuri,
oamenii se ospătau la iarbă verde, discutau, uneori se mai certau,
și biserica asista neputincioasă la ele cu toate că întreg
ceremonialul venea în contradicție cu canoanele creștine. Acest
obicei s-a menținut până în timpurile apropiate. Nunta a avut
ritualurile și momentele ei înainte de apariția căsătoriei
religioase, care a fost și a rămas o simplă formalitate față de
ceremonialul foarte bogat, începând cu intrarea fetelor în joc și
terminând cu “calea întoarsă” pe care o făcea nevasta după nuntă,
sau cu păstrarea maramei de la nuntă până la moarte când se
folosea din nou (la Zlatna în Apuseni) păstrând-o cu sfințenie ca
un model al căsniciei, al trăiniciei legăturilor de familie.
In biografia dumneavoastră este sesizabilă trecerea bruscă de la
preocupările de etnografie spirituală la cele de cultură
materială, la etnografie. Cum și în ce împrejurări s-a produs
această translație neobișnuită?
După desființarea Institutului Social Român am rămas la
București ca profesor la liceul Gheorghe Șincai, unde predam
geografia. Umblasem mult, văzusem și reținusem multe, așa că
aveam ce povesti copiilor. Le plăceau mai ales scenele din viața
rurală, școala era printre cele mai bune din Capitală, mă
pregăteam temeinic pentru lecții având grijă să nu scap pronunții
ardelenești care stârneau hazul școlarilor... De acolo am revenit
la Cluj, la facultatea de geografie ca șef de lucrări la catedra de
geografie economică. In aceste împrejurări am revenit la
subiectul “sat” și mi-am zis că poate ar fi mult mai interesant să
mă ocup, în condițiile din 1946 încoace, de cultura materială
populară. Era poate în această preocupare și o influență a lui
Romulus Vuia din anii studenției când îi audiam cursul, dar și
îndemnuri practice. Mă izbeam mereu, aci de un lemn folosit, aci
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de unelte, atunci când studiam credințele având ca obiect plantele
cultivate. Angajarea în cultura materială se lega însă direct de
noua mea profesiune de geograf-economist, și de la facultate am
trecut la Muzeul etnografic al Transilvaniei în 1956 ca șef al
secției în aer liber din parcul natural Hoia, ocupându-mă direct de
casa țăranului transilvănean, de îndeletnicirile lui. Realizarea
unei gospodării implica o acțiune de vaste investigații în zonele
din care s-au adus exponate și în comunele din care s-au
reconstruit în Hoia tipurile zonale de gospodării.
A fost dificilă această adaptare ?
Nu prea, pentru că tot de la Sălciua am plecat și cunoșteam și din
practică multe lucruri, moșul meu fusese țăran iar noi chiar și
atunci când am fost studenți, trebuia să participăm vara la
muncile gospodărești, la cosit, cărat, tăiat lemne și alte treburi.
Munca la secția în aer liber a fost o preocupare deosebit de
susținută. Găsirea exponatelor necesita alergătură prin sate,
stabilirea tipologiei locale de construcție, mod de organizare,
reconstruirea
exponatelor
achiziționate,
achiziționarea
inventarului legat de viața economică a zonei, a gospodăriei ca
tip reprezentativ pentru ceea ce a fost tradițional în satul
respectiv.
O colecție de case se poate concepe numai în evul modern și
contemporan, eforturile materiale și umane depășind
posibilitățile unui individ, și de aceea atari colecții sunt inițiate
și susținute de stat. In munca aceasta de conservare a fondului
arhitectonic popular ați trăit desigur momente de satisfacție dar
și gustul amar al eșecului?
începuturile secției se leagă de numele lui Romulus Vuia,
fondatorul muzeului clujean. Dintre exponatele aduse cu
sacrificii de Vuia numai casa de la Vidra a rămas ca un
monument de cultură impresionant prin proporții și realizare.
Odată reluată problema secției în aer liber, în anii de după război
s-au făcut achiziții masive pentru tipuri zonale de gospodării,
pentru monumente de arhitectură populară, pentru instalații
tehnice țărănești și ateliere meșteșugărești grupate în cadrul celor
două sectoare (sectorul tipuri zonale de gospodării și sectorul
instalații tehnice țărănești și ateliere meșteșugărești)...
De cum venea primăvara, ne porneam la drum în baza
planului de achiziții și până în toamnă le aduceam la Cluj. Le
construiam cu destul de mari dificultăți. E foarte greu să faci o
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casă, dar e foarte greu să te străduiești să faci un sat lângă oraș.
De multe ori, casele mai vechi necesitau înlocuiri, necesitau
munci migăloase de restaurare, deci nu era o treabă ușoară. Era o
treabă grea, începând de la găsirea exponatelor și până la finisare
și darea lor în circuitul expozițional. Multe instituții clujene neau ajutat efectiv, mă gândesc la silvici care mereu ne-au pus la
dispoziție material lemnos, pentru că arhitectura transilvăneană și
toată gama instalațiilor de odinioară a fost din lemn.
Abia astăzi, după două decenii și jumătate de eforturi, ne putem
da seama ce mult au însemnat aceste achiziții, pe care dinamica
satului românesc contemporan, mutațiile survenite le-ar fi făcut
imposibil de împlinit acum, când majoritatea caselor străvechi
au dispărut pur și simplu fără urmă. Și totuși există și
neîmpliniri?
Ideal ar fi fost să realizăm circa 22 de tipuri zonale de gospodării,
cam atâtea zone am preconizat în Transilvania. Lucrul însă nu a
mai mers în ritmul în care am început, multe exponate nu s-au
mai adus. Va trebui adusă o gospodărie săsească. Eu am alergat
foarte mult prin zona Bistriței, care are multe obiecte tradiționale
reprezentative pentru cultura populară săsească din Transilvania.
De aceea am și făcut achiziții numeroase de piese săsești
din această zonă. Printre altele, țin minte că am cumpărat și o
sobă din cahle cum nu se mai găsesc de mult în perimetrul
amintit, sperând că voi găsi până la urmă și o casă. Am fost și
pretențios. Mi-am zis că din moment ce în secție se găsesc case
din secolul al XVII-lea, și o casă săsească trebuie să fie tot din
secolul al XVII-lea, deoarece cea din secolul următor este casa
din cărămidă. Am alergat, am căutat. Nu se găseau gospodării
complete, nu se găseau construcții corespunzătoare, pentru că la
noi în Transilvania se spunea: “Sasul când nu are de lucru strică
casa și își face una nouă”. Cam așa era și prin zona Bistriței. Anii
trecuți am fost consultat de actualii custozi ai muzeului și am
recomandat una din gospodăriile investigate, urmând să fie adusă
la Cluj. Sunt însă zone care rămân “descoperite” nu numai cu
achizițiile, ci chiar și cu cercetarea etnografică. Zonele bogate iau atras mereu pe cercetători care au ocolit zonele sărace. Am
impresia că muzeografii tineri vor umple aceste goluri rămase de
la cei vechi care ar fi trebuit să efectueze cercetarea atunci, la
vremea când în sate se mai găseau o grămadă de lucruri. Acum
nu mai găsești nimic. Mă duc la Sălciua, nu mai recunosc
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săliuanii. îl ascult pe un văr al meu, om mai în vârstă ca mine,
cum povestește întristat: “Femeile-s toate îmbrăcate ca
“doamnele”, nici una nu mai poartă zadie și nici cămașă ca mai
înainte. Cine-o mai văzut opinci ? Păpuci ! Nu mai umblu cu
straiță, umblu cu tașcă. Nu mai seamănă nimic cu ce-a fost mai
demult...”
Așa este lumea satului.
între cele două războaie mondiale, citind cum o duc
țăranii din Apus, mă întrebam cu inima chircită când vor ajunge
și țăranii noștri să trăiască mai bine. Și iată că pot spune că am
apucat acele vremuri. Nu mai aleargă oamenii după bucate, se
îmbracă bine, produsele industriale sunt ieftine. Ce este trist este
faptul că foarte multe tradiții zonale au dispărut într-un timp
record. Satul se transformă, își schimbă pielea, apar alți oameni,
alte tipuri de case. Țăranul nostru merită aceste înnoiri, e tris însă
că renunță la niște tradiții pe care ar putea să le mențină - mă
gândesc la costumul sărbătoresc, la tradițiile arhitectonice, la
țesături și mobilier...
Dacă ar fi să numiți un obiect sau un grup de obiecte din
colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei, pe care le
îndrăgiți în mod deosebit, care ar fi acela sau acelea ?
Cu emoție am adus în secția în aer liber a Muzeului biserica din
Cizer făcută de o echipă de meșteri moți condusă de Horea. E
exponatul cel mai valoros dar sunt și alte exponate pe care le
îndrăgesc, cum ar fi gospodăria din Maramureș, gospodăria de la
Galda, cea mai veche din secție, restaurată pe la 1786, deci atunci
avea peste un secol vechime, valoroasă este și casa cioplitorului
de piatră de la Almașul Mare, casa din Josenii Bârgăului, moara
de la Joseni sau...
îmi dau seama că iubiți aproape toate exponatele ?!
De fiecare mă leagă un gând, o întâmplare. Strădania și
alergătura pe teren mi-au fost și mie folositoare, pe lângă faptul
că s-a întrupat secția în aer liber. Ceea ce am studiat de-a lungul
anilor a constituit fundamentul lucrării Etnografia poporului
român - de fapt, și al altor lucrări de specialitate.
Ajungând la vârsta de 60 de ani, am predat munca
muzeografică colegilor mei mai tineri. Ceea ce scrisesem și
publicasem până atunci fusese pe apucate, și m-am gândit că ar
trebui să aștern pe hârtie cunoștințele acumulate. Se pusese mare
accent pe arta populară și poate de aceea nu s-au întocmit planuri
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minuțioase de cercetare a culturii populare. Vreau să vă mai spun
că timp de câțiva ani susținusem cursul de etnografie la facultatea
de istorie a universității clujene, prilej care m-a obligat la o primă
sistematizare a materialului adunat. Procedând la o nouă analiză
critică a acestui materia], aprofundându-1 și ordonându-1 în
conformitate cu rigorile științifice, am întocmit lucrarea ce se
cheamă Etnografia poporului român. Nu pot spune că aș fi foarte
mulțumit de această lucrare, dar este un început, și începuturile
sunt mai grele întotdeauna. Apoi am pus în ordine și materialul
etnobotanic pe care începusem să-l adun în urmă cu o jumătate
de veac. Am revizuit, am discutat problematica și cu alți
specialiști, am restructurat și îmbogățit fișele de documentare și
așa a apărut Enciclopedia de etnobotanică românească, destinată
unui cerc larg de cititori și primită cu interes. în prezent lucrez la
o Etnografie a Transilvaniei. E o lucrare dificilă și în a cărei
alcătuire trebuie ținut cont de extrem de mulți factori. Am ajuns
cu redactarea la capitolul “Ocupații”, cu liman mai liniștit. Peste
500 de pagini sunt dactilografiate într-o primă versiune, având în
perspectivă alte revizii și restructurări în vederea definitivării
primelor capitole...
Nu știu ce “descântec ’’ ar trebui pronunțat ca să vă determinăm
să vă întoarceți la preocupările din tinerețe, cele de cultură
spirituală ?
Unul dintre cele mai frumoase și mai interesante mi l-a spus
Ioana Stoienoaie din Nerej. Ioana Stoienoaie mai făcea și de
“dragoste”, se ducea la ea femeia părăsită de soț sau bărbații ale
căror neveste o luau razna, se duceau să le întoarcă îndărăt. Unii,
spunea lelea Ioana, s-au și întors în urma “vrăjii” făcută de ea.
Avea un descântec care suna așa:
A plecat pașa în pășat
Cu sabie de foc încins
Să arză șesurile cu grâiele
Munții cu oile
N-a ars șăsurile cu grâiele
Nici munții cu oile
Ci arde inima lui...
și continua descântecul cu vraja respectivă. Lua “mila de la 99 de
oi cu 99 de miei” și o da lui... (cutare) să vină îndărăt, deci o
chemare de dragoste; “99 de vaci cu 99 de viței, mila le-a luat și

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

Constantin Dumitrescu

39

la ... (cutare) le-a dat”; “99 de iepe cu 99 de mânji, mila și
dragostea le-a luat și lui... (cutare) le-a dat...”
Să vie , să vie
Prin sat fără sfat
Prin lume făr-de rușine
Să nu poată trăi făr-de mine
Ori să vie, ori să pleznească
Făr-de mine să nu trăiască...

Era un descântec vechi, datând din vremea pustiirilor
otomane, care nu au ocolit nici ținutul de legendă al Vrancei.
Ioana Stoienoaie nu mai este demult, dar descântecul ei a rămas,
l-ați declamat, și chiar dacă azi-mâine aveți 70 de ani, tot mai
sperăm că în această cameră liniștită se va plămădi și cartea
visată încă din tinerețe...
Poate, cine știe ? Mai avem multe de spus și încă multe de
învățat.”
(martie 1980)
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LEONTIN GHERGARIU ȘI CERCETAREA
BISERICILOR DE LEMN DIN SĂLAJ
Daniela Șerdan Orga
Leontin Ghergariu a fost unul dintre cei mai activi și reprezentativi
cercetători ai patrimoniului istoric și artistic al Sălajului. Din păcate însă
activitatea sa a fost cel mai adesea dată uitării, puțini fiind cei care au mai
amintit de personalitatea profesorului emerit, publicistul, istoricul,
lingvistul, etnograful și folcloristul Leontin Ghergariu.
Destinul l-a purtat pe Leontin Ghergariu pe mai multe meleaguri
transilvane, dar anii petrecuți la Zalău l-au legat sentimental de aceste
ținuturi, constituind perioada maturizării sale ca om de școală și de vastă
cultură. Născut la 13 ianuarie 1897 în localitatea Nădlac (județul Arad),
în familia preotului greco-catolic Ioachim Ghergariu, primii ani de
școală îi face Ia Terebești (județul Satu Mare) unde tatăl său fusese
numit preot. Cursurile gimnaziale le urmează la Beiuș, pe care le termină
în 1915, după care, în tradiția familiei, se înscrie la cursurile seminarului
teologic de la Blaj (1915-1918). Se înscrie încă din primul an al
Universității Daciei Superioare la cursurile Facultății de Litere, secția de
filologie-istorie, pe care le încheie în 1923. Pentru anul școlar 1923-1924
este numit profesor la Liceul "Vasile Lucaciu" din Cărei1, urmând ca în
anul școlar următor să fie numit director al Liceului de băieți din Zalău,
funcție ce o deține până în august 1940. La această dată părăsește Zalău,
fiind nevoit să se refugieze la instaurarea administrației maghiare după
Dictatul de la Viena dată fiind activitatea desfășurată pe tărâm național.
Pentru perioada 1940-1945 se stabilește în Arad unde activează ca
profesor la Liceul "Moise Nicoară". începând cu anul școlar 1945-1946
și până în 1958 este profesor la Liceul "George Barițiu", fiind în același
timp inspector secundar, apoi inspector general șef la Inspectoratul
regional Cluj. în 1958 se pensionează, iar în 1965 i se conferă titlul de
"profesor emerit" pentru întreaga activitate didactică.’
Activitatea de ziarist a lui Leontin Ghergariu începe în anul 1919
prin colaborări la Unirea și Unirea poporului din Blaj, apoi la Neamul1
1 în acea perioadă Cáréiul făcea parte, administrativ, din județul Sălaj.
Doru E. Gorun, Figuri de intelectuali sălăjeni: Leontin Ghergariu (]897-1980), în
Acta MP, 1981, p. 737.
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nostru din Cărei, Societatea de mâine din Cluj, Universul din București.
La perioadă scurtă după sosirea sa în Zalău, începând cu 31 ianuarie
1925, editează Meseșul, publicație săptămânală de cultură și informație,
prin care își propunea să facă pe întreg teritoriul județului "o educație
cetățenească națională".34 După 1926 transformă publicația în organ
oficial al Despărțământului sălăjean al ASTREI, dorind astfel să
contribuie la "propaganda culturală, atât de trebuincioasă în aceste părți"
de țară. După unele sincope datorate problemelor financiare aceasta este
editată sub numele Gazeta Sălajului. în același timp, Leontin Ghergariu
se ocupă și de editarea revistei Școala Noastră. Cu o apariție efemeră,
sub autoritatea lui Ghergariu și a lui Grațian C. Mărcuș, mai notăm aici
Țara Silvaniei, prin care cei doi realizează o adevărată revistă de cultură
cu caracter regional. Cei doi mărturiseau că pe timp lung urmăreau: "prin
scoaterea acestei reviste și un alt scop, anume, să contribuim, prin ceea
ce apare în ea, la o viitoare monografie a Sălajului românesc."1
Leontin Ghergariu este și un harnic colaborator al ziarelor și
revistelor din alte centre culturale ardelene: Transilvania (organul
central al ASTREI) din Sibiu, Tribuna, Steaua, Făclia din Cluj, Cronica
sătmăreană din Satu Mare etc. Ca urmare a activității desfășurate în
presa scrisă în perioada interbelică, Ghergariu ajunge vicepreședinte al
"Uniunii ziariștilor români din Transilvania" (1938-1940). 5
Activitatea lui Leontin Ghergariu a fost un deosebit de vastă,
depășind eforturile de întărire a vieții românești și a sistemului de
învățământ în Sălaj, el aplecându-se și asupra problemelor de investigare,
consemnare și conservare a tezaurului istoric, lingvistic, etnografic al
românilor din Sălaj. Formația sa intelectuală, specializările urmate în anii
săi de instruire de la Blaj și Cluj, educația primită în familie de preot,
mediul rural din care a pornit, au fost premise pentru fortificarea unui
cercetător acribie și cu valențe în mai multe domenii. El a demarat
cercetarea științifică sistematică a mai multor domenii de interes pentru
trecutul Sălajului. Demersurile sale, rezultatele la care ajunge îl impun în
lumea științifică ardeleană, fiind cooptat în colectivul etnografic al Secției
de etnografie și folclor al Filialei Cluj a Academiei Române. în Consiliul
științific al Muzeului Etnografic al Transilvaniei și membru în comisia de
achiziții a aceleiași instituții, membru corespondent al Comisiei
Monumentelor Istorice - secția Transilvania, a fost colaborator științific al

3 Meseșul, I, 1925, nr.l din 31 ian.
4 Țara Silvaniei, I, nr. 1, p. 4.
3 D.E. Gorun, Acta MP 1981, pp.737-738.
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Institutului de Lingvistică al Academiei Române6, membru al Societății de
științe istorice și filologice. Poartă o bogată corespondență cu personalități
de marcă a vieții științifice și culturale din Transilvania: C. Daicoviciu, R.
Vuia, I. Clopoțel, I. Breazu ș.a.
Domeniul de cercetare în care a excelat a fost cel al etnografiei și
folclorului, aplecându-se deopotrivă asupra elementelor de viață materială,
cât și a celor spirituale. Enumerăm aici câteva studii publicate în reviste de
ridicat nivel științific: Unelte și instalații țărănești pentru prelucrarea
unor produse alimentare din Sălaj,7 Ocupații anexă ale populației din
Sălaj în trecut,8 Meșterii construcțiilor monumentale de lemn din Sălaj,9
Preocupări etnografice și folcloristice ale lui Damaschin Bojincă,10*
Károly Kiss Zilahi, literat și etnograf11 Folcloriști din Sălaj,12 Miorița și
Meșterul Manole în folclorul sălăjean)3 A colaborat la cercetările
efectuate de colective mai largi în diverse zone,14 dar și la elaborarea
lucrărilor ce au fructificat aceste campanii: volumul Arta populară din
Valea Jiului,15 Bistrița Năsăud - studii și cercetări de etnografie, a
volumului despre Țara Bârsei,1617
18
nu puține din lucrările sale rămânând în
manuscris. în 1973 este editată, la Zalău, culegerea de folclor semnată
Leontin Ghergariu, Folclor literar din Sălaj)''
Chiar dacă nu a văzut lumina tiparului, cea mai importantă
lucrare a lui Leontin Ghergariu rămâne "Bisericile monumentale din
Sălaj". "Gândul întocmirii unei monografii a bisericilor de lemn din
Sălaj m-a preocupat de foarte multă vreme - scria acesta în prefața
6 în această calitate a contribuit la elaborarea Dicționarului limbii române literare
contemporane (1955), Dicționarului român-maghiar (1964), a Dicționarului limbii
române (voi. VII, 1963).
7 AMET, 1965-1967, pp. 439-462.
8AMET, 1968-1970, pp. 161-184.
9 AMET, 1971-1973, pp. 275-292.
10 AMET, 1959-1961, pp. 269-281.
"Acta MP, IV, 1980, pp. 815-821.
12 Acta MP, II, 1978, pp. 393-412.
13 Transilvania (Sibiu), 1942, nr. 2-3, pp. 304-309.
14 A participat la campaniile de cercetări din zona lacului Cinciș-Hunedoara, în
Maramureș, Drăguș, în Năsăud, în Țara Bârsei etc.
Stahl, Paul H. (coord.) Arta populară din Valea Jiului. București, Ed. Academiei,
1963,578 p.
16 Țara Bârsei, voi. I-II, sub redacția lui N. Dunăre, colectiv de autori: M. Băltescu,
Pavel Binder, L. Ghergariu etc., 1972-1974
17 Leontin Ghergariu, Folclor literar din Sălaj, Zalău, 1973, 350 p.
18 în fondurile Arhivelor Naționale Sălaj există un fond personal Leontin Ghergariu,
donat de acesta prin intermediul lui Doru E. Goron, cel care ne-a semnalat existența
manuscrisului.
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lucrării rămase încă în manuscris: "Adunasem materialul documentar din
fostul județ și un bogat material ilustrativ încă din anii 1934-1939. în
urma Dictatului de la Viena a trebuit să întrerup lucrarea, iar
evenimentele petrecute după acest Dictat m-au împiedecat să prelucrez și
să public monografia proiectată. în învălmășeala din preajma eliberării,
o bună parte a materialului documentar adunat (note, desenele, albumul
cu fotografii) a dispărut, ceea ce a mai rămas a fost răvășit, așa că
reconstituirea și completarea materialului - cu tot sprijinul larg, moral și
material (...) m-a costat mult timp."19 Producându-se modificări în
structura administrativă a țării, granițele județului Sălaj sunt serios
redesenate. Prin urmare, L. Ghergariu reia munca de documentare, fiind
nevoit să includă în monografia sa localitățile nou arondate Sălajului.
Până la forma definitivă, lucrarea a cunoscut mai multe variante
atât de titlu, cât și de conținut. într-o primă formă se intitula: "O
monografie a bisericilor de lemn din Sălaj". Sub acest titlu2021
22
a încercat să
o publice în 1942, când a solicitat sprijin financiar din partea Ministerului
Propagandei Naționale. Structura lucrării în acel moment era următoarea:
introducere-, biserici de lemn din județul Sălaj; vechimea bisericilor;
mediul înconjurător; planul; construcția; turnurile; interiorul și pictura;
decorul exterior; meșterii și zugravii; dezvoltarea și influențele de stil;
obiectele de artă; importanța bisericilor; concluzii^
Ultima formă poartă titlul: "Bisericile de lemn din Sălaj” și are
următorul cuprins: Câteva date etnografice și istorico-etnografice;
vechimea construcțiilor; materialul, tehnica și ornamentația; meșterii
bisericilor; pictura; zugrăvirea interiorului; zugrăvirea exteriorului; icoane
și iconari. Lucrarea este bogat ilustrată, însumând peste 230 materiale
fotografice reprezentând părți din construcție, picturi pe pereți, icoane etc.
Bisericile de lemn din Sălaj au reținut atenția ocazional, articole
sau studii sumare (rar însoțite de fotografii sau schițe) apar în presa din
perioada interbelică, fără a aduce contribuții demne de luat în seamă.
Primele preocupări cu valențe științifice sunt cele ale lui Atanasie Popa"

19 Arhivele Naționale Sălaj, Fond personal Leontin Ghergariu, mss. "Biserici de lemn din Sălaj"
20 Era perioada în care școala monografică inițiată de Dimitrie Guști impusese moda
monografiilor.
21 Arhivele Naționale Sălaj, fond. cit.
22 At. Popa a acordat atenție bisericilor de lemn din Sălaj și în alte lucrări de ale sale:
Rapoarte și dări de seamă către Comisiune, Biserici vechi de lemn românești din
Ardeal, Biserici de lemn din Transilvania (I. Arhitectură, plan, stil), toate publicate în
ACMIT, Zugravi și școli de zugravi ai bisericilor de lemn din Transilvania. Dimitrie
Ispas din Gilău-Cluj, publicată în AMET.
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{Biserica de lemn din Brîglez jud. Sălaj,23 Biserica de lemn din
Gâlgău,2425
Biserica de lemn din Căpâlnals, Biserica de lemn din Păușa Sălaj - sec. XVIII2627
), iar mai târziu cele ale arhitectei Ioana Cristache28
Panait {Bisericile de lemn de pe Valea Almașului,21 Bisericile de lemn
din Sălaj ). Merită reținută și punctarea de către a Vaier Butură a valorii
bisericii din Cizer.29 Mai recent, în anii '80, merită reținut efortul depus
de arhitectul Corneliu Zebacinshi în cadrul Muzeului Județean de Istorie
Zalău, care inventariază și prelucrează informațiile existente la aceea
dată pentru o mare parte din biserici. El publică, chiar, materiale
rezultate din cercetările întreprinse {Biserica de lemn din Domnin și
Altare semicirculare la biserici de lemn sălăjene)3031
.
Bisericile de lemn din Sălaj sunt integrate într-un areal mai larg,
acela al nord-vestului Transilvaniei, prin publicarea volumului
Monumente istorice bisericești din Eparhia Oradiei. Județele Bihor,
Sălaj și Satu Mare. Bisericile de lemn.3' Textul referitor la bisericile
sălăjene din acest volum aparține arh. Ioana Cristache-Panait și se
axează, în special, pe arhitectură și mai puțin pe pictură, icoane sau
meșteri. Sunt descrise 75 de obiective, ilustrate prin 140 de fotografii
privind arhitectura, 8 imagini cu detalii din pictura murală, 6 fotografii
cu icoane. Putem aprecia că această lucrare, încercând să acopere o
cercetare mult prea pretențioasă, atinge doar suprafața problemei, având
finalitatea unui inventar grăbit. în aceeași notă, a integrării acestor
monumente într-un areal cultural mai larg, se circumscriu demersurile

23 în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru Transilvania. 1929 (voi.
II), pp. 353-365.
24 Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru Transilvania. 1930-1931
(voi. III), pp. 186-203.
25 Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru Transilvania, 19301931 (voi. III), pp. 228-238.
26 Acta MN, VIII, 1971, pp. 593-602.
27 în Monumente istorice. Studii și lucrări de restaurare, 1969, pp. 131-146.
28 Buletinul Monumentelor Istorice, XL, 1971, nr.l, pp. 31-40 (în colaborare cu Ioan
Scheletti).
29 V. Butură, Un monument al culturii populare transilvănene. Biserica de lemn din
Cizer, în AMET, 1959-1961, pp. 323-338.
30 Acta MP, VII, 1983, pp. 743-749; VIII, 1984, pp. 775-792 (ambele în colaborare cu
Ioan Ciocian).
31 Oradea, 1978. Autorii lucrării sunt I. Godea și Ioana Cristache Panait, avându-i
colaboratori pe Aurel Chiriac și Marin I. Marinaș, studiul introductiv este semnat de
Vasile Drăguț.
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cercetătorului Ioan Godea. Cel puțin publicistic eforturile sale lasă să se
întrevadă o preocupare și un travaliu pe o durată mai largă.32
Reținem aici, ca studii interesante, dar mai ales valoroase prin
modul în care sunt abordate problemele și amănunțimea detaliilor la care
se coboară, cele realizate de acad. Marius Porumb {Pictori sălăjeni din
secolul al XVlII-lea și Noi date privind activitatea unor pictori români
în Sălaj în secolul al XVIII-lea)33, despre pictorii care au înfrumusețat
bisericile din Sălaj.
Leontin Ghergariu, paradoxal, își desfășoară activitatea pe toată
durata de timp jalonată de noi, de la Atanasie Popa și până în deceniu al
VIII-lea al secolului XX, trecând de la efortul de cercetător atent la
valorificarea materialului în studii și articole științifice. La o primă
lectură putem constata că pentru definitivarea ultimei variante a
monografiei sale despre bisericile de lemn din Sălaj, acesta folosește
lucrările apărute până la mijlocul anilor '70, ceea ce ne face să
concluzionăm că la aceea dată demersul său fusese încheiat și probabil
depus spre tipărire. O altă presupunere pe care ne-o permitem este aceea
că mai tinerii cercetători ai acestor obiective nu aveau cunoștințe despre
demersul lui Ghergariu, nici la acea vreme și nici după moartea acestuia.
***

Revenind la manuscrisul lui Ghergariu dorim să facem câteva
considerații, aducând în atenția celor interesați o informație ce a zăcut un
timp mult prea îndelungat departe de ochiul specialiștilor.
In partea introductivă structurată pe patru puncte (1. Importanța
arhitecturii de lemn; 2. Necesitatea cercetării; 3. Istoricul cercetării; 4.
Subiectul lucrării) își expune, indirect, impersonal, motivația ce a stârnit
acest demers. Trecând în revistă, sumar, motivele demersului său se
regăsesc într-o serie de considerații: arhitectura populației băștinașe a fost
bazată exclusiv pe lemn; repartiția inegală a construcțiilor din piatră pe
teritoriul Transilvaniei pentru secolele XI-XIII relevă zone locuite de o
populație ce continuă să clădească în lemn (Munții Apuseni, Sălaj,
Maramureș) și, mai important, distribuția topografică a monumentelor pare
a oglindi, destul de fidel, aspecte etnice ale Transilvaniei rezultate din
primele cuceriri și colonizări substanțiale din secolele XI-XIII; construcțiile
32 I. Godea, Tipologia platiimetrică a bisericilor de lemn din nord-vestul României, în
Biharea, II, 1974, pp. 127-147; Idem, Elemente decorative la monumentale de
arhitectură populară din valea Crasnei, în Acta MP, 1977, pp. 403-410; Idem. Biserici
de lemn din România (nord-vestul Transilvaniei), București. 1996, 204 p.
33 Acta MP, VIII, 1984, pp. 793-800; XII, 1988, pp. 883-892.
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de cult merită să fie studiate atât pentru valoarea lor istorică cât și pentru
valoarea lor artistică, în condițiile în care Sălajul este deosebit de sărac în
construcții de piatră; valoarea artistică a bisericilor de lemn din Sălaj a
stârnit admirația și interesul specialiștilor din țară sau străini; cu toate
acestea, științific, interesul a fost redus, cel mai adesea influențat de interese
și pasiuni subiective; până către deceniul IU al secolului XX, semnalări și
descrieri ale bisericilor de lemn sălăjene au aparținut doar autorilor
maghiari34*;o parte din biserici, distruse de-a lungul timpului, mai puteau fi
reconstituite teoretic doar după descrierile din autori maghiari sau germani;
studierea din punct de vedere arhitectonic a fiecărui ținut este singurul
mijloc fericit de a ajunge la cunoașterea particularităților locale și
deopotrivă a elementelor comune, dar și a elementelor datorate influențelor
celorlalte naționalități; se impune acoperirea unui gol teritorial în cercetările
etnografice și istoria artei populare, astfel încât să se poată reconstitui
imaginea unei astfel de problematici pe un teritoriu compact.
Capitolul al doilea este mai puțin interesant pentru un cercetător
avizat, Leontin Ghergariu trecând în revistă aspectele geografice,
demografice și etnografice ale ținutului. Importante sunt, însă,
informațiile despre existenta și circulația cărții vechi36*- bisericești sau
laice - pe teritoriul Sălajului.' Dintre copiști sunt amintiți: popa Florea,
popa Pătru, popa Urs din Criștelec, popa Patru din Cosnici, dascălul
Gheorghie din Iaz, popa Vasile Moldovan din Gârbău, popa Ștefan din
Buciumi, popa Filip din Năpradea, popa Petre din Hereclean, popa
Nichifor din Bulgari ș.a. Concluzia ce se desprinde din analiza făcută
este clară: atât prin cultura materială, atât și prin cea spirituală, românii
din Sălaj fac parte integrantă a poporului român.
în cel de-al treilea capitol sunt analizate informațiile de orice
natură, în măsură să permită atestarea vechimii bisericilor de lemn din
această parte a Transilvaniei. Astfel, Leontin Ghergariu indică patru
locașuri a căror construcție a putut fi datată în secolul al XVI-lea
(Bulgari, Fizeș, Pecei, Sălățig), 27 pentru secolul al XVII-lea, 59 pentru
secolul al XVIII-lea etc. Deci, majoritatea acestor monumente au fost
34 Szentes István, Bunyatai Vincze, Fetzer Ferenc, Mór Petri, Kádá Jószef,
Szinte László, Szinte Gábor.
Aceasta în condițiile în care, la data încheierii lucrării, se conturaseră preocupări
sistematice în cercetarea de acest gen în județele Arad, Bihor și Maramureș, iar parțial
în Cluj și Satu Mare.
După Gábriel Ștrempel, Nicolae Iorga, Dionisie Stoica, Ioan P. Lazăr ș.a.
Stadiul actual al cercetării acestei probleme este depășit de contribuțiile Anei
Cândea, Ioan Maria Oros, dar mai ales de cercetările mai generale ale lui Doru
Rodosav, Avram Andea, Meda Bârcă.
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construite înainte de 1800. Totuși, asupra acestor date cercetătorul își
exprimă rezerve, considerând anii pomeniți ca date relative, întrucât
construcțiile puteau fi ridicate cu mulți ani înainte. De asemenea, acesta
a reușit să stabilească pentru unele dintre acestea (Brebi, Brusturi,
Ceheiu, Creaca, Inău, Moigrad, Turbuța) vechea locație, modificată
odată cu strămutarea vetrei satului. Un alt element ce relativizează anii
identificați îl constituie obiceiul ca acele comunități ce-și construiesc o
biserică nouă să o dăruiască pe cea veche ailor sate (vezi cazul celor din
Câmpia, Răstolț, Plopiș, Șeredeiu, Sălăjeni etc). în acest caz, la
strămutare, putea fi fixat anul respectiv și nu cel real de construcție.
Autorul își exprimă rezervele chiar și pentru cazul în care sunt
consemnate explicit în inscripția votivă că biserica s-a "zidit din temelie"
sau "din pajiște" în anul cutare, ori a avut ca "meșter de temei" pe cutare,
atrăgând atenția că în evul mediu exista obiceiul de multe ori ca și
restaurarea să fie însemnată în inscripții la fel ca o construcție inițială.38
în sprijinul dubiilor pe care le exprimă, acesta argumentează, de pildă,
cu cazul bisericilor din Bozna, inscripționată cu anul de ridicare 1758 și
Brebi în 1759, dar acestea figurau în conscripția lui Inochentie Micu
(1733); de asemenea biserica din Dragu, care "s-a ridicat (...) din pajiște,
în anul 1806 și s-au săvârșit în anul 1809", figura în conscripția lui
Bucov din 1760-1762. Din cele 114 biserici care fac obiectul cercetării,
numai 10 nu sunt prinse în conscripția lui Bucov, deci această bornă
temporală poate fi socotită "ante quem" și deci existența majorității
bisericilor trebuie să fie mai vechi decât anii indicați în vreun fel.
Merită reținută sublinierea făcută de autor, că în unele localități
au fost atestate documentar încă din secolul al XV existența bisericilor
de lemn (Archid, Biușa, Cuceu, Gârcei, Popeni, Ulciug), fără a se emite
pretenții că cele cercetate de autor ar mai fi rămas - într-o cât mai mică
măsură, din acea perioadă.
Renovarea sau reconstrucția unor biserici atestate din vechi
timpuri s-a impus atât datorită duratei de viață a lemnului, cât și a
efectelor invaziilor, a războaielor, răzmerițelor etc. în timpul campaniilor
armatelor turcești din anii 1660-1692 au fost afectate peste 60 de sate
românești din actualul județ Sălaj.
Dacă la acest capitol, Leontin Ghergariu a folosit deopotrivă
sursele scrise, dar și observația directă, investigația de teren, în capitolul
al IV-lea informația provine în cea mai mare parte din observația directă
38 Vezi la V. Vătășianu, Vechile biserici de piatră românești din județul Hunedoara, în
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secția pentru Transilvania pe 1929. Cluj,
1930, p. 31.
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concretizată nu doar în descrieri, ci și în desene, schițe, fotografii,
apelând mereu la comparații cu informații provenite din bibliografia
problemei. Aici face dovada vastei sale culturi, a calităților sale de
cercetător; în această parte și în capitolul următor, Leontin Ghergariu își
folosește din plin cunoștințele acumulate în anii tinereții (studiile
teologice, de istorie), dar și experiența de mai târziu dobândită în urma
interesului său pentru etnografia și folclorul românilor ardeleni.
Intitulat "Materialul, tehnica, și ornamentația", capitolul este
substructurat pe 19 subcapitole (considerații preliminare, materialul, planul,
evoluția, dimensiunile și așezarea, fundația, pereții, elevația, acoperișul,
tumul, învelitorile interne, pridvorul, ușile, ferestrele, aerisitoarele, zăvorul,
alte ornamente, împrejmuirea, mesele pentru pomene).
In privința planului39, Ghergariu împarte cele 114 biserici
studiate pe 10 tipuri de planuri:
I. Plan dreptunghiular cu absida (altarul) decroșată pătrată sau
dreptunghiulară. întâlnim acest plan în următoarele variante:
a) Fără pridvor: Bozieș, Chichișa, Cubleșu, Dobrin, Pria,
Prodănești, Românaș și Zalnoc.
b) Cu pridvor pe peretele de vest: Bocșița, Măgura.
c) Cu pridvor pe latura de sud a pronaosului și naosului: Bodia,
Boian, Borza, Cozniciu de sus, Nadișu, Racâș, Sighetul Silvaniei, Stâna
și Subcetate.
d) Cu pridvor pe latura de sud a construcției întregi: Aluniș, Bozna,
Brebi, Creaca, Gălpâia, Romita, Sânpetru Almașului, Turbuța și Var.
e) Cu pridvor pe latura de sud și vest: Chendrea.

II. Plan dreptunghiular și o absidă cu trei laturi nedecroșată:
a) Fără pridvor: Aleuș, Doba, Ileanda, Letca de jos și Zimbor.
b) Cu pridvor pe peretele de vest: Negureni și Toplița.
c) Cu pridvor pe peretele de sud: Jac.
d) Cu absida decroșată și cu pridvor în lungul construcției întregi
în spre peretele de sud: Brusturi.

III. Plan dreptunghiular cu absidă cu patru laturi decroșată cu
muchie în axul absidei:
a) Fără pridvor: Tămașa și Văleni.
b) Cu pridvor pe latura de vest și sud: Dragu.
c) Cu absida nedecroșată și fără pridvor: Stoboru.
39 Vezi pentru întreaga Transilvanie articolul: I.Toșa, Probleme de evoluție planimetrică
a bisericilor de lemn din Transilvania, în AMET, 1971-1973, pp. 225-253.
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IV. Plan dreptunghiular cu absidă cu cinci laturi, decroșată:
a) Fără pridvor; Bălan-Joseni, Bârsa, Ciumărna, Ciureni, Crișeni,
Domnin, Fildu de jos, Fizeș, Husia, Moigrad, Petenia, Preuteasa și
Sălățig.
b) Cu pridvor pe latura de vest: Camăr, Ceaca, Ciula, Inău, Letca
de sus, Lozna, Muncel, Petrindu, Podișu, Poiana Onțîi, Preluci, Purcăreț,
Răstoci, Solomon, Solna și Zalha.
c) Cu pridvor pe latura de sud în lungul pronaosului și naosului;
Baica, Ban, Bocșa, Cehei, Derșida, Drighiu, Horoatu Cehului, Lazuri,
Mal, Marin, Nușfalău, Păduriș. Păușa, Pecei, Sârbi, Valcăul de sus.
d) Cu pridvor pe latura de sud în lungul întregii construcții:
Bălan-Mănăstire, Bălan Suscni, Bezdcd și Buzaș.
e) Cu pridvor pe latura de vest și cea de sud: Chechiș, Fodora,
Noțig și Voivodeni.
f) Cu pridvor pe latura de nord și pe cea de sud în lungul
pronaosului și naosului: Fildu de sus, Tusa și Valcăul de jos.
g) Cu pridvor pe latura de nord și de sud în lungul întregii
construcții: Hida.
h) Cu pridvor împrejurul construcției în afară de absidă: Cerișa,
Fildu de mijloc și Sânmihaiu Almașului.
i) Cu pridvor de jur împrejurul; construcției: Port.
V. Plan de formă neregulată, construcția având două pronaosuri,
iar naosul are o parte ieșită până la linia pridvorului de pe latura de sud.
Absida pentagonală de obicei este așezată pe axa părții mai late a
naosului și nu pe axa bisericii: Răstolțu Deșert.

VI. Plan dreptunghiular cu absida cu cinci laturi așezată simetric
pe axa bisericii: latura sudică a ei este continuarea peretelui de sud al
construcției, iar cea dinspre nord este decroșată. Este planul bisericii din
Poarta Sălajului.

VII. Plan cu pronaosul poligonal și absida pentagonală decroșată:
a) Fără pridvor: Gâlgău și Vădurele.
b) Cu pridvor de jur împrejurul pronaosului și naosului: Cizer și
Criștelec.
c) Cu absidă nedecroșată: Vârteșca.
VIII. Plan cu pronaosul poligonal și cu absida decroșată pătrată:
Bârsău Mare.

IX. Plan cu pronaosul pătrat mai îngust decât naosul și cu absidă
cu cinci laturi decroșate: Răstolț.
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X. Plan dreptunghiulr cu absidă semicirculară decroșată, cu
pridvor pe latura de sud: Bulgari și Chiejd.
Ghergariu constată că nu există prea mare variație între planuri.
Ele de fapt pot fi reduse la trei tipuri: cu absida pătrată, cu absida
poligonală (cu 3, 4 și 5 laturi) și cu absida semicirculară. Deosebirea între
ele o face mărimea și așezarea absidei, forma pronaosului și pridvorul.
Planul cel mai des întâlnit este cel dreptunghiular cu absida cu cinci laturi.
Analizând planurile ajunge la concluzia că, exceptând biserica
din Răstolț, raportul între lățimea și lungimea planului este de 2/3. De
asemenea, Ghergariu remarcă faptul că evoluția planurilor poate fi
redusă la un arhetip care prezintă o analogie perfectă cu casa țărănească,
cu care se înrudește mult atât ca plan și tehnică a construcției, cât și ca
ornamentație și formă. Firește, autorul se referă la casa specifică Țării
Silvaniei, așa cum arăta ea până nu cu mult înaintea perioadei
desfășurării cercetărilor, formată din odaie și tindă, construite din bârne
așezate orizontal. El face trimitere chiar la bisericile-case de la
Comănești (Bihor) amintită de Coriolan Petreanu și fosta biserică de
lemn din Ciclău (Cluj) descrisă de Paul Stahl și Paul Petrescu pe baza
unei stampe din secolul al XIV-lea.40 Dintre bisericile aflate în discuție,
care îl duc spre o asemenea concluzie pe Ghergariu sunt cele din Poarta
Sălajului, Răstolț, Racâș. Biserica din Poarta Sălajului pare să reprezinte
tipul cel mai vechi al bisericii-casă fără foișor, căreia i s-a adăugat
ulterior absida a cărei axă nu cade perpendicular pe axa naosului.
Construcția a fost mutată aici din altă comună, în anul 1840, și cu
prilejul reconstituirii - se pare - i s-a adăugat absida.
Ghergariu concluziona în privința evoluției planului de
construcție: pornind de la forma casei vechi de locuit, cu tindă și cameră,
construite din lemn, monumentele din același material au evoluat
conform concepțiilor religioase medievale și necesităților de spațiul,
împrumutând - în timp - câte ceva din planul și structura arhitecturii
edificiilor de zid, cu care s-a dezvoltat paralel în tot cursul evului mediu.
Studiind cu atenție și în amănunt planurile de construcție
Ghergariu surprinde soluția la care s-a apelat pentru rezolvarea
insuficienței spațiului - datorat cel mai adesea sporirii populației.
Aceasta consta, în opinia sa, în adjuncția absidelor de diferite forme la
tipul bisericii-casă, fapt ce rezolva în parte și problema monumentalizării
construcției pentru a o deosebi de construcțiile profane. Adjuncția
40 *

In materialul lor, P. Stahl și P. Petrescu susțin afirmația că astfel de bisenci-casă
există și în Moldova și Oltenia. Vezi: P. Stahl și P. Petrescu, O biserică locuinfă
românească, în Studii și Cercetări de Istoria Artei, 1957, fasc. 1 -2, pp. 329-331.
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absidei la biserici s-a făcut târziu, prin secolul al XVI-XVII-lea,
concomitent cu reconstruirea unora, respectiv cu construirea altora noi.
Ghergariu subscrie la proiectul de evoluție a tipologiei bisericilor de
lemn din România conceput de acad. Vasile Vătășianu41, fiind de acord
că marea majoritate a bisericilor cercetate de el se încadrează în tipul
II42, aducând însă o completare, susținând tipul cu absidă circulară (la
două biserici), care lipsește din tipologia avansată de Vătășianu.43 Peste
toate, ca o concluzie, Ghergariu susține că arhitectura de lemn din Sălaj
reprezintă tipuri de o vechime mare.
Abordând problema dimensiunilor bisericilor, Ghergariu
consideră insuficientă explicația dată de Vasile Vătășianu, potrivit
căreia bisericile mici ar putea fi caracteristică pentru ortodocși din
cauze rituale; în biserica orientală adică, ceremoniile religioase rituale
pot fi îndeplinite de credincioși tot atât de bine atât în interiorul, cât și
în exteriorul bisericii și deci nu cer construirea de încăperi mari.44 El
este de părere că vechile biserici românești au dimensiuni reduse din
cauza materialul de construcție, lemnul de stejar, a cărui lungime
optimă de construcții nu prea depășește 10-12 m, iar adăugiri nu se
admit pentru a nu slăbi soliditatea construcției. Și într-adevăr, nu se
cunoaște nici un caz de dislocare de furtună, oricât de mare, a vreunui
monument. Apoi, au dimensiuni reduse și pentru că în trecut nu era
nevoie de construcții prea mari. Majoritatea satelor românești (crânguri
sau cătune) erau formate dintr-un număr mic de case, având o populație
care încăpea pe suprafața cuprinsă între pereții construcției atunci când
îndeplineau cerințele rituale. în sprijinul afirmației este adus exemplul
41 V. Vătășianu, Contribuții la studiul tipologiei bisericilor de lemn din Țările Române,
Anuarul Institutului de Istorie, Cluj, III, 1960, p. 2.
42 "Tipul II e format din clădiri în care pronaosul și nava formează un corp comun,
dreptunghiular, căruia I se adaugă spre răsărit o încăpere mai mică, pătrată sau
dreptunghiulară, destinată altarului. Tipul acesta derivă probabil din tipul I, care
dobândește însă acum o înfățișare nouă, specifică, principial deosebită de locuința
profană. Acest tip se pare că a jucat un rol important la constituirea bisericii-sală de
piatră din faza de formare a artei feudale nu numai la noi, ci și în celelalte țări ale
Europei centrale, în perioada arhitecturii romanice, adică în perioada în care se inițiază
înlocuirea arhitecturii tradiționale de lemn cu cea de piatră sau cărămidă. în
Transilvania acest tip apare foarte frecvent și e semnalat și în Țara Românească. Cea
mai veche biserică reprezentând acest tip , cunoscută până în prezent, pare a fi biserica
din Rona de Jos (1655)".
43 vezi, Ioan Godea, Tipologia planimetrică..., Biharea, II, 1974, pp.127-147. Sunt
reproduse și tipologizate un număr mai mare de biserici din județele acestei zone. între
care și Sălajul.
44 V. Vătășianu, Vechile biserici, p. 89, 167.
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comunității din Bănișor, care pe vremea când s-a construit biserica,
erau numai șapte familii.45
Dacă se înmulțește acest număr cu 5, media membrilor unei
familii, ajungem la concluzia că pentru cei cca 35 de locuitori, între
care erau, firește și minori, nu era nevoie de o construcție mai mare,
mai ales că în biserica de tip oriental slujba se ascultă stând în picioare
și deci nu era nevoie de mobilier care să ocupe spațiu. Chiar și atunci
când clădirea a ajuns neîncăpătoare chiar și prin adjuncția absidei,
problema spațiului a fost rezolvată prin construirea unui cor (cafas) în
naosul bisericii. La majoritatea bisericilor de lemn din Sălaj, azi, acest
cor, Ghergariu consideră că strică în marea majoritate a cazurilor
aspectul estetic al interiorului.
Creșterea numerică a populației în așa măsură încât oamenii nu
mai încap nici în biserica mărită, în vremea în care nu existau posibilități
materiale pentru ridicarea construcțiilor de piatră, o parte a credincioșilor
- în special femeile, locul cărora este în biserica ortodoxă este în
pronaos, care este mai mic decât naosul - ascultă slujbele religioase în
exteriorul clădirii.
Trecând la prezentarea tehnicilor de construire de la fundație și
până la acoperișul fiecărei construcții, Leontin Ghergariu pe lângă
descrierea minuțioasă a fiecărui element, recurge la comparații între
bisericile din Sălaj, dar caută elemente comune sau deosebiri la cele din
ținuturile învecinate. El le grupează în funcție de ceea ce au comun,
recurgând la un bogat material iconografic (desene, fotografii), ilustrând
astfel cele susținute în urma observațiilor și analizelor la care recurge în
demersul său investigator.
Prin urmare, sunt relevate sistemele de îmbinare a bârnelor: "în
cheotori"/ "închiotorate", "prin îmbucare" sau "în cârlig". Bârnele la cele
mai multe monumente nu sunt tăiate la capete în dreptul pereților, ci
capătul lor iese treptat în afară dând impresia unor "aripi". Rolul primar
al acestora este de ordin tehnic, acela de a sprijini fruntarul prispei și
cosoroabei laterale, înlesnind în acest mod obținerea unei lărgiri a
streșinii. Ele au, însă, și un pronunțat rol decorativ. Acest decor se
găsește la cele mai multe dintre bisericile sălăjene de lemn, dar mai cu
seamă cele de la poalele Rezului și Meseșului (Baica, Bălan, Bezded,
Bozna, Brusturi, Cehei, Doba Mică, Hida, Horoatu Crasnei, Moigrad,
Nadiș, Păușa, Poarta Sălajului, Sânmihaiu Almașului, Tusa și Zimbor).
Capetele bârnelor la console sunt tăiate în diferite forme; la unele
45 Stoica, Dionisie, Lazăr, P. Ioan, Schiță monografică a Sălajului, Șimleu Silvaniei,
1908, p. 197.
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construcții ele formează o scară de unghiuri drepte, la altele bârnele sunt
retezate oblic, formând împreună o linie continuă piezișă, la altele
capetele bârnelor formează o serie de arcuri de cerc, concave în partea de
dedesubt, iar la altele sunt combinații de tăieturi.
La unele biserici acest sistem de aripi este relevat numai la
pereții absidei (Bocșa, Ciumărna, Cizer etc.); apoi atât la absidă cât și
la peretele de închidere a construcției (Horoatu Cehului, Lazuri, Mal,
Romita etc.). La altele a fost folosit și pentru părțile laterale, acolo
unde se îmbină bârnele de despărțire a pronaosului de naos și a
acestuia de absidă (Derșida, Husia, Moigrad, Răștolțu Deșert, Poarta
Sălajului, Păușa etc.).
Un decor al pereților în exterior îl constituie funia răsucită
(torsada), care adesea înconjoară clădirea ca un brâu, împărțind "câmpul"
în două zone aproape egale. Printre cele mai frumoase astfel de "brâuri"
sunt apreciate cele de la bisericile din Ban, Bălan, Cizer, Domnin, Păușa
etc. Ghergariu este de părere că această frânghie are și un rost simbolic, cu
rădăcini în preistorie, în cultura celtică (semnul infinitului).
Pereții de bârne nu au fost tencuiți nici în interior, nici în
exterior, păstrarea naturală a lemnului a fost una dintre caracteristicile
construcțiilor românești de lemn. Ghergariu subliniază faptul că mai
recent s-a trecut la tencuirea interiorului - și chiar a exteriorului -,
condamnând însă această practică, prin care s-au acoperit sau chiar
distrus inscripții sau picturi importante pentru cercetătorul avizat.
în privința elevației, în urma măsurătorilor efectuate, Ghergariu a
ajuns la concluzia că raportul între înălțimea acoperișului și cea a
pereților este în medie de 3/1. Acoperișul este suportat de prelungirea
bârnelor pereților marginali și despărțitori; pe prelungirile acestora este
așezată cosoroaba ("cununa") acoperișului, pe care, la rândul lor sunt
fixați căpriorii ("cornii").
Ca formă a acoperișului, bisericile de lemn din Sălaj prezintă
două variante: unele cu acoperișul mai scund și mai îngust deasupra
absidei (Borza, Bozieș, Bulgari, Camăr, Cehei, Cizer, Derșida, Letca,
Noțig, Podișul, Port, Pria, Răștolț, Răștolțu Deșert, Sighetu Silvaniei
etc.); cele mai multe au însă acoperișul întreg (unitar) peste toată
construcția (Baica, Bârsău Mare, Creaca, Horoatu Cehului, Măgura,
Moigrad, Nadiș, Negreni, Păușa, Stâna etc.). La bisericile cu acoperișul
unitar (în patru ape), căpriorii sunt de lungime egală în întreaga
construcție. Cosoroaba merge în lungul bisericii paralel cu peretele
exterior până mai bine de jumătatea absidei. Aici se întrerupe și, pentru a
da acoperișului forma rotundă, se așează trei bucăți de cosoroabe
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suplimentare în forma unei jumătăți de hexagon. Pe cosoroabele lungi se
așează căpriorii față în față, cu partea de jos prinși de cosoroabă, iar
partea de sus prinsă laolaltă în unghi. Câteodată sus se mai așează o
bârnă orizontală susținută la cele două capete de câte o bârnă verticală,
căpriorii fiind prinși sus de bârna orizontală. Pe suplimentele de
cosoroabe care dau rotunjimea absidei la acoperiș sunt așezați căpriorii
în așa fel că partea lor de sus se întâlnește cu unghiul format din cea din
urmă pereche de căpriori de pe cosoroaba lungă.
O altă variantă surprinsă de Ghergariu este aceea în care: de pe
cel mai extrem punct al cosoroabei suplimentare merge un căprior la
unghiul făcut de cea din urmă pereche de căpriori de pe cosoroaba lungă,
iar de pe cea suplimentară merg pe acest căprior lung, câte două-trei
perechi de căpriori mai scurți.
La construcțiile cu acoperișul întrerupt, sistemul de construire a
acoperișului este același ca la cele cu acoperișul unitar cu singura
deosebire că la absidă căpriorii sunt mai scurți decât la naos. în partea
de vest a bisericii și deasupra pronaosului, construcția acoperișului
întrerupt este făcută în legătură cu construcția turnului. Căpriorii sunt
fixați, în parte de jos, de cosoroabă, iar în partea de sus, de grinzile de
susținere a turnului.
Ghergariu observă că la toate bisericile românești de lemn din
Sălaj, căpriorii sunt foarte lungi prin ce se dă construcției un acoperiș
înalt și țuguiat, iar streșinile ies cu mult în afara pereților.
Pentru a realiza streșina largă s-a recurs uneori la console
suplimentare, “aruncătoare de apă”, prinse la un capăt de căpriorii
principali, iar în celălalt capăt fixați pe console suplimentare. Pentru a
fixa căpriorii de cosoroabe, li se taie o adâncitură în formă de "V" care
se potrivește la locul de întâlnire dintre căprior și cosoroabă exact pe
unghiul format din două laturi ale acesteia. în felul acesta căpriorul
ajunge să fie bine fixat.
Analizând atât situația de pe teren, chiar și mărturiile orale, cât
mai ales informațiile din diferitele izvoare bibliografice, Ghergariu
consemna că la cele mai multe biserici materialul folosit l-a constituit
șindrila de fag sau de brad, dar argumenta că totuși în trecutul mai
îndepărtat cele mai multe construcții din Sălaj erau acoperite cu paie, cu
stuf etc. (Huseni, Babța). Din păcate, la o parte dintre acoperișurile
refăcute s-a folosit tabla, fapt ce a afectat aspectul estetic (Bozna,
Brusturi, Chichișa, Romita ș.a.). Șindrila, în unele cazuri a fost la rândul
ei supusă unor "redesenări" (tăierea capetelor inferioare ale șindrilei în
unghi ascuțit, în semicerc sau rotunjit etc.), care prin sistemul de așezare
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par a fi niște ajurări asemănătoare cu volanele suprapuse ale unei
îmbrăcăminți femeiești, iar efectul lor estetic este interesant. Un
ornament al acoperișului la unele construcții îl formează și ultimul rând
de șindrilă de pe coamă. Aici șindrila este așezată în așa fel încât
depășește linia superioară a acoperișului și este decupată în diferite
forme decorative, de obicei triunghiuri (Bodia, Cehei, Marin, Păușa ș.a.).
Tot ca un ornament al acoperișului este considerat crucile care sunt
așezate la cele două capete ale coamei sau în punctul unde se întâlnesc
apele acoperișului. Acestea, considera Ghergariu, țin locul boldurilor sau
țepelor de la casa țărănească de locuit și li s-a dat forma ornamentală
adecvată destinației cultice a construcției. La unele biserici (Cizer,
Criștelec, Gălpâia, Valcăul de Jos etc.) în locul acestor cruci găsim
forme de mici turnulețe, ba la biserica din Marin acest turnuleț are și
galerie, fiind o copie în miniatură a turnului bisericii.46
Recurgând la analogii, folosind informații existente despre
biserici din ținuturi învecinate (Maramureșul4748
), Ghergariu susține că
bisericile de lemn din Sălaj nu au avut turnuri; la introducerea clopotelor
s-a apelat la adăpostirea lor într-o zvoniță, mai mult sau mai puțin
simple, construită aparte (Dobrin, Criștelec, Ban) . Deci, in opinia
acestuia, turnurile au fost adăugate în perioade relativ mai recente, cu
ocazia renovării sau reconstrucției. Autorul dovedește din plin că a
studiat modul de construcție sub toate aspectele, investigând tehnic la
fața locului prin observație directă.
Luând în considerare existența turnurilor, Ghergariu împarte
bisericile din lemn din Sălaj - în momentul cercetării - în trei variante: a)
biserici care n-au turn ci numai zvoniță (Criștelec, Drighiu - cu rezerva
că în trecut erau mai multe); b) biserici care au și turn și zvoniță (Ban și
Dobrin); c) biserici al căror turn face parte integrantă din însăși
construcția clădirii și servește pentru adăpostirea clopotelor (marea
majoritate a monumentelor).
Analizându-le formatul, modul de ridicare, elementele de
înfrumusețare ale turnurilor, cercetătorul a stabilit din nou trei grupe: a)
biserici al cărui turn are coif piramidal, fără cerdac. Locul cerdacului
deschis îl țin ferestrele tăiate în scânduri care acoperă turnul (Bălan,
Bocșița, Bozna, Cerișa, Chendrea, Creaca, Crișeni, Gălpâia, Horoatu
46 Ghergariu face trimitere la A. Popa, Biserici de lemn (fig. 21) arătând că biserica din
Mănăstireni - Cluj, mutată la Aghireș, are pe altar turn cu galerie, subliniind similitudinile
cu biserica din Marin. Acest fapt elimină caracteristica de unicat al celei dintâi.
47 Descrierile lui Simplicissimus despre Maramureșul din veacul al XVII-lea.
48 Se păstrau la data cercetărilor.
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Cehului, Inău, Moigrad, Noțig, Păușa, Poarta Sălajului, Prodănești,
Racâș, Romita, Stâna, Vădurele ș.a.); b) biserici al căror turn are coif
piramidal, cerdac deschis, însă fără cele patru turnulețe (majoritatea
bisericilor); c) biserici al căror turn are coif piramidal având turnulețe la
bază și cerdac deschis (Bocșa, Chechiș, Chiejd, Derșida, Dragu, Fodora,
Fildu de Sus, Lozna, Petrindu, Ulciug ș.a.).
Abordând interiorul bisericilor studiate, Ghergariu descrie și
rezolvarea tehnică a bolților. Aceasta se încadrează, pentru toate
monumentele descrise la tipul de boltă semicilindrică, excepție făcând
biserica din Bocșa, care a avut boltă semiprismatică cu trei laturi.
In ce privește absida, reținem considerațiile sistematizate ale
autorului: Absida are în majoritatea cazurilor înveliș boltit de formă
semicilindrică. Această parte a bisericii, fiind de obicei mai îngustă decât
restul construcției și având câteodată și acoperișul mai scund, are și bolta
mai mică decât cea din naos. Bolta absidei se întinde de obicei până
unde se termină pereții laterali paraleli. Deasupra restului absida este
tăvănită. La multe biserici partea aceasta este învelită cu panouri curbe
racordate la semicalotă. La biserica din Turbuța învelișul cilindric al
absidei este dispus transversal, sprijinindu-se pe peretele de despărțire
dintre naos și absidă și peretele lateral cu cel al absidei pătrate. în cazuri
foarte rare, învelișul absidei are forma unei cupole cu baza poligonală
(Bocșa, Camăr, Cehei), iar în cazul bisericilor din Baica, Sânmihaiu
Almașului și Zimbor absida este tăvănită.
Firește, în atenția cercetătorului a stat și alte elemente
arhitectonice, punctându-se mai cu seamă pe aspectul lor estetic. Mai
reținem la acest capitol observațiile legate de ușile de intrare. Pornind de
la împărțirea din punct de vedere funcțional a bisericilor în cele trei
compartimente cerute de cult, respectiv despărțirea prin pereți a acestor
compartimente, a impus și existența unor uși de intrare între cele trei
părți constitutive. Există la toate construcțiile o ușă de intrare în pronaos,
alta așezată la mijlocul peretelui despărțitor dintre naos și absidă.
Ușa de intrare în pronaos este așezată, de obicei, pe peretele de
sud. Sunt numai câteva biserici care au intrarea în partea de vest:
Bocșița, Camăr, Cerișa, Inău, Pria, Sânmihaiu Almașului și Stobor, iar
cele din Crișeni și Răstolț au câte două uși, una pe peretele de sud, alta
pe cel de vest, servind una pentru accesul bărbaților în naos, iar alta
pentru accesul femeilor în pronaos.
Considerând că ușa de intrare și cea dintre pronaos și naos întretaie
bârnele, pentru a nu slăbi construcția s-a dat următoarea soluție așezării
ușii: bârna de temelie (“talpa”) și ultima bârnă de sus nu sunt întretăiate.
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Restul bârnelor sunt tăiate în locul unde este așezată ușa. Cadrul ușii este
format din cele două bârne orizontale și două bârne verticale așezate la
distanță potrivită cu dimensiunile tăbliei ușii și legate prin sistemul de
scobitură și cep atât în talpă cât și la vârf de bârnele netăiate.
Bârnele verticale ale ușii au pe parte dinspre bârnele peretelui o
scobitură adâncă în care se fixează bârnele orizontale pe laturi și astfel se
dă construcției soliditatea necesară și în locul slăbit prin tăierea ușii.
Unul dintre ornamentele cele mai artistice la construcțiile de
lemn îl formează chenarele și ancadramentele ușilor de intrare. Acestea
sunt lucrate cu multă grijă și mult simț artistic. Ghergariu susține cu
argumente că decorul chenarelor de uși este în Sălaj foarte abundent și se
aseamănă ca morfologie cu al bisericilor din Bihor.49
Cel mai frecvent motiv este funia răsucită sau torsada care nu
lipsește aproape la nici una din chenare. Pe lângă aceasta se întâlnesc benzi
crestate în adâncime sau ornamente în relief formate din motive geometrice
(triunghiuri, zig-zag-uri, dintele de fierăstrău, cercuri, rozete, vârtejuri,
cruci, stele, romburi, pătrate, etc.) și, în cazuri foarte rare, din motive florale
(Dragu, Păduriș, Tămașa). Ghergariu insistă asupra a trei motive
ornamentale tradiționale foarte vechi, larg extinse geografic, care se
întâlnesc și în Sălaj: "pomul vieții", semnele solare și al mâinii omenești.
Fără îndoială unele chenare ale ușilor sunt mai noi decât
bisericile. Felul în care sunt construite și ornamentate ne amintește de
unele stiluri din arhitectura cultă și în special de ușile de intrare ale
construcțiilor medievale monumentale de cărămidă sau piatră. Ghergariu
apreciază că acestea nu sunt imitații servile, ci adaptări la materialul de
lemn și la concepțiile despre frumos ale meșterilor care le-au
confecționat sau a celor care le-au comandat. Nu este nimic încărcat la
aceste decoruri, ci totul este echilibrat, armonios și plăcut vederii. Chiar
și acolo unde chenarele depășesc dimensiunile obișnuite și în consecință
cer o ornamentare mai bogată (ca de exemplu la biserica din Păușa),
decorul este în așa fel repartizat încât prin așezarea lui de la margine spre
interior există o gradație, ornamentul mai bogat fiind în parte jumătății
exteriőre care este despărțită de jumătatea interioară printr-o funie groasă
răsucită, urmând înjumătățea interioară un decor mai puțin bogat.
La unele biserici și chenarele ușii dintre pronaos și naos sunt
măiestrit cioplite și ornamentate cu aceleași decoruri cu care sunt
ornamentate și chenarele ușilor de intrare în biserică (Ciumărna, Nadiș,
Prodănești ș.a.).
49 Pe lângă ilustrația din lucrare, Ghergariu face trimitere pentru comparație la C.
Petreanu, Monumente istorice ale județului Bihor.
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Rolul ușii propriu-zise la construcții este în primul rând utilitar.
Există uși care îndeplinesc numai acest rol. La unele biserici însă tăbliile
ușilor au și elemente decorative, urmărind deci pe lângă scopul utilitar și
unul estetic. Tăbliile ușilor acestora sunt construite dintr-un rând de
scânduri înguste așezate oblic în rama ușii și având la îmbinare caneluri
sau, la altele, scânduri înguste dispuse în romburi, dând astfel tăbliei ușii
o înfățișare decorativă.
De multe ori, la ușile mai vechi, rama și tăbliile sunt prinse în
cuie de lemn cu capul mult reliefat și cioplit în diferite forme poligonale,
sau la altele sunt bătute în cuie de fier cu floarea lată, făcute de meșterii
sătești cu mâna. Cuiele sunt dispuse simetric, formând anumite figuri
(pătrat, romb etc.) și constituie un decor original și plăcut.
La biserica din Ciumăma, există o ușă de închidere între pronaos
și naos de o frumusețe și o măiestrie artistică excepțională. Ușa este
cioplită dintr-un trunchi și este crestată pe toată suprafața uneia din
laturi. Este un exemplar rar de acest fel nu numai la bisericile din Sălaj,
ci și la bisericile de lemn din țara întreagă, publicate până în prezent.50
La intrarea din naos în absidă, pe ușa principală (“ușa împărătească”)
sunt zugrăviți cei patru evangheliști și Buna Vestire, sau Bună Vestirea.
La bisericile mai vechi, ușile acestea sunt formate din câte un
cadru de lemn care are la îmbinarea celor două aripi un decor de funie
răsucită. La bisericile mai noi precum și la cele restaurate, aripile ușii
împărătești sunt bogat sculptate. Majoritatea acestora sunt realizări de
meșteri de oraș. Există însă și câteva biserici în care ușile împărătești
sunt opera unor amatori. Așa de exemplu cea din biserica din Racâș.
Ușa sau ușile laterale sunt mai simple și mai mici, fiind făcute
din scândură. Decorul lor este format de obicei din pictură care
reprezintă în majoritatea cazurilor pe arhidiaconi. Există și biserici la
care locul ușilor îl țin perdelele.
în pereții exteriori ai construcției sunt tăiate ferestrele, de obicei
două la absidă și două la naos în dreptul stranelor. Acestea la bisericile
vechi au fost mai degrabă mici deschizături, mici ochiuri de lumină de
dimensiuni foarte reduse, în care se fixa un cadru de care era prinsă mai
demult beșică de porc, iar mai nou sticlă.
Pentru a nu slăbi bârnele, aceste deschizături au fost tăiate sau în
două bârne învecinate, când acestea nu sunt prea late, sau într-o singură

50 L. Ghergariu face trimitere la exemplul ușii bisericii din Sumuruduc (jud. Cluj),
publicată de Ioan Toșa în: Contribuții la cunoașterea bisericilor de lemn din
apropierea Clujului, în AMET, 1965-1967, p. 501.
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bârnă, când lățimea acesteia este mai mare, servind ca una din laturile
deschizăturii linia de întâlnire a bârnelor.
Majoritatea monumentelor de lemn nu mai au ferestrele originale
sau, măcar, nu le mai au la peretele de sud. Simțindu-se nevoia de
lumină au fost înlocuite deschiderile de dimensiuni extrem de mici cu
ferestre construite de tâmplari profesioniști. Nu s-a păstrat nici o
fereastră cu marginile ornamentate. Probabil că au existat astfel de
ferestre măcar pe peretele de sud, care, având elemente ornamentale la
pridvorul și ușă, impunea și decorul ferestrelor din parte aceasta.
Există totuși un decor de ferestre care s-a păstrat la câteva
biserici. Este vorba de anumite zăbrele de fier care, confecționate de
meșterii săteni, au de multe ori și adausuri decorative. Simple și
nepretențioase, acestea constituie o dovadă în plus a dorinței poporului
de a-și înfrumuseța și cele mai simple elemente arhitecturale.
Majoritatea ferestrelor au fost fixe. Pentru a se face o aerisire a
interiorului și a înlesni eliminarea fumului de tămâie și lumânări produs
în timpul slujbelor s-au făcut cu sfredelul orificii rotunde în bârnele
pereților. Uneori, acestea sunt așezate în formă simetrică. La altele li s-a
dat o formă și încadrare ornamentală, realizând și un decor în pereți. La
biserica din Vădurele are forma unei frumoase stele înscrisă în cerc, iar
la cea din Sânpetru aerisitorul este format din patru orificii circulare
mărginite de un cerc cu zimți făcut în relief care este legat de brâul care
decorează pereții locașului.
în demersurile sale, Leontin Ghergariu identifică câțiva meșteri51
care au ridicat ori au renovat biserici de lemn din Sălaj, și nu numai. Așa
de pildă sunt sălăjenii: Nicoară Feier și Gheorghe Petrán din Agrij, care
au construit în anul 1738 bisericile din Valea Mare de Criș și Valea
Mare de Jos (județul Bihor) sau meșterul Ioan Miluonean care a ridicat
biserica din Așchileu (județul Cluj). Nu este exclusă ideea că în unele
familii generații se ocupau de acest meșteșug.
Ghergariu se bazează în depistarea celor care au construit, în
special, pe însemnările existente. Ca urmare, acesta redă și inscripțiile
acestea. Din ele aflăm numele unor meșteri ca: Frenț Nicoară din Agrij,
Nicolae și Gligor a Petri Brudului din Chendrea (care au ridicat
bisericile din Fildu de Sus - 1726 și Ban - 1726), Georgie din Chendrea
(biserica din Nadiș), Breazu și Borzan Ionuț din Brebi (biserica din
localitate - 1759), Onuț și Simion (biserica din Baica), Iacob Ionașcu
(biserica din Letca - 1665), meșterul Petre (biserica din Zalnoc),
51 Mai recent avem contribuția lui Marius Porumb, Noi date privind activitatea unor
pictori români în Sălaj în secolul al XVIII-lea, în Acta MP, XII, 1988, pp. 884-892.
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Dumitru Donca (biserica din Chichișa - 1739), Ioan Prodan (biserica din
Sângeorz de Meseș) Ioan Popa din Cozniciu (biserica din Aleuș), Toader
Popa (biserica din Valcăul de Jos și probabil pe cea din Valcăul de Sus),
Alexa Mocan (biserica din Camăr), meșterul Grigorie din Cozla (biserica
din Creaca). Acestora li se alătură și alte nume care au adus o contribuție
construcțiilor monumentale de lemn și care au lăsat indiciu în acest sens.
Printre constructorii bisericilor de lemn din Sălaj se numără și Vasile
Nicula Ursu (Horia), conducătorul răscoalei țărănești de la 1784, care a
ridicat biserica din Cizer.52
în capitolul al VI-lea, Leontin Ghergariu se ocupă de pictura
bisericilor de lemn din Sălaj. Ca întindere, această parte este cea mai
consistentă, căci autorul descrie pictura (sau fragmentele de pictură) ce
s-a păstrat în fiecare biserică, localizând și analizând semnificația
acesteia. Descrierea este completată, acolo unde trecerea anilor a mai
permis-o, cu imagini foto. în marea lor majoritate scenele pictate sunt de
inspirație biblică; prin urmare întâlnim foarte des tema "Judecății de
apoi" (scena judecății "celui ce intră cu plugul în holda altuia", Morarul
care ia vamă mai multă decât se cuvine", "Judecătorii nedrepți",
crâșmarului, prostituatei etc.).
Majoritatea bisericilor de lemn din Sălaj aveau la data cercetării
semne clare ale existenței zugrăvelilor în interior. Din păcate o parte
dintre acestea au fost spoite, iar altele aveau pereții vopsiți (BălanMănăstire, Bozna, Camăr, Chechiș, Ciula, Crișeni, Ileanda, Nușfală,
Sighetu Silvaniei), iar altele au fost tencuitc și în interior și în exterior
acoperindu-se vechea pictură (Ceanu, Ciucureni, Husia, Poiana Onții,
Vârteșca, Zalha).
Din punct de vedere tehnic, pictura era făcută pe un strat de
preparație de ghips întins pe o pânză de cânepă in, care la rândul ei este
lipită de pereți, în special la întâlnirea între două bârne sau scânduri,
obținând astfel o suprafață netedă și potrivită pentru pictură care să
absoarbă și să mențină culoarea. în opinia lui Ghergariu, culorile
întrebuințate sunt preparate de obicei de înșiși zugravii, din materii
vegetale. Tonurile folosite mai des sunt alb, albastru, cenușiu, galben,
roșu, negru, verde închis etc.
Din cauza trecerii vremii, dar în special datorită fumului de
tămâie și de la lumânări, urmele unor intemperii, multele transformări și
adaptări făcute în cursul vremii au contribuit la deteriorarea picturii.
Acest fapt a îngreunat foarte mult sarcina lui Ghergariu de a descifra și
descrie pictura care cândva bucurase ochii credincioșilor. Nu vom insista
52 Biserica se află în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.
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aici în redarea informațiilor furnizate de autor în lucrarea sa, dată fiind
vastitatea și amănunțimea descrierilor făcute. Ne vom opri doar la
considerațiile finale ale acestuia.
Făcând o privire de ansamblu asupra iconografiei, Ghergariu
constată că repertoriul tematic al picturii monumentelor de lemn din
Sălaj este format din episoade din Vechiul și Noul Testament, cum le
cere iconografia bisericilor orientale, cu toate că nu se respectă cu
severitate prescripțiile acestei iconografii. Dimensiunile reduse ale unor
biserici au impus câteodată unele schimbări în prescripțiile iconografice.
Repertoriul tematic al picturii se deosebește și în funcție de
zugrav și de erminia întrebuințată ca îndreptar. Anumite teme ca:
ierarhii, patimile, mucenicii, mironosițele și parabola celor zece fecioare,
nu lipsesc din nici o biserică. între ele, zugravii au intercalat alte teme
biblice și liturgice:
Treimea (Dumnezeu-Tatăl, Iisus Cristos și Sfântul Duh) este
pictată pe planul median al bolții naosului, de obicei în medalioane
ornamentate. în multe lăcașuri (Cizer, Cerișa, Bocșa. Ban, Mal,
Sârbi, Cheișd, Fizeș, Subcetate etc.), tema este împărțită de
Fecioara Maria ornată. în câteva biserici (Bulgari, Păușa,
Sânmihaiu Almașului) nu este zugrăvită Treimea pe boltă, ci aceasta
este împărțită în două prin o ornamentată.
în absidă, pe boltă, pictura în general este indescifrabilă. La
Fildu de Sus se vede Ochiul atoatevăzător cu serafimi în jur și încadrat
de cei patru evangheliști. Aceeași imagine se pare a se vedea și la Racâș.
La Cizer, este Domnul Savoat. Interesantă este reprezentarea Treimii pe
bolta absidei bisericii din Sârbi și din Valcău de Jos. Reprezentarea
aceasta este destul de rară în bisericile noastre. Din cât cunoaștem, se
găsește în biserica din Voivodenii Mici (Făgăraș), zugrăvită de "smeriții
zugravi Nicolae și Gheorghie ... din Săsăuș" și pe un exemplar de
icoană pe sticlă, opera Iui Ioan Pop, zugrav de icoane, despre care se
spune că ar fi lucrat tot în Făgăraș. O icoană de felul acesta se găsește și
în depozitul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj. Este
semnalată ca existentă și în biserica din Finișel, unde apare pe tavanul
pronaosului. Este opera aceluiași zugrav Dimitrie Ispas, care a zugrăvit
și câteva biserici din Sălaj.
Pe pereții absidei, reprezentarea cea mai des întâlnită este a celor
trei ierarhi'. Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigore Teologul.
Aceștia nu lipsesc aproape din nici o biserică. Alături de ei întâlnim pe
arhidiaconul Laurențiu (Bocșa, Fildu de Sus), Ștefan Alexandru,
Macavei (Cehei) și Spiridon (Cehei, Derișda), Nicolae (Derșida),
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Metohie, Roman, Chirii, Athanasie, Teodor (Fildu de Sus), Nicolae,
Athanasie (Păușa), Nicolae (Sânmihaiu Almașului), Alexandru, Ioan,
Macarie (Zalnoc), mucenicele-. Ioana și Ana (Cehei). Pe peretele de nord
unde este masa de proscomidie se întâlnesc diferite reprezentări: potir m
Cizer, Derșida, Fizeș și Subcetate; Nașterea lui lisus în Păușa și Racâș;
Intrarea în Ierusalim în Sânmihaiu Almașului; Punéra în mormânt în
Subcetate, Valcău de Jos, Voivodeni, Zalnoc și Zimbor; Luarea de pe
cruce în Bocșa; Răstignirea în Cehei. Alte reprezentări întâlnite în
absidă, parte lângă proscomidier, parte pe dosul tâmplei, sunt: Jertfa lui
Avraam în Bocșa, Purcăreț, Turbuța și Zimbor; Jertfa lui Cain și Abel în
Purcăreț; Viziunea lui Petru din Alexandria în Păușa; Jertfa lui
Melchisedec în Negreni; Papa Leon în Jac și tot aici evanghelistul
Marcu. în absida bisericilor din Jac și Purcăreț sunt zugrăviți și apostolii
având în mijloc pe lisus. Reprezentarea acestora în absidă este un lucru
neîntâlnit în bisericile orientale. La noi se găsește în câteva biserici de
zid din Transilvania (Sântămărie Orlea și Strei) și în câteva biserici de
lemn: în Maramureș (Sârbi-Joseni), în Bihor (Seghiște). Tradiția lor se
leagă de monumentele romane de tip bizantin din Italia din secolele al
XH-lea și al XIII-lea și chiar mai vechi. Din Apus, reprezentarea a ajuns
și în Transilvania și, deci, și în Sălaj. Constatarea are o importanță
deosebită nu numai pentru a ne arăta unitatea iconografică pe un teritoriu
mai întins, ci și pentru a dovedi permanentizarea unor relații
iconografice vechi în țara noastră. în Fildu de Sus, pe dosul tâmplei este
zugrăvită o scenă din Apocalipsa și stâlpnicii Simion și Daniil.
în naos. Pe laturile bolții cele mai numeroase teme sunt din patimi
și evanghelii (nașterea lui lisus și botezul) care nu lipsesc din nici o
biserică. în alegerea temelor și în succesiunea lor nu este un criteriu bine
definit, zugravii orientându-se după spațiul ce l-au avut la dispoziție și,
probabil, după gustul și preferințele comanditarului. în biserica din Bocșa,
de exemplu, pe latura de nord au fost zugrăvite următoarele scene:
învierea, înălțarea, Pogorârea Duhului Sfânt și Schimbarea la față, iar pe
cea de sud: Bunavestire, Nașterea, Botezul și Punerea în mormânt.
Dintre scenele care înfățișează momente din viața lui Cristos,
cele mai des întâlnite sunt: Nașterea, Botezul și Pogorârea Duhului, iar
din ciclul patimilor Cina cea de taină, Spălarea picioarelor și Pe drumul
crucii. Acestea din urmă sunt tratate, în special, conform iconografiei
apusene. Cina se desfășoară în fața unei mese rectangulare, iar apostolul
Ioan stând lângă Cristos își pleacă, ca semn de dragoste, capul pe pieptul
lui. în scena Spălarea picioarelor, Isus spală, efectiv, piciorul lui Petru
spre deosebire de Bizanț, unde se pregătește numai să spele piciorul. în
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scena Pe drumul Golgotei sau a Crucii, Isus e legat la gât cu o frânghie
de care îl trage un slujitor, gest brutal pe care Bizanțul l-a evitat.
între scenele din Patimi, zugravii monumentelor din Sălaj au mai
intercalat pe bolta bisericilor și alte imagini. Așa, în Bocșa, Lozna,
Negreni, Purcăreț și Turbuța, în cele patru colțuri ale bolții sunt zugrăviți
cei patru evangheliști. în Bârsa, Bocșa și Lozna este Mutarea lui Enoch.
în bisericile din Bârsa, Bocșa, Chiejd, Lozna, Purcăreț, Sf Ilie în car tras
de cai. La Cehei, Cizer, Fildu de Sus, Păușa, Sânmihaiu Almașului și
Subcetate sunt diferiți proroci. în Bocșa este Isus ținând în mână un
sfeșnic cu șase brațe C'Eu sunt lumina lumii”), Iosif și soția Iui Putifer și
Iosifîn închisoare. în Purcăreț, Somnul și scara lui Iacob. în Sânmihaiu
Almașului, Dumineca mironosițelor și Dumineca Tomii.
O notă aparte între bisericile din Sălaj o prezintă pictura lăcașului
din Fildu de Sus, unde pe lângă scene din viața lui Isus sunt zugrăvite și
unele teme din Testamentul Vechi neîntâlnite în alte locuri sau întâlnite
în absidă: Dávid omoară pe Goliat, Daniil în groapa leilor, Corabia lui
Noe, Prânzul lui Avram și Jertfa lui Avram. Astfel, biserica de aici se
deosebește de celelalte și prin unele teme întâlnite pe pereții din naos ai
ei. Aici, deasupra șirelor de mucenici de pe peretele de nord și de sud
sunt zugrăvite: învierea lui Lazăr, Isus cu Petru pe mare, Estera intrând
nechemată la împăratul, Theodor Tiron, Diavolul semănând neghină, Sf.
Ignatie, Lăsați pruncii să vină la mine și Spune smochinului să se usuce.
Tâmpla (catapeteasmă, iconostas) are pe fața dinspre naos
zugrăveala formată din temele tradiționale ale bisericilor românești din
întreaga țară: jos, pe peretele despărțitor dintre absidă și naos, icoane
împărătești, dintre care nu poate lipsi Isus și Maria, imaginea cărora este
așezată în dreapta și stânga ușii principale de intrare în absidă (“ușă
împărătească”), la bisericile cu trei uși, ușa din mijloc, iar ia cele cu
două, ușa din dreapta. La bisericile cu trei uși, pe spațiul dintre ușa din
stânga și perete este de obicei Sf. Nicolae, iar în cel din dreapta
arhanghelul Mihail. La cel cu două uși, în stânga, de obicei, patronul
bisericii. în partea superioară a peretelui, pe tâmpla propriu-zisă, la cele
mai multe biserici, sunt înșirate în două registre suprapuse apostolii
având în mijloc pe Isus și mai sus proorocii având în mijloc pe fecioara
Maria. Deasupra tuturor este Isus pe cruce. Sunt unele biserici care au
deasupra peretelui praznicele, apoi apostolii și răstignirea (Baica, Brebi,
Cehei, Cizer, Derșida, Fildu de Sus). La acestea, în mijlocul praznicelor
este Năframa Sf. Veronica sau Mandylionul. La bisericile mai scunde,
deasupra peretelui cu icoane împărătești sunt numai două registre de
picturi: apostolii și răstignirea (Bârsa, Domnin, Padiș, Purcăreț, Sârbi,
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Voivodeni și Zimbor). Lângă Răstignire, în .dreapta și stânga ei, este
figura Măriei și a lui Ioan jelind. La monumentele din Brebi, Cizer,
Fildu de Sus și Padiș, Răstignirea are de două părți crucile cu cei doi
făcători de rele răstigniți odată cu Cristos.
Pe ușile de intrare în absidă sunt zugrăvite de obicei: pe ușile
împărătești Bunăvestirea sau - în cele mai multe cazuri - în medalioane,
în registrul superior sau median Bunăvestire, iar în celelalte doi
evangheliști. Pe ușile laterale, la templele cu trei uși sunt zugrăviți
arhidiaconul Ștefan și Sf. Gheorghe. La cele cu două uși, de obicei,
arhidiaconul Ștefan. Natural, de la regula aceasta există excepții. Așa, de
exemplu, pe ușile diaconești ale bisericii din Derșida, sunt zugrăviți
prooroci și diaconi. Pe cea care reprezintă pe diaconul Ștefan este scris:
“Mărturisi-mă-voi ție, Doamne, ascultă-mă”.
Pe pereții de nord și de sud ai naosului, în partea superioară, sunt
frize cu mucenicii. Numărul lor variază după lungimea naosului. în
Cizer, Domnin, Drighiu și Sârbi, între mucenici este și Sf. Cristofor cu
cap de câine.
Pe peretele despărțitor dintre pronaos și naos zugrăveala a fost
mult deteriorată prin construirea corpului (cafasului). în majoritatea
cazurilor aici au fost zugrăvite scene inspirate din Cartea Facerii
(Geneza). Se mai văd scene legate de legenda Adam și Eva lângă pomul
oprit, în Bocșa, Brebi, Cerișa, Cizer, Sânmihaiu Almașului și Vădurele;
Alungarea lui Adam și Eva din rai, în Cizer; Crearea Evei, în
Voievodeni. în Derșida este zugrăvit pe partea aceasta Constantin și
Elena. în Fildu de Sus sunt zugrăviți în chenare circulare mucenici. în
Jac, pe balustrada corului, sunt evangheliștii Marcu și Luca, iar în
continuare Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe călare, omorând balaurul, și
arhanghelul Mihail. în Chiejd se mai văd, anevoie, pești mari.
în pronaos. în pronaosul bisericilor din Sălaj, mai mult decât în
celelalte compartimente, se observă tendința didactică și moralizatoare a
picturii. Tinda bisericii servind până târziu aproape de veacul nostru și
ca loc pentru instruirea copiilor, zugravii au reprezentat aici imagini care
să servească în primul rând ca material didactic. Din acest motiv au
zugrăvit în pronaos iadul cu scenele celor chinuiți de draci. îl întâlnim
zugrăvit - însă foarte deteriorat - în bisericile din Bocșița, Bozna, Chiejd,
Derșida, Fizeș și Zalnoc. Probabil că această imagine a fost zugrăvită și
în alte biserici însă s-a șters în cursul vremii și azi nu se mai vede. Altfel
tabloul este foarte generalizat și se întâlnește în mai multe biserici
românești din Transilvania. Scenele reprezentate în acest tablou
sintetizează într-un fel întreaga morală creștină.
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O temă care apare în pronaosul tuturor bisericilor din Sălaj este
Parabola celor 10 fecioare dintre care cele 5 înțelepte simbolizează pe
cei aleși, iar cele 5 nebune, pe păcătoși.
Judecata din urmă se mai vede în pronaosul bisericii din Cizer și
a celei din Domnin. în scena din Domnin oamenii sunt împărțiți în două
grupe mari: creștini și păgâni. Păgânii sunt turcii.
Dintre imaginile mai puțin obișnuite în iconografia ortodoxă care
s-a bucurat însă de o oarecare importanță în iconografia medievală
transilvăneană și se găsește și în unele biserici din Sălaj, este cea a Sf.
Ana. Răspândită în special în țările catolice și în primul rând în cele
nordice, reprezentarea acesteia a pătruns și la noi. Imaginea Sf. Ana o
întâlnim alături de Maria în biserica din Brebi, apoi în jumătatea de jos a
uneia din ușile dintre naos și absidă a bisericii din Derșida, precum și pe
o icoană din biserica din Bocșița. în pronaosul bisericii din Sânmihaiu
Almașului, Ana apare împreună cu Ioachim. în pronaosul de aici mai
este zugrăvit Ioan Botezătorul, Sf. Ecaterina și Sf. Marina. Aceasta din
urmă se găsește și în biserica din Păușa. în Derșida, în pronaos este
zugrăvită scena Tăierea capului Sf. Ioan. în pronaosul bisericii din
Voievodeni, pe peretele despărțitor de naos, în partea superioară, iar în
Bârsa în registrul de jos sunt zugrăviți în chenare circulare mucenici. La
Fizeș pe un perete al pronaosului a fost zugrăvită scena Isus cu apostolii
pe mare liniștind valurile, iar în Sânmihaiu Almașului: Fuga în Egipet.
în bisericile din Bulgari, Ciumărna, Fildu de Sus (pe tavan) și Sânmihaiu
Almașului sunt zugrăviți împărații Constantin și Elena lângă cruce.
Pe tavanul pronaosului la Bocșa și Cizer sunt zugrăvite stele,
simbolizând cerul. La Brebi, Bârsa, Cerișa, Fizeș, Fildu de Sus. Toplița și
Valcău de Jos sunt îngeri suflând din trâmbiți și vestind sfârșitul lumii, iar
în Bârsa și Fodora sunt zugrăvite în cele două margini soarele și luna
încadrând Răstignirea, iar în cele 4 colțuri sunt îngeri suflând în trâmbiți.
Soarele și luna sunt motive foarte vechi în arta populară a
diferitelor popoare încă din preistorie și au înțelesuri complexe. în lumea
semiților sunt asociate regalității. în lumea greco-romană. cu mult
înainte de creștinism, se credea că sufletul omului se urcă după moarte la
cer unde trăiește între planete și se împărtășește de eternitatea zeilor. în
cultul mitraic răspândit în Transilvania, soarele, împreună cu alte stele și
planete, e măsura vremii și simbolul vieții. în arta noastră populară,
soarele este un motiv foarte răspândit. îl întâlnim pe diferite obiecte de
uz casnic (lăzi, scaune, blidare, furci de tors, etc.), pe ceramică, pe
textile, pe stâlpii porților etc. reprezentat în diferite forme (cu raze, cu
chip omenesc) și realizat prin diferite tehnici (cioplit, cusut, pictat). Ca și
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în arta creștină, soarele este simbolul vieții. Noul Testament spune că la
moartea pe cruce a lui Iisus Cristos, soarele s-a întunecat. Acest sens de
încetare a vieții îl au și soarele și luna cu figură de om din pronaosul
bisericilor din Bârsa și Fodora.
în pronaosul bisericii din Răstoci este o imagine neîntâlnită în
alte locuri. Este vorba de Roata lumii sau Roata norocului care arată că
soarta omului pe pământ e schimbătoare. Este transpunerea în pictură a
vorbelor din Scriptură: “Deșertăciunea deșertăciunilor și toate sunt
deșertăciune”, care au inspirat și pe cronicarul nostru Miron Costin în
poemul “Viața lumii”.
In absidă, un loc precumpănitor le este rezervat episcopilor
bisericii; în naos patimilor, iar în pronaos parabolei celor 10 fecioare și
mironosițelor. în afară de acestea sunt ilustrate scene din vechiul
testament: facerea, în special pomul cel oprit și izgonirea din rai,
proorocii și jertfele, iar din noul testament copilăriei lui Isus.
Unele teme sunt generale în iconografia monumentelor din
întreaga țară, existând în unitatea aceasta mici particularități zonale, ceea
ce nu strică însă unitatea.
Prin faptul că în multe scene personajele sunt prezentate în
costumele epocii, iar în altele motivele ornamentale sunt specifice artei
populare locale, ca de exemplu: decorurile dintre scene, motivele de pe
textile, cusăturile de pe cămăși, apoi șorțurile, marama care acoperă
umerii, care reproduc în esență portul țărănesc local, pictura este un
adevărat document istoric. Ea ne înlesnește cunoașterea unor momente
din istoria românilor sălăjeni și a unor aspecte din etnografia lui, precum
și pe creatorii ei care au fost meșteri de țară localnici.
Neavând ctitori, bisericile de lemn din Sălaj nu arată nici un
portret de întemeietor, ci numai inscripții de donatori, de meșteri și de
diferite date.
Pentru explicarea unor scene, zugravii au recurs la inscripții.
Acestea au fost făcute în limba română cu caractere chirilice. Sunt
câteva biserici pe valea Someșului în care inscripțiile s-au făcut în mai
multe limbi: la Bârsa, Lozna și Răstoci, românește (cu chirilice) și
latinește, iar la Fodora românește (cu chirilice), latinește și ungurește, la
Fildu de Sus românește și latinește.
într-un capitol separat, Ghergariu se ocupă de zugrăvirea
exterioară. El face trimitere la această practică existentă la biserici din
Moldova mai cu seamă, dar și la cele existente pe teritoriul Transilvaniei
(Strei, Sântă Măria Orlea, Ostrovul Mare, Criscior, Cârțișoara, Rășinari,
Săliște, Tilișca ș.a.). Practica zugrăvirii exteriorului bisericilor de lemn

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

68

Daniela Șerdan Orga

este foarte restrânsă, putând fi întâlnită la un număr redus de biserici din
Sălaj (Aleuș, Bălan, Bălan-Mănăstire, Bârsa, Bozna, Cehei, Cerișa,
Chendrea, Chiejd, Creaca, Cricova, Criștelec, Derșida, Fizeș, Gălpâia,
Horoatu Cehului, Jac, Păușa, Pecei, Sârbi, Solomon, Stâna, Subcetate,
Toplița, Valcău de Jos și Valcău de Sus), dar și în câteva localități
aparținând județului Satu Mare și Cluj. Ghergariu nu exclude
posibilitatea ca numărul acestora să fie mai mare, dar cu timpul
zugrăveala să se fi șters. Chiar și ia cele enumerate timpul a lăsat doar
puține urme care să ateste această practică, făcând imposibilă
reconstituirea sau intuirea reprezentărilor.
In efortul său de a identifica meșterii zugravi, Ghergariu s-a
oprit și la cei care au comandat lucrările și le-au plătit. Am reținut aici
doar numele unora dintre zugravii identificați de Ghergariu, fără a
insista asupra amănuntelor pe care acesta le inserează în text. Astfel,
cel mai vechi zugrav care a lucrat în Sălaj este considerat Timotei
Gâlgău, care a zugrăvit în 1760 altarul bisericii din Bălan. în 1796 (?)
zugravii Țiple și Popa Ioan din Dăbâca au zugrăvit biserica din Chiejd;
Ioan Po din Unguraș (azi Românași) a zugrăvit biserica din localitatea
de baștină, biserica din Sânmihaiu Almașului (1793), pe cea din Păușa
(1800), Hida (1802) și probabil bisericile din Sâmpetru, Ciumărna și
Chendrea ; familia Dimitrie, Ștefan și Ursu Ispas a zugrăvit un număr
de biserici de la poalele Muntelui Rez, dar și un număr de 10 biserici
din localități aparținând județului Cluj;*
54 Iosif Perșe (preot) zugrăvește
biserica din Criștelec (1807), Dragu (1809), Voievodeni (1831),
Brâglez (1842), dar și biserica din Așchileul Mare din județul Cluj;
Ioan Prodan (sau Popan) a zugrăvit bisericile din Bârsa, Lozna,
Bulgari, Horoatu Cehului; Ioan Olariu și George Andreican au
zugrăvit biserica din Stâna; Nichita zugrăvește biserica din Zalnoc și pe
cea din Derșida; Lazăr Tocaci din Piroșa și Biro Lajos din Aghiz au
zugrăvit în 1822 biserica din Fodora și probabil din Turbuța; Ursu
Broinal a zugrăvit biserica din Stoboru (1775) și Cubleșu, Fildu de Jos
și Tămașa; Ioan Pop a zugrăvit biserica din Ceaca (1924); Radu de la
Ungureni zugrăvește biserica din Bârsău Mare (1783) etc.
Capitolul al X-lea este rezervat icoanelor și iconarilor și abundă,
la fel ca și celelalte, în informații și descrieri. Autorul încearcă să
grupeze tematic icoanele (apelează chiar la descrieri și comparații), să
depisteze autorii sau proveniența lor (dinspre școlile consacrate), anii de
realizare și donatorii (achizitorii) lor.
33 Acest meșter a lucrat și la bisericile din Apahida, Luna - jud. Cluj (1808-1810).
54 At. Popa, Zugravi și școli de zugravi. Familia Ispas era din Gilău (Cluj).
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Din întreg demersul demonstrativ și descriptiv săvârșit de
Leontin Ghergariu se desprind cu ușurință câteva concluzii ce nu lasă loc
dubiilor sau nesiguranței, și care folosesc oricărui cercetător interesat din
acest domeniu.
Bisericile de lemn din Sălaj se încadrează atât în ceea ce privește
materialul de construcție cât și planul, tehnica și ornamentica lor, în
ansamblul arhitecturii monumentelor de lemn din Transilvania și
împreună cu acestea se înscriu în unitatea arhitectonică a construcțiilor
de felul acesta de pe întreg cuprinsul țării, monumentele de lemn din
Transilvania arătând - cu excepția turnului - aceleași note caracteristice
ca și cele din Moldova și Muntenia. Comparând însă monumentele de
lemn din Sălaj chiar și numai cu cele publicate din ținuturile învecinate
(Bihor, Cluj, Satu Mare) și cu cele ceva mai îndepărtate (Arad,
Maramureș), în ansamblul cărora lucrarea umple un gol teritorial, se
constată că, cu toate că există o înrudire apropiată între ele, cele din
Sălaj își păstrează totuși o individualitate a lor:
a) In ceea ce privește planul, spre deosebire de celelalte ținuturi
sau zone, în Sălaj nu există nici o biserică de lemn cu plan triconc sau
treflat și una singură care are naosul mai lat decât pronaosul. în schimb,
spre deosebire de celelalte zone, este în Sălaj o biserică, cea din Domnin,
care are de jur împrejur o sprânceană sub acoperiș ca cele din Maramureș.
b) Comparând turnurile cu cele ale bisericilor din zonele
înconjurătoare, se constată că cele din Sălaj se aseamănă mai mult cu
cele ale bisericilor din Maramureș și Cluj, unde - pe lângă alte elemente
constructive - există mai multe turnuri cu patru turnulețe la baza coifului,
bisericile din Sălaj depășind numeric zonele amintite. Se pare că centrul
de iradiere a turnurilor românești de acest fel ar fi zona de care vorbim.
De restul zonelor înconjurătoare (Bihor, Satu Mare și în special
Arad), unde sunt biserici cu turn în stil baroc sau post baroc în formă de
bulb, Sălajul se deosebește, având o singură biserică cu astfel de turn,
cea din Petenia. De cele din Bihor, turnurile bisericilor aflate în discuție
se deosebesc prin faptul că nu au inel la baza coifului turnului așa cum
au cele din Bihor.
c) De o valoare arhitectonică deosebită este la bisericile de lemn
din Sălaj pridvorul deschis și ancadramentul ușilor. Sub raportul tehnicii
construirii acestora și a frumuseții ornamentării lor, monumentele din
Sălaj se aseamănă mai ales cu cele din Maramureș, din Cluj și din Bihor.
d) Bisericile de lemn din Sălaj se aseamănă cu cele din zonele
înconjurătoare nu numai în exterior, ci și în interior. în afară de
împărțirea în cele trei compartimente, cerute de cult și identice la toate
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bisericile românești, ele se aseamănă și prin faptul că au în naos o boltă
semicilindrică susținută la multe construcții de arcdublouri ornamentate
în multe cazuri cu crestături lucrate măiestrit.
e) în ceea ce privește pictura interiorului, bisericile din Sălaj se
aseamănă mai mult cu cele din Bihor și Cluj atât ca realizare cât și ca
iconografie și sunt în urma celor din Arad și Maramureș. De bisericile
din Maramureș pictura se deosebește prin faptul că sunt reprezentate mai
puține scene din Vechiul Testament și că aici există în programul
iconografic o ordine mai bine stabilită. Cu cele din Bihor și Maramureș
se aseamănă în ce privește bogăția scenelor legate de Judecata din urmă,
în Sălaj am găsit această reprezentare la 6 biserici.
f) Judecate în ansamblul lor, bisericile de lemn din Sălaj, ca de
altfel toate bisericile de lemn românești, se disting prin armonia și
eleganța întregului și prin prelucrarea cu pricepere și cu artă a tuturor
elementelor componente.
Față de bisericile din zonele înconjurătoare, monumentele de
lemn din Sălaj prezintă o caracteristică esențială care lipsește la
construcțiile cu care le comparăm: ele, în majoritate, au fost zugrăvite și
în exterior. Faptul deosebește construcțiile de lemn de aici și de cele din
întreaga Transilvanie și nu numai de cele de lemn, ci și de cele de piatră,
într-adevăr zugrăvirea pe dinafară este un fenomen rar în Transilvania și
se mărginește, în general, la timpanele de deasupra portalurilor.
între zugrăveala monumentelor din Sălaj există cu cea din vechile
biserici românești de piatră din Hunedoara unele asemănări. Amintim de
exemplu că și în Sălaj la multe biserici (Bocșa, Cerișa, Chiejd, Criștelec,
Mal etc.) inscripția votivă așezată deasupra sau lângă intrarea în naos așa
cum este și la bisericile din Hunedoara. O comparație mai amănunțită
între iconografia bisericilor din cele două zone ar putea justifica și întări
părerea exprimată deocamdată în formă de ipoteză de către Ghergariu,
după care mulți zugravi care au lucrat în Sălaj, ori au învățat Ia aceeași
școală cu hunedorenii, ori au întrebuințat aceleași erminii, altele decât cele
cunoscute până azi și utilizate în alte zone.
Comparate cu monumentala pictură a exteriorului bisericilor de
piatră moldovenești, zugrăveala bisericilor de lemn din Sălaj a fost
extrem de modestă. Ea a îndeplinit însă în timpul său un rol educativ și
mai ales emoțional de prim ordin. Importanța ei este apreciabilă și pentru
faptul că ea oglindește concepțiile religioase și gustul artistic al țărănimii
din partea locului în vremurile apuse.
Cu toate bisericile de lemn din patria noastră, deci și cele din
Sălaj, formează în ansamblul construcțiilor de acest fel din Europa un
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grup cu caracter aparte, totuși nu negăm că ele au suferit în cursul
veacurilor și unele influențe străine, în special la turn, la pridvor și la
ornamentele dintre scenele pictate.
Plecând de la ideea că popoarele nu trăiesc izolate, Ghergariu
induce concluzia schimbului în ambele sensuri între etniile și
confesiunile Transilvaniei. Trăind unele în vecinătate altora sau
amestecate unele cu altele, contactul dintre ele contribuie în măsură mare
la interacțiuni nu numai în domeniul economic, ci și în alte domenii,
între care și în cel al creației artistice. Natural, de înrudire și influențe
reciproce directe poate fi vorbă numai între popoarele conlocuitoare.
Intr-adevăr, arta populară a minorităților naționale din România a fost
adânc influențată de arta populară românească. La rândul nostru am
împrumutat și noi în cursul vremii unele elemente din creația artistică,
împrumuturile acestea reciproce au rădăcini adânci care s-au format în
condițiile contactului economic și cultural permanent dintre popoare
vecine sau naționalități conlocuitoare, în cursul luptei lor comune
împotriva cotropitorilor străini și a dușmanilor interni.
Oricâte influențe ar fi suferit însă și ori cât ar fi împrumutat din
creația altora, arta populară românească are un anumit specific artistic
al ei legat în primul rând de factura psihică a poporului nostru în care
se reflectă particularitățile dezvoltării lui istorice, ale modului lui de
trai, ca și ale mediului geografic. Toate acestea își găsesc expresia în
arta noastră populară, imprimându-i o nuanță națională specifică și
valoare artistică deosebită.
Faptul că meșterii populari au împrumutat de la alții elemente
singuratice nu minimalizează cu nimic din valoarea monumentelor de
care ne ocupăm, mai ales dacă ținem seama că orice creație artistică a
unui popor se realizează întotdeauna în chip național, chiar și atunci
când se săvârșește prin împrumut de la un popor la altul. într-adevăr nici
un popor nu preia operele altor popoare în mod mecanic, ci are
totdeauna o atitudine creatoare față de operele acestea, adaptându-le
particularităților sale, tradițiilor sale naționale.
Ceea ce ne interesează este deci ce a creat nou poporul sălăjean
din elementele împrumutate, respectiv cum le-a utilizat pentru a nu știrbi
prin nimic caracterul național al monumentelor de lemn. Este o
problemă la care Ghergariu a încercat să răspundă în cele ce urmează.
Ca și în toate manifestările sale artistice, poporul român din Sălaj
a păstrat și în arhitectură trăsăturile caracteristice care dau artei noastre
populare o notă specifică față de creația de aceeași categorie a
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minorităților conlocuitoare și a popoarelor înconjurătoare. Dintre acestea
amintește câteva:
Mărginindu-se numai la monumentele de lemn din Sălaj, o primă
constatare pe care o face este că toate construcțiile aparținătoare acestei
categorii au tipul de plan longitudinal, sunt construite în tehnica bârnelor
orizontale și au interior boltă cilindrică, acesta fiind tipul autohton,
străvechi, tradițional de biserică românească care s-a păstrat în plină
vigoare în cursul veacurilor în arhitectura noastră de lemn, care prezintă
caractere arhitectonice originale și echilibrate.
O altă caracteristică specifică arhitecturii bisericilor de lemn din
Sălaj este amănuntul decorativ bogat mai ales la chenarele sculptate ale
ușilor și la stâlpii pridvoarelor. Fără a repeta cu monotonie un motiv
oarecare și fără a da impresia de încărcat, ornamentica aceasta sculptată
sau cioplită în lemn, variată și plină de eleganță, dă dovadă nu numai de
un bun gust din parte realizatorilor ei, ci și de o practică îndelungată, de
o îndemânare și un talent deosebit în executarea acelor motive
ornamentale ale artei populare românești.
In sfârșit, o caracteristică a monumentelor de lemn din Sălaj
este deosebita discreție a culorilor în care sunt zugrăvite în interior, iar
unele și în exterior. Față de culorile stridente, tari și insinuante utilizate
de alte populații, zugravii români simțitori pentru culoare utilizează cu
multă măiestrie în coloristică o combinație armonioasă a tonurilor
calde cu cele reci și neutre.
Concluziile generale ale celor expuse mai sus se impun de la
sine. Din ele se desprinde constatarea că puterea mare de asimilare a
artistului popular român, realizator al bisericilor românești din Sălaj l-a
făcut să primească variate înrâuriri din afară pe care le-a utilizat însă
având grijă să le modeleze în așa fel ca să nu tulbure cumva aspectul
tradițional al creației lui. Tocmai originalitatea și frumusețea acestei arte
populare a trezit interesul și aprecierea față de aceste lăcașuri a
specialiștilor până departe dincolo de fruntariile țării noastre. în nota
aceasta de originalitate și de frumusețe, care caracterizează în ansamblu
monumentele românești de lemn, se încadrează sub toate raporturile și
bisericile de lemn din Sălaj.
Analizând în amănunt lucrarea lui Leontin Ghergariu trebuie să
recunoaștem faptul că ea furnizează un material bogat, util cercetătorilor,
care este în măsură să completeze o pată albă pentru acest domeniu, dar
totodată să ofere termeni de comparație sau argumente în favoarea
continuității și unității culturale în acest spațiu geografic.
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LEONTIN GHERGHARIU AND THE RESEARCH
OF WOOD CHURCHES FROM SĂLAJ
Abstract

The general conclusion talks itself. We must admit that Leontin
Ghergariu’s paper, Monumental Churches from Salaj, contains a rich
material, useful for researchers, which is able to complete a lack of this
field, but also to offer comparative terms or arguments in favour of the
continuity and the cultural unity in this geographical space.
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“ZVONIȚE”

a. Zvonita bisericii din Cozniciu.
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b. Zvonita bisericii din Drighiu,
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d. Horoatu Cehului

e. Ciumărna

f. Poarta Sălajului
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i. Racâș

j. Corund

k. Bozieș
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o. Valcău de Sus

p. Văduvele

r. Mal
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Ancadramentul și ușa bisericii din Dobrin
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UN HERBORIST ȘI VINDECĂTOR RENUMIT
AL PLAIURILOR NĂSÂUDENE
Ligia Mihaiu
în anul 1985, regretatul etnolog ION VLÂDUȚIU de la Institutul
de Etnografie și Folclor din București organiza o expediție etnografică în
satul Șanț, din județul Bistrița-Năsăud, cu un grup de peste 100 de tineri
muzeografi, profesori, studenți și elevi, pentru a cerceta și a filma
aceeași așezare montană, după scurgerea a cinci decenii de la amplele
investigații ale echipelor sociologice conduse de ilustrul sociolog
DIMITRIE GUȘTI. Personal am făcut parte din grupul tinerilor
cercetători reuniți în “Tabăra etnografică” de la Năsăud, organizată la
inițiativa doamnei Veronica Pătruț, profesoară de chimie din București fiică a meleagurilor năsăudene și descendentă a ilustrei familii de origine
italiană, Grapini, venită în Transilvania în legătură cu exploatarea
aurului din Munții Rodnei - care a asigurat baza materială prin
organizațiile școlare și de tineret din acea vreme.
Cercetarea noastră în localitatea Șanț, ca și în întregul ținut al
Năsăudului, însemna o reîntoarcere în trecut, prin regăsirea străvechilor
vetre ale satelor, prin studierea caselor bătrânești din lemn, a portului
tradițional, a obiceiurilor, a cunoștințelor populare. Dar s-a urmărit nu
numai perenitatea acestora peste timp, ci însuși destinul foștilor
informatori-performeri care au sprijinit cercetările sociologilor din
deceniile 3-4 ale veacului XX.
Toate “descoperirile” relevante au fost filmate - grupul nostru
fiind însoțit de o echipă a televiziunii române, condusă de reputatul
redactor Alexandru Mironov- urmărindu-se coordonatele filmărilor din
timpul cercetărilor gustiene: locuri, oameni, acțiuni, informatori de
excepție. Celor trei inițiatori și organizatori ai cercetărilor din 1985 le
datorăm gratitudine, pentru prilejuirea unor noi pași în studierea etnosociologică a satelor românești din Transilvania.
Ca participantă la această cercetare de anvergură “pe urmele
echipelor gustiene mi-am propus investigarea fenomenelor de
herboristică și de etnoiatrie locală. Dar mai mult decât interesantele și
relevantele practici de fitoterapie, de opoterapie și organoterapie ne-a
fascinat personalitatea herboristului terapeut din satul Șanț, ANTON
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POPÂRȚAC, fost informator-performer și “învățăcel” al distinsului
sociolog DIMITRIE GUȘTI.
Născut în satul Șanț, județul Bistrița Năsăud, în anul 1912,
ANTON POPÂRȚAC devenise unul din cei mai buni și mai atașați
informatori adolescenți ai cercetătorilor sociologi care elaborau
monografia acestui sat, pentru relevarea specificității fenomenelor
etnografice, dar și pentru surprinderea elementelor comune cu satele
românești de dincolo de Carpați, acest sat fiind limitrof cu așezările
răsfirate ale Bucovinei montane.
Prețuit pentru agerimea minții sale și pentru bogăția de
cunoștințe din domeniul medicinii populare, Anton Popârțac a fost trimis
și stipendiat de către însuși Dimitrie Guști la Școala de Arte și meserii
din Timișoara.
După absolvirea școlii și după scutirea de stagiul militar - fiind
infirm - a ajuns la vârsta propriilor decizii și a ales calea monahală,
călugărindu-se la Mănăstirea Neamț. Acolo își închină toate cunoștințele
dobândite empiric din satul natal, ca și cele de origine livrescă vindecării celor în suferință, cu remediile vegetale, animale sau
minerale, a adunat în mai multe caiete manuscrise un rețetar bogat,
cunoscut în aproape toate satele de la poala Munților Rodnei. N-a fost
ocolit însă de suspiciunile oamenilor vremii, după cel de al doilea război
mondial, iar faptul că a fost unul din informatorii populari apropiați de
profesorul Guști i-a adus necazuri. Acuzat de vrăjitorii și de răspândirea
superstițiilor, într-o epocă în care tot ce era legat de puterile miraculoase
ale naturii sau de psihoterapie constituiau culpe grave împotriva
“gândirii” oficiale, comuniste - a fost ținut mulți ani în detenție.
După eliberarea din închisoare, ajuns la senectute, s-a întors în
satul natal, continuând să practice medicina populară, recunoscut fiind ca
“doctorul și vindecătorul tuturor”.
Herborist priceput, terapeut cu ajutorul plantelor și al
mineralelor, bun cunoscător al fenomenelor meteorologice și
astronomice - a devenit deopotrivă sfătuitorul sătenilor în desfășurarea
calendarului agro-pastoral, în cunoașterea “calendarului” optim pentru
munca la pădure. în același timp, Anton Popârțac a fost “ cronicarul”
vieții satului, consemnând evenimentele mai importante din istoria
așezării și fiind considerat ca autoritate absolută în păstrarea cutumelor
străvechi ale comunității.
Herboristul Anton Popârțac cunoscând ca nimeni altul flora
munților care înconjurau satul, și-a creat propriul “ muzeu viu”, în
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grădina casei, cultivând plante de leac din vegetația spontană, dar și
plante aromatice folosite în alimentația și în terapeutica tradițională.
De la nivelul pregătirii sale medii și după o experiență de peste
șapte decenii, încerca să transmită altora tot ce învățase din tradițiile
etnoiatrice ale satului, dar și ceea ce-și însușise la “școala cercetătorilor
sociologi ai lui Dimitrie Guști.
Caietele manuscrise ale lui Anton Popârțac cuprind rețete grupate
pe maladiile părților corpului uman: capul, părul, ochii, nasul, urechile,
fața, gâtul, mâinile, ca și pe acelea ale organelor interne. Alteori, bolile
sunt cele care primează în clasificarea rețetelor: insuficiența cardiacă,
stenoza mitrală, reumatismul, ulcerul varicos etc. - folosind așa dar o
terminologie medicală, clasică.
Cu deosebită perspicacitate descria maladiile și starea psihică
care poate accentua sau ameliora boala. Pentru a veni în ajutorul
bolnavilor, le indica locul unde se poate găsi remediul și aspectul
morfologic al plantei, efectul terapeutic și combinațiile de leacuri . Cu
atenția pentru fiecare detaliu, preciza partea plantei cu efect curativ,
modul de culegere, de preparare și de întrebuințare a leacurilor obținute.
Profilul moral al acestui herborist și terapeut se remarca prin
contrast cu acela al altor vindecători populari. Sinceritatea și
disponibilitatea cu care ajuta pe oricine, neurmărind nici un câștig decât
acela al obținerii efectului curativ erau trăsături specifice țăranului român.
Concomitent cu aplicarea remediilor, Anton Popârțac dădea
îndrumări privind igiena bolnavului și a locuinței, urmărind dependența
stării de sănătate a omului de aceea a mediului, a hranei, a modului de
viață. Față de “pacienții” săi, față de alți herboriști, el nu avea taine,
dorind să ajute, să îndrume, să comunice tot ceea ce cunoaște din
darurile naturii.
Vindecătorul din satul Șanț își asocia tratamentul intern cu
frecții corporale și ale tălpilor, anticipând tratamentele moderne de
reflexoterapie - care de fapt preiau metodele străvechi, tradiționale,
aplicate în întreaga lume, de către terapeuții populari. Prin incantații și
rugăciuni, rareori prin descântec, Anton Popârțac recurgea în fond la
psihoterapie, explicând bolnavului cauza bolii, modul de folosire a
remediilor, domolind spaima ignoranței și întărind credința în “ leacurile
naturii”. Prin gest, practică și cuvânt, el obținea aproape întotdeauna
vindecarea celui în suferință.
Anton Popârțac nu s-a mărginit doar la practicile etnoiatrice.
Urmărind povețele cercetătorilor sociologi, el a fost și un perseverent
culegător de folclor din satul natal, dar îndeosebi a acordat atenție
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proverbelor, zicătorilor și ghicitorilor punând la îndemâna etnologilor
un valoros fond de paremiologie populară.
Despre formația complexă a acestui informator - performer
credem însă că cel mai bine “vorbesc” manuscrisele sale. Iată unul dintre
acestea, cu rețete pentru vindecarea celor mai diverse afecțiuni, pe care
îl redăm așa cum a fost gândit și scris de autor, cu inerentele stângăcii și
greșeli de terminologie, de exprimare și gramaticale. Se remarcă însă
sensibilitatea vindecătorului și conștiința menirii lui de a ajuta oamenii
în suferință:
Caietul manuscris nu are titlu, nici semnătura autorului, datorită
modestiei sale, considerându-1 un “ bun al tuturor” De la prima pagină se
intră direct în subiectul pe care și l-a propus, “bolile trupului omenesc”
și remediile pe care el însuși le-a folosit:

1. PĂRUL
“Pentru cei ce le cade părul se ia o ceapă albă și se curăță de
prima și a doilea coajă și se introduce într-un borcan de un kg., care se
umple cu spirt medicinal. După 3 zile se dă cu spirtul de pe ceapă, pe
păr, făcându-se o frecție ușoară.”

2. OCHII
“Pentru cei ce le-a scăzut vederea și au nevoie de ochelari fie din
citit fie din cauza vreunei boli sau chiar a bătrânețelor. cel mai bun
medicament este și singurul, “cicoarea”. Cicoarea este o plantă
medicinală, crește înaltă și bățoasă, o găsim în locurile pietroasă mai mult
pe zugauă crește înaltă și stufoasă, frunze are puține, dar floarea ei albastră
măruntă îți trage atenția. Dintre toate plantele medicinale e cea mai
misterioasă, dacă o culegi și o ții grămadă după ce o culegi nu se întârzie
mult și se pune la umbră să se usuce. Floarea uscată se face ceai, la o cană
de apă 10-12 flori, să nu fie mai multe pentru că provoacă dearia. Se
poate servi seara și dimineața câte o cană îndulcită că e foarte amară.”

3. NASUL
“Când ți se înfungă nasul ai guturai și strănuți des și îndesat se
face un ceai cu pătlagină îngustă, Crește prin livezi, fânațe, pășuni,
locuri uscate pe marginile drumurilor. Se recoltează din aprilie până în
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septembrie, se usucă la umbră și se face ceai 30-70 gr., la litru de apă. Se
bea mai mult seara.”

4. GURA
“Când te doare gura adecă limba, cerul gurii și gingeii se face
ceai cu mușețel și arnică. Mușețelul este bine cunoscut - Românită crește prin curți, prin locuri virane și prin grădinuțele gospodinelor, se
culege și se usucă la umbră, arnica este o floare de munte se aseamănă
cu ochiul boului, numai că este galbenă se culege în luna iunie și iulie,
când ea e în plină floare și se usucă la umbră. Se face ceai, 40 gr. la un
litru de apă, se pune trei părți mușețel și o parte arnică. Ceaiul se bea
seara și dimineața.”

5. DINȚII
“ Când te dor dinții și măselele iei trei cepe de câmp, cimbrișor
de câmp, o lingură de sare care se fierb împreună și acel ceai sărat și
amar se ține în gură cald, după care îți ameliorează durerea.”

6. URECHILE
“Când te dor urechile ai junghiuri sau se înfundă și nu mai auzi, se
ia două bucăți de unt de vacă și se introduc în urechi, iar sub urechi se
pune o compresie cu ceai cald de mușețel. Durerile dispar în curând, iar
cei ce nu aud merg la dispensarul din comună unde le va face o spălătură
și va eși din urechi dopul de clei pe care l-a muiat untul și l-a deslipit
mușețelul. Dar mergând la dispensar nu uitați să louați și o cană cu apă
caldă ca să nu aveți de mai mers odată după apă că zăboviți prea mult.”
“Tot pățitu-i priceput”

7. EXEME PE FAȚĂ
“Când fața ți se strică printr-o infecție cu crăpături de pecingini
lăsând o scoarță pe față care te strânge, te ustură sau apar pe față niște
coșulețe mici care se înmulțesc și devin rană, se face ceai de arnică cu
care se spală bine și cu un ștergar aspru se șterge fața bine, iar pe urmă
se unge cu un strat subțire cu “ir”, o alifie preparată în popor, care e bine
să se știe cum se prepară, se folosește și la animale, mai ales la oi, la
picioare, la vaci când le crapă ugerul, la înțepături, diferite răni, la cai,
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înțepături cu șuruburile, la boi, când se taie cu hamurile și alte
întâmplări.
1. 100 gr. său oaie
2. 100 gr. său vită
3. 200 gr. ceapă curată
4. 200 gr. rășină
5. 200 gr. hribe praf
6. 150 gr. busuioc praf
7. 200 gr. miere de albine
8. 200 gr. unt de balmoș
9. 200 gr. unt de vacă
10. 199 gr. piatră vânătă
11. 200 gr. vazelină fier

Se pune într-un vas său oaie, său vită și untul de vacă în care se
prăjesc hribii, busuiocul, fasolea, după care se strecoară busuiocul,
hribile și fasolea care se aruncă, iar în ce a trecut prin strecurătoare se
adaugă celelalte toate se topesc amestecându-se bine, iar înainte de a se
răci se amestecă bine cu piatră vânătă care se lasă la fund să rămână în
tot conținutul După ce se răcește se scoate în cutii și se întrebuințează la
nevoie, după cele indicate.”

8. CAPUL
“Când te doare capul și ai amețeli, când mergi pe drum vezi
înaintea ta numai gropi. Când te apleci și te ridici amețești și dacă nu te-ai
prinde de ceva ai cădea. Când amețești și ți se pare că ai o ceață pe ochi
urmează să faci următoarele : când te culci iei un ceai de troscot. Când
te-ai sculat să torni două căni de apă rece în lighian și așa cum te-ai sculat
din așternutul cald să mergi la lighian și să iei apă cu amândouă mâinile și
să te stropești cu apă din pumni pe față și cu mâinile ude să te bați ușor cu
apă pe față și la tâmple de câteva ori, iar pe urmă să uzi puțin părul nu cu
apă decât cu mâna udă. în acest timp vei simți un fior până-n tălpi, la
picioare. Această operație se repetă în trei patru dimineți, în care timp
trebuie să se vadă rezultatul. Această durere de cap cu amețeli vine de la
inimă, atât la cei tineri cât și la cei bătrâni. Această boală provine din
supărare, griji și gânduri prea multe, din frig și din slabă nutriție, la cei în
vârstă și din cauza bătrânețelor, urmare a celor petrecute în viață.”
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9. GÂTUL
“Când te doare gâtul și nu poți înghiți, când s-au inflamat
mandulele trebuie să pui ceea ce urmează :se face ceai concentrat de
arnică și mușețel, se bea o cană de ceai, iar pe urmă se înfășoară gâtul
tot cu ceaiul din care ai băut, cu un ștergar subțire muiat în ceai cât se
poate suferi de cald, peste care se înfășoară un celofan subțire, iar pe
urmă se înfășoară un ștergar gros, cu care se culcă, iar peste noapte ți-au
dispărut durerile”.

10. MÂNELE
“Atât femei cât și bărbați se plâng că îi dor mânele, umerii le
amorțesc degetele de la mâni. Toate aceste fenomene, toate aceste dureri
vin din cauza reumatismului afară de cazul când te lovești și ai o
fractură, tăietură sau julitură care au alte medicamente. Când te dor
umerii, coatele, când ai junghiuri cu umflături se tratează cu liliac cu
petrol. Intr-o sticlă de un kg. se umple cu flori de liliac alb, pe urmă se
umple cu petrol după care astupându-se bine se îngroapă în pământ unde
se ține în pământ șase săptămâni. După șase săptămâni se dezgroapă, iar
petrolul s-a prefăcut în ulei verzui cu care se face frecție la părțile
dureroase. Iar la degetele de la mâini dacă sunt amorțite se ține mâna
într-un borcan cu ceai concentrat de arnică. Când palmele și degetele
mâinilor crapă și se umflă, când au anumite răni și umflături rebele fără
să cunoști și fără să știi de unde provin, faci următoarele : seara , înainte
de culcare te speli bine pe mâini cu apă caldă și săpun, le ștergi bine cu
un ștergar aspru și curat, iar pe urmă le ungi cu ir, atât pe față cât și pe
dosul mâinii”.

11. AZMÂ
“Azma la noi e foarte frecventă, fie dintr-o cauză fie din alta. Dar
oricare ar fi cauza , când nu mai poți sufla cauți leacul. Mai înainte se
obișnuia pentru azmă: potbalul, nalba albă, flori de soc, care nu prea
dădea rezultate bune. în ultimul timp am găsit o plantă nouă care până
acuma nu o cunoșteam, e pătlagina îngustă. La toți cărora le-am dat sau vindecat până și cei cu silicoză. Se face ceai, la un litru de apă pui 3040 gr. de pătlagină îngustă și se bea îndulcit, atât seara cât și dimineața.”
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12. FICATUL
“Ficatul este o mașinărie principală în corpul omenesc, pentru
aceia când se defectează el, se defectează mai multe șuruburi din
mașinăria corpului omenesc. Se știe că pe ficat este fierea și în fiere este
sucul gastric care se varsă în stomac, cu ajutorul căruia stomacul mistuie
mâncarea. Când ficatul e bolnav, desigur e bolnavă și fierea și nu mai
circulă normal și se varsă prea mult suc gastric în stomac, din a cărui
cauză stomacul se bolnăvește de gastrită, colită și în cele din urmă de
ulcer. Odată cu aceasta se bolnăvesc organele principale din corpul
omenesc. S-a bolnăvit ficatul, s-a bolnăvit și fierea, se bolnăvesc și
rinichii care sunt organele ce filtrează apa din corp și o elimină prin
urină. Așa că atât rinichii cât și bășica udului prind un fel de piatră.
Pentru aceia, când mergi la doctor la rază îți spune : ai piatră la ficat sau
la fiere, atât la rinichi cât și la bășica udului, pentru care trebuie să fii
operat tot din cauza ficatului și a sucului gastric. Du-te la timp, capeți
piatră la rinichi, iar dacă neglijezi durerea, au fost foarte multe cazuri
când rinichii au dat în putrefacție și au fost scoși prin operații. Pentru a
te face sănătos este necesar a ști că și ficatul e bolnav și ca să se vindece
rinichii trebuie mai întâi să vindeci ficatul și odată cu ficatul se vindecă
și rinichii. Dacă ai piatră la rinichi, urmând cu strictețe rețeta de la nr.
11, piatra de la rinichi se va elimina și vei scăpa de operație și în același
timp de orice durere”

13. BĂȘICA UDULUI
“Bășica udului este depozitul lichidului din corpul omenesc, care
urmează să fie eliminat din corp prin urină. Dar fiind alterat de sucul
gastric prea mare din corp se depun reziduuri din corp pe micile ureficii
de la ieșirea din bășica udului, care îți provoacă dureri mari. Nu te mai
poți urina, te umfli, după care alergi la doctor, care îți scoate urina cu
siringa din bășica udului. Alte dureri. Cel mai bun medicament este să
iei rețeta de la nr. 11, care luând-o cu strictețe, vei scăpa de orice dureri
și necazuri. întâi să se vindece ficatul și odată cu aceasta se curăță toate
căile urinale, eliminând tot ce este rău și dăunător prin urină.
Din îmbolnăvirea ficatului provine și icterul și icterul negru.
Această boală a icterului este foarte periculoasă pentru aceia se și
internează în spital unde se primesc medicamente și un regim alimentar
aspru. Iată că cu toate acestea, cu plante medicinale se vindecă foarte
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ușor numai cu condiția să respecți prezenta rețetă, gințura este o plantă
de munte, are rădăcina ca hreanul, iar frunza seamănă cu frunza de
stereoaie. Se culege vara, se spală și se usucă la umbră: jneapănul
face parte din arborii rășinoși și crește la munte, la vârfuri mai mult.
Face o poamă verde care numai în al doilea an se negrește și se culege.
Pentru ficat cât și pentru toate bolile care vin de la ficat e
următoarea rețetă : un kg. de țuică de la cazan sau din spirt prefăcut în
trei și se introduce în țuică 40 gr. de gințură precum și 20 gr. de poamă
de jneapăn. Se pune seara și a doua zi dimineața se poate începe în
felul următor : dimineața iei sticla cu gințură și o scuturi și așa faci de
câte ori iei și pui într-un pahar de țuică obișnuit, într-o sticlă de un kg.
sunt 24 de pahare de țuică, așa că în opt zile termini sticla cu țuică.
După ce ai louat țuica cu gințură, e amară foc dar nu ai voie să
iei zahăr sau apă după ea, ci o bucată de pâine pe care o mesteci și o
înghiți. Și după 15 minute mănânci mâncarea care ai mâncat și înainte
și nu te-a durut. Se recomandă mâncări fără sos și lapte acru, care face
acid la stomac și nu e voie să mănânci bine și pe săturate și pe urmă bei
apă, dar după ce ai băut apă nu mai ai voie să mai iei nimic în gură
până la 12, când iei iar țuică. Nu ai voie să mai mănânci nici măcar un
măr sau o prună sau cel puțin o lingură de apă. Și așa procedezi în
continuare până se termină din sticlă, iar după trei patru zile dispar
toate urmele de durere și te faci sănătos fără să mai ai repercursiuni “

14. RINICHII
“Durerile de rinichi mai mult sunt la bărbați, că ei se găsesc în
spate, între pantaloni și flanea și acest loc veșnic e gol, doar cămașa cât
îi mai adăpostește, dar dacă corpul e bolnav de ficat foarte ușor se
îmbolnăvesc. Fie din ridicătură, fie din frig, chiar și noaptea în pat dacă
neglijezi să te învălești la spate, foarte repede simți înțepături la rinichi.”

15. STOMACUL
“Durerile de stomac sunt multe și de multe feluri. Voi începe
cu ulcerul, care e mai periculos și are urmări mai grave, ajungând
până la operație.”

a. ULCERUL
“ Ulcerul este o boală bine cunoscută și sunt cazuri foarte dese.
Provine din cauza sucului gastric care se varsă într-o cantitate prea mare
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în stomac și rănește pereții stomacului până ajunge la perforare. Pentru a
nu ajunge la cuțit sunt posibilități de a te vindeca prin tratament. Se face
ceai de arnică, detalii la rețeta nr. 4. Și mentă de grădină, care o cultivă
femeile în grădină printre flori că miroase frumos. Se culege prin iunie,
se taie mărunt cu cotor cu tot și se usucă la umbră. Așa că se ia 40 gr.
arnică și 10 gr. mentă la un litru de apă și se face ceai și se bea îndulcit,
dimineața și seara cald, iar peste zi se bea rece în loc de apă. Apă nu se
mai bea. Se are grijă să nu se mănânce mâncări care i-au provocat dureri
și înainte. în câteva zile se va cunoaște bine rezultatul. Dealtcum, din
prima și a doua zi se cunoaște o ameliorare ușoară”.
b. UMFLĂTURI LA STOMAC

“Se întâmplă de multe cri și la mulți că au nește dureri la stomac
tot timpul, iar după ce mănâncă se umflă. Alții nu îndrăznesc să mănânce
că vomitează. Iar alții vomitează dimineața cum se scoală. :Și pentru unii
și pentru alții este indicat următoarele : 30 de gram frunză de agreșă
(coacăze negre), 20 gr. limba vecină, 10 gr. liliac alb, care se pun întrun litru de apă și să bea dimineața și seara îndulcit. Frunză de agreșă se
găsește prin grădinile caselor a cărui poamă se folosește la vin de
coacăză , se culege în luna august, se usucă la umbră. Limba vecină se
găsește în pădure în gurete în locuri pietroase, este o frunză frumoasă,
crește în tufe mari, iar în dosul frunzei are nește dungi mari catifelate, se
culege în luna iulie până în septembrie, se usucă la umbră, mai bine în
pod. Liliacul e arbore de casă, se plantează în grădină sau livadă pentru
florile lui frumoase și mirositoare, se culeg florile când sunt bine
înflorite și se usucă la umbră.”

c.

DIARIA

“Diaria este o boală rea și rușinoasă, care te obligă să nu te
depărtezi de casă. Diaria provine prin mai multe cauze. Cea mai rea e
când bei apă rece și răcește stomacul, când mănânci alimente alterate,
conserve alterate și multe altele. Medicamentul cel mai bun este
pătlagina îngustă, la care se mai adaugă cimbrișor de câmp. La un
kg. de apă se pune 40 gr. pătlagină îngustă și 10 gr. cimbrișor.
Explicații la pătlagina se găsește la rețeta nr.3.Nasul, .iar cimbrișorul se
găsește pe câmp, pe mușuroaie, pe marginea cărărilor, prin iarbă, crește
în tufe, e măruntă, înflorește albastru și se culege când e bine înflorit,
se usucă la umbră”.

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

Un herborist și vindecător renumit al plaiurilor năsăudene

91

16. INIMA
“ Inima este organul principal al corpului omenesc. Ea este supusă
la 3 feluri de boli, când bate mai tare decât normal se spune că ai tensiune,
când bate mai încet decât normal se spune că insuficiență cardiacă și un al
treilea caz când se spune că ai stinoză mitrală. Adică este un orificiu, un
cot dintr-o vână mică la intrarea și la eșirea sângelui în inimă, care se
înfundă și trebuie să intervină doctorul chirurg cu operație.
a. Primul caz când ai tensiune se face ceai de troscot, 40 de gr.
la litrul de apă, se bea mai mult seara după ce te-ai așezat în
pat să nu mai faci nici o mișcare. Troscotul crește în locuri
uscate și tari, pe marginile drumurilor de țară, pe lângă
cărările de pe ogoară și pe ulițele pietroase și. nefrecventate.
Nu crește înalt, se întinde pe pământ ca holbura , are niște
frunze mici, lungi, pe toată tulpina lui care se întinde ca o
sfoară pe pământ. înflorește o floare mică albă cu roza la
fiecare frunză, în luna august când se și recoltează.
b. AI doilea când ai insuficiență cardiacă se pune 40 grame
troscot, 20 grame ochiul șarpelui la un litru de apă. Se bea
mai indicat seara. Ochiul șarpelui este o plantă înaltă, se
vede de departe, crește pe răzoare, pe râpi, pe prunduri
pietroase și prin ierburi, se culege când e înflorită până-n
vârf, face floare galbenă cu nește petale frumoase, stropite
parcă cu roșu.
c. Al treilea caz, stenoză mitrală se pune 30 grame troscot și 5
grame de cicoare la un litru de apă care se bea dimineața și
seara. Despre cicoare se explică pe larg la rețeta 2. Ochii”.

17. REUMATISMUL
“Reumatismul este o boală cu care se naște omul. Apare în
corpul omenesc încă din primii ani ai vieții. Așa că acest microb există
în fiecare om și se localizează acolo unde găsește locul mai sensibil, la o
mică răceală se localizează la încheieturi, la genunchi, la glesne, la
umeri, coate, la pălmi și degetele de la mâini. Șoldurile și capătul
spinării încă nu sunt scutite. Reumatismul se manifestă prin mai multe
forme. Prim umflături, înțepături și anchilozări. Medicamentele pentru
reumatism sunt multe, dar nu se vede prea mare succes din toate. Din
toți cei ce au urmat tratament contra reumatismului doar acei ce vin de
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la diferite băi se laudă că se simt mai bine dar nu ține mult. Se poate
constata că e numai o ameliorare ușoară, pentru un scurt timp. Plantele
medicinale dau și ele rezultate bune pe unele locuri. Din toate câte am
încercat atât pentru mine a fost în primul rând liliacul cu petrol și în al
doilea rând arnica fiartă într-o doză mai mare și compresii. Pentru
umflături la încheieturi după ce s-au făcut frecții bune cu petrol și liliac
alb -vezi rețeta 4. Gura -se pun compresii cu un ștergar subțire muiat
bine în ceai de arnică, cât se poate de fierbinte, după care se înfășoară
cu celofan subțire, iar pe urmă se înfășoară cu ștergar gros pentru ca să
țină cald. Cât privește spatele, picioarele, mușchii numai cu frecții de
liliac se ameliorează pentru un timp, să o mai poți duce.
O persoană a pus arnică într-o sticlă peste care a pus spirt, a
făcut frecții după care s-a simțit mai bine. Omul cu durere încearcă în
toate chipurile ca să scape de necaz”.

18. MĂTRICI
“Mătricii mai ales la oameni în vârstă sunt foarte periculoși, te
dor și se tot întind până te anchilozează.Ca să te scapi de această pacoste
e foarte ușor. Faci frecții cu petrol pe picioare acolo unde te iau mătricii
și vei fi liniștit timp până la două luni. Când vezi că au apărut din nou,
înnoiești rețeta.”

19. ULCERUL VARICOS
“Am suferit de această ticăloasă boală și am încercat cu câte toate
dar au fost zadarnice. Câte feluri de alifii sunt în farmacie în tuburi și în
cutii pe toate le-am părândat. Dintre toate cea care a dat rezultat mai bun
a fost Ultralanul care a dat rezultate bune dar nu a ținut mult. în cele din
urmă am încercat cu plante medicinale: boz, cocean căpresc și rută.
Aceste trei le-am fiert împreună și a ieșit un ceai roșcat cu care m-am
spălat, pe urmă am pus un ștergar subțire muiat în acel ceai fierbinte și
mi-am înfășurat piciorul, iar pe urmă am învârtit un celofan subțire pe
care l-am înfășurat strâns cu o fașă, cu care m-am culcat. Dimineața când
mi-am desfăcut legătoarea era piciorul fierbinte. Fără prea multă zăbavă,
până era piciorul cald de ieșeau aburi din el am uns piciorul de la glesnă
până la genunchi cu pulpă cu fluer, tot era rănit, cu alifie preparată de
mine, când nu mai aveam cu ce să mă pansez. Am pus unt de vacă cu
unsoare sau vazelină de mașină într-o cană și prin topire s-au
amestecat, cu care am uns piciorul cu un strat grosuț, l-am înfășurat cu
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un bandaj curat, iar pe deasupra am pus un bandaj obișnuit cu care am
umblat toată ziua. Seara m-am debandajat și am pus o nouă compresie cu
fiertura compusă din cele trei plante și anume cu boz, o plantă care
aseamănă cu socul, și la frunză cât și la floare și semințe, crește pe locuri
pustii și sterpe, se culege când este bine înflorit, se usucă la umbră.
în al doilea rând, cocean căpresc care crește prin pădure, săhelbi
și pe lângă râurile de munte, crește înalt de 50-70 centimetri, are frunza
mare, lată în formă de inimă, înflorește alb nește clopoței frumoși, dar
când pui mâna pe floare cât și pe frunză se lipește de mână. Se culege
când este înflorit și se usucă la umbră.
A treia plantă este ruta, este o plantă bogată în frunză, cu frunza
creață, să cultivă în grădinile bunelor gospodine, îi cunosc calitățile și-I
iubesc înfățișarea, se culege când e în floare și se usucă la umbră.”

20. TRANSPIRAȚIA LA PICIOARE
“Nu te simți bine când îți transpiră picioarele. S-a încercat cu
multe metode cu formol, să ții picioarele în baligă de cal proaspătă, cu
câte spirturi care îți ardea pielea, dar transpirația nu dispărea în cele din
urmă am primit o rețetă bună. Cumperi din farmacie acid boric, costă
6 lei un plic, seara te speli bine pe picioare și le ții în apă caldă până se
albesc bine, când le scoți din baie le ștergi de apă și le pui deasupra
unui ziar și le pudrezi cu acid boric, iar pe urmă le bagi în ciorapi
curați, iar praful de acid boric care s-a vărsat pe ziar îl pui în ciorapi, pe
degete la ambele picioare și dormi cu ciorapi în picioare iar a doua zi te
încalți tot cu ciorapii din picioare. De aici încolo nu mai ai valul cu
transpirația la picioare, îți lunecă piciorul în pantof, bocanc precum și
în cizme de cauciuc”.

21. BĂTĂTURI ȘI NEGI
“Bătăturile sunt o mare pacoste pe capul celui ce le are, mult se
zbate ca să scape de ele. Totuși printr-o metodă foarte simplă și
necostisitoare poți scăpa de ele.
Iei un măr copt îl crepi în patru și cu o bucată de măr freci
bătătura uscată până se moaie și se albește. Faci așa o dată, de două ori,
de trei ori și pe urmă nu mai faci, dispar singure. De asemenea se
procedează și cu negi - ningei - tot cu măr îi freci până se albesc și pe
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urmă dispar singuri. E o treabă cam zăbovoasă și migăloasă, numa
aceasta e soluția ca să scapi de ele”.

Am transcris acest manuscris pentru a adăuga încă un document
original la cele deja studiate de cercetătorii istorici, etnologi, medici, în
speranța că medicina naturistă va dobândi noi coordonate, noi piste în
“sânul naturii”, pentru ajutorarea și vindecarea celor în suferință, pe baza
unui fond emoiric.
ancestral.
J.

UN HERBORISTE RÉNOMMÉ DE LA CONTRÉE DE NĂSĂUD
Résumé

Anton Popârțac- né â Șanț, le contrée Năsăud- a été l’un des
meilleurs informateurs- performeurs des campagnes des équipes de
rechercheurs du célébre sociologue Dimitrie Guști. II a fini ses études ă
l’Ecole de Beaux-Arts et Métiers ă Timișoara soutenu et encouragé par
le professeur et rechercheur Dimitrie Guști- merne. Ensuite il est revenu
dans son viliágé natal pour se perfectionner dans l’herboristique et la
phitotérapie traditionnelle. Aprés la deuxieme guerre mondiale, il est
entré dans l’ordre religieuse et a passé beaucoup d’années dans le
Monastére Neamț, mais aussi dans Ies prisons communistes.
Revenu dans son viliágé natal, Șanț aprés le 1965 il est devenu
l’un de fameaux guérisseurs de contrée de Năsăud, au nord de
Transylvanie et a laissée beaucoup de manuscrits et prescriptions
médicales, connues et employées tout le long de sa vie, pour la santé
des hommes. Dans notre ouvrage on peut voir quelques récettes de
Anton Popârțac.

Ilustrația:
Fig. 1, 2, 3 - File din manuscrisul lui Anton Popârțac,
Fig. 4 - Casă tradițională din Șanț, studiată de echipele sociologilor lui
Dimitrie Guști, actualmente în Muzeul Județean Bistrița.
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CERAMICA HABANĂ ÎN PATRIMONIUL
MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Dr. Maria Bocșe

Produs al unui meșteșug cu rădăcini medievale, în vestul și în
centrul Europei, ceramica habană a constituit un domeniu de excepție
în arta modelării lutului.
Creată de colectivități umane organizate pe structuri comunitare
și religioase, legate de Reformă, de către așa numiții anabaptiști ceramica habană a străbătut din lumea tenebrelor medievale europene
până la noi, în lumea spațiului intracarpatic și s-a impus prin calitățile ei
deosebite față de produsele centrelor de olărit din Transilvania,
românești, săsești sau maghiare. Ea a influențat și s-a lăsat influențată în special de ceramica săsească - prin schimburile specifice artefactelor.
Cu toate că viața centrelor habane din Transilvania a fost scurtă cca. 150 de ani - ele s-au specializat nu numai în olărit, ci și în alte
meșteșuguri ca orfevreritul, argintăritul, pielăritul, prelucrarea osului,
zidăritul etc. - aprovizionând cu produsele lor populația din provincia
românească intracarpatică și din țările învecinate, dar în mod deosebit “
curțile” nobiliare și eclesiastice și centrele urbane, contribuind la
dezvoltarea comerțului pe arii extinse.
Cu precădere s-a impus meșteșugul olăritului. Ceramica produsă
în centrele habane de la Vințul de Jos și Vurpăr - o faianță fină, cu o
paletă cromatică aparte, cu smalț mineral preparat din cositor, antimoniu
și cobalt după tehnici azi necunoscute - a fost evaluată de toți exegeții
artei populare ca un rezultat al civilizației tradiționale europene, trăinduși ultimele veacuri de existență pe teritoriul carpatic.

Habanii în Transilvania
Adepții anabaptismului european - produs al mișcărilor de
Reformă din Germania - au suferit prigoana religioasă la mijlocul
mileniului II, în perioada intensificării campaniilor de catolicizare.
Alungate din Elveția, Germania, Țările de Jos, Carintia, Tirol,
Craina, unele comunități anabaptiste s-au regrupat în secolul al XVI-lea,
în Ungaria de vest și în Moravia.
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Huteriștii din Moravia - curent nou, care și-a luat numele după
acela al lui Jákob Huter, conducător și reorganizator al mișcării
anabaptiste, în perioada anilor 1525-1535- supuși unei ample campanii
de expulzare, după evenimentele politice din timpul războiului de 30 de
ani - și-au găsit refugiul sau au fost colonizați în grupuri succesive, în
spațiul intracarpatic, în sudul Transilvaniei.
în 1605, principele Transilvaniei, Ștefan Bocskay le oferea “loc
de așezare55 în acest teritoriu, iar din 1618, cancelarul Simion Pechy
întărea această concesie acordată anabaptiștilor refugiați din Moravia.
Colonizarea amplă a huteriștilor moravi, în Transilvania a
realizat-o însă principele Gábriel Bethlen, în anii 1621-1623, aducându-i
din comunitatea Neumuhl, apoi din comunitățile provizorii de la
Sabatisch, Ungaria, din Maskowitz și Oleskowitz.
Noilor veniți li s-a oferit “ loc de așezare”, cu case, gospodării, teren
agricol și ateliere, pe malul Mureșului, la Vințul de Jos și la Vurpăr,

dându-Ii-se și dreptul de folosire parțială a cetății de la Vurpăr.
Această importantă perioadă din periplul european al
anabaptiștilor a fost consemnată în cronicile anabaptiste inițiate de
Ambrosius Reesch - secolul XVII - păstrate ulterior în Biblioteca
diecesană din Nitra, ca și în Biblioteca “ Bathyaneum”, din Alba Iulia.
Anabaptiștii - menționați în literatura străină și cu denumirile de

Wiedertaufer, Fraters Moravici, Mahrische Bruders, Morva
testverek, Habaner, Haban, Habansky- au fost cunoscuți în secolul
XVII cu denumirea de Habani, atribuită după numele locului de
amplasare a comunității anabaptiste, “Haushaben”.
Renumiți meșteșugari la mijlocul evului mediu, habanii excelau
în olărit, fierărit, dulgherii, zidărit, postăvărit, pielărit, dogărit etc.
Datorită diversității specializărilor lor, ca și pentru produsele lor de
calitate, ei au fost colonizați în Transilvania în scopul dezvoltării
economice și manufacturiere a Domeniului feudal pe care au fost
așezați. Recunoscând această finalitate a politicii de colonizare din
acea vreme, ambasadorul Signoriei venețiene la Viena, Marco
Antonio Padavin releva în raportul său din octombrie 1622: ”
anabaptiștii au fost duși la Vințul de Jos...per renderla populata d'
industriosi artiști, come questi...”
O comunitate mai mică s-a constituit în localitatea Micești,
comitatul Alba, pe la 1633.
Privilegiile acordate de principele Bethlen, întărite prin legea
adoptată de Dieta Transilvaniei prevedeau libertatea vieții lor religioase,
condiții de viață și de muncă optime, scutire de impozite.

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

Ceramica babană în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei

107

Datorită calității deosebite a produselor lor, babanii reprezentau o
serioasă concurență pentru breslele meșteșugărești din Transilvania,
săsești și maghiare, care cereau interzicerea participării babanilor Ia
târgurile cetăților și ale orașelor intracarpatice.
După un veac și jumătate de prosperitate a celor două comunități
din comitatul Alba, la 1763, împărăteasa Maria Tereza decreta trecerea
habanilor la catolicism. Aplicarea edictului s-a făcut cu maximă
severitate, încercându-se multiple forme de convingere, de la promisiuni
și privilegii, ia intimidări, violență și condamnări.
Documentele vremii relatează că la 1767, pământul comunitar al
habanilor a fost împărțit celor 24 de familii care s-au convertit la
catolicism, ceilalți membri ai comunității refugiindu-se ia Garad

(comuna Dacia), Saschiz, Mediaș, Sighișoara.
Vremelnic, ei au cunoscut o perioadă de acalmie, încercând să se
reorganizeze pe baza vechilor dogme religioase, sub conducerea unor
meșteri specializați, care dobândiseră un prestigiu deosebit în cadrul
comunității. Documentele oficiale îl aminteau în acest sens pe olarul

Johann Stutz.
De teama legislației restrictive, unele grupuri încearcă să fugă din
Transilvania, pentru a-și găsi noi vetre de adopțiune. Astfel a fost grupul
condus de Joseph Gour (Khor) și Johann Stahl, care și-a căutat noul “
Haushaben” în Țara Românească, mai târziu în Bucovina, dar nenorocul
i-a urmărit și acolo.
în 1852, comunitatea habană stabilită în Wischenka, Bucovina a
fost distrusă de un incendiu, iar habanii au fost nevoiți să se strămute din
nou, spre sud, la Hutestahl, în Crimeea, unde au contribuit timp de
două decenii la dezvoltarea meșteșugurilor, în special a olăritului, ca și la
prosperarea comerțului cu Orientul și cu Occidentul.
Datorită vicisitudinilor politice și religioase, prin 1874, habanii părăsesc
Europa, așezându-se inițial în America, în Dakota de Sud, iar la
începutul Primului război mondial stabilindu-se definitiv în Canada,
având urmași până azi.
Informații despre habanii catolicizați și descendenții acestora de
la Vințul de Jos apar înserate în documentele oficiale ale Transilvaniei,
până la mijlocul veacului al XIX-lea.
Afirmându-se prin multiple meșteșuguri, habanii au contribuit la
evoluția manufacturilor pe teritoriul Transilvaniei, dar dovezi materiale
și artistice au rămas în special din domeniul olăritului.
în anii 1970-1973, în urma săpăturilor arheologice efectuate în
zona Vințului de Jos și a Vurpărului s-a scos la suprafață o cantitate
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impresionantă de vase și de fragmente din faianță habană, cahle pentru
șemineele medievale, obiecte utilitare etc. - fiind mărturii ale filonului
artistic european. îmbogățit și continuat pe teritoriul carpatic. în tipare
noi, proprii.

Colecția de ceramică habană din patrimoniul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei
Muzeul clujean deține o valoroasă colecție de faianță habană și
posthabană, care relevă o tehnică deosebită de “ fabricare”, cu smalț de
cositor, de cobalt sau de antimoniu, având forme deosebite și diverse, de
la "bocale" cu volum, la ulcioare zvelte, de la recipiente alungite sau în
formă, de șeminee cubice, la cancee cu capac de zinc și la tăvi ori
farfurii canclate și ajurate.
Numeroși istorici și etnologi slovaci, germani, maghiari sau
români au subliniat asemănările dintre ceramica habană și cea de Faenza.
fără să reușească însă să descopere tehnologia olăritului la habani ori
măcar aceea de obținere a smalțului și a coloranților.
în anul 1980, etnologa franceză din Grenoble, Annié Bosso
publica interesanta lucrare ” Faiences & Faienciers de Grenoble &de la
Tronche”, la sfârșitul căreia anexa un document extrem de valoros datat
din 2 ianuarie 1756, aparținând prestigiosului "Musee Dauphinois”, din
Grenoble și cuprinzând rețetele pentru obținerea coloranților utilizați la
fabricarea faianței de Grenoble. Acredităm ideea că aceste rețete de
veche tradiție în cadrul meșteșugului olăritului european vor fi fost
cunoscute în epoca respectivă, posibil chiar cu mult mai înainte și de
către meșterii faianțari habani. care le vor fi folosit și în centrele din
Transilvania. Similitudinile din procesul de obținere a coloranților în
cele două arii culturale sunt tulburătoare
Redăm acest document după originalul publicat de cercetătoarea
grenoblcză :
“ Fondant de Georges donné le janvier 1956.

8

parties de minium sur une de sabie blanc fairé fondre le tout
dans un creuset et le rependre dans leau - l’eau n.n. - ensuite
on fait secher cette composition et on la pile dans un mortier
de fer et non dans un de fonte.

Vert... 18 parties de fondant cy dessus
1 pârtie 1/ 2 cendre de cuivre
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1/ 2 pârtie de verre du vert qui est pius fondant de lazurI’azur n.n.- plus ou moins suivant cy ion - I’ on n.n. - veut Ie vert
plus ou moins fonsé plus on met de lazur - 1’ azur n.n. - plus Ie
vert est obscur on mele le tout ensemble et Ie fairé fondre dans
un creuset et on letein dans leau- I’eau n.n. On fait secher cette composition ensuite on la broye pour
lemployer - l’empioyer n.n. - a paindre.
En employant le vert il faut y mettre un peu de jaune.
Noir pour le dessein
1 pârtie crasse de fer
1 pârtie de safre
1 pârtie de magnesie
9 parties de minium
Meler le tout ensemble et le cuire au grand four une fois.
Aprés quoi on le broye et on lemploye - l’employe n.n. Jaune. ..16 parties de minium
2 parties d’ antimoine
Vi pârtie de verre blanc, a volonté de colcotar plus il y en
a plus le jaune est obscur. Meler Ie tout le fairé cuire au grand
four aprés quoi on pile cette composition et sur une pârtie on en
met trois de minium et on fait recuire le tout dans une choferette
jusqu ‘ă ce qu‘il soit fondu ensuite on pile la composition et on la
broye pour s’en servir.
Pour le jaune claire on ne met pas de colcotar
Bleu ... 1 pârtie de lazur- l’azur n.n.14 de pârtie de safre
1 pârtie et % de minium
environ 1/8 de pârtie de verre blanc
1 pârtie de borax
Meler le tout a la choferette plus il est cuit plus beau il
devient et on letein dans leau - I’eau n.n
Aprés quoi on broye cette composition et on sen- s’en n.n.- sert

Rouge... partié égale de colcotar et de fondant que l’on employe
fort clair.

Couverture brune
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12 livres mene de plomb que Ion- I’on n.n.- employe porți
le vernis de la teraille
5 livres de sabie blanc
% de 1. de magnesie
On broye le tout ensemble et on ( le mol manque) la couleur.
Pourpre.. .égale quantité de borax et de verre blanc pile.
On fait calciner le borax.

Noir a ombrer
18 parties de fondant
1 pârtie O crasse de fer
I /2 pârtie cendre de cuivre
O pârtie safre
1 pârtie sabie blanc
O pârtie verre quelconque
Meler le torit et le fairé cuire dans le grand four ou a la
choferette.Au dernier cas on leteint - le teint n.n. dans leau l’eau n.n. - “
( Manuscrit du Museé Dauphinois M S 69.23)
Italianul Ballardini observa asemănările ceramicii italiene cu
aceea a habanilor, presupunând o experiență îndelungată, mult anterioară
perioadei de expulzare a comunităților anabaptiste din Italia, Elveția,
Franța, înspre ținuturile morave.
Pe teritoriile unde s-au refugiat, habanii au luat contact cu
meșterii locali, arta lor dobândind noi valențe și influențe. Dar secretul
preparării pastei de lut ori acela al procesului de ardere, ca și acela al
desenului fin, în “quartetul” cromatic, albastru, verde, galben, maron nau putut fi descifrate niciodată.
Informații documentare despre frumusețea produselor habane și
costul lor ridicat se aduceau la sfârșitul secolului al XIX-lea. în
"Monumente Comitialia Regni Transsylvaniae” -1882, fiind specificate
"sobele cu smalț alb”, cu cahlc ornamentale foarte frumoase. " motivele
de pe o cahlă întregindu-se cu motivele de pe cealaltă”.
între piesele din patrimoniul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei din Cluj Napoca, de valoare excepțională sunt cancecle și
Focalele din secolele XVII-XVIII.
în anul 1928, cercetătorul german Kari Layer scria despre
calitatea unor astfel de cancee. numite “boccale de Vinț" - cu termenul
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italian transcris în maghiară “vinczi bokally”- așa cum erau consemnate
în Conscripțiile urbariale din secolele XVII-XVIII.
Regretata cercetătoare de la Muzeul de Istorie Națională din Cluj
Napoca, dr. Magdaléna Bunta - care și-a închinat aproape toată viața
studierii acestei ceramici de excepție aflată în colecțiile muzeelor din
Cluj Napoca, din Sibiu și din Alba Iulia - sublinia caracteristicile unor
piese unicate, produse de habanii din Vințul de Jos și din Vurpăr.
Analizând motivele ornamentale, coloranții și apariția smalțului de
cobalt pe ceramica habană, în secolul XVIII, Magdaléna Bunta observa
introducerea unor elemente noi, pe teren transilvan, în urma contactelor cu
olarii sași. In consecință, propunea clasificarea pieselor respective într-o
categorie nouă, aceea a “ceramicii ha’bane transilvănene”.
Colecția de ceramică habană din patrimoniul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei reprezintă o epocă și un stadiu remarcabil de
evoluție a olăritului, cu toate că vestiții meșteri au rămas anonimi.
Conform preceptelor lor religioase și de organizare comunitară, toate
bunurile și produsele aparțineau întregii comunități habane, iar nu
meșterilor individuali, explicându-se astfel anonimatul în care au
perseverat vestiții meșteri olari, habani.
Ceramica habană din colecția muzeului se caracterizează prin
acuratețea desenului vegetal sau a motivelor geometrice pictate pe o
faianță fină, cu fondul alb-gălbui, de o strălucire aparte. Unele piese sânt
datate, altele se pot încadra într-o perioadă sau în alta, după
caracteristicile care le definesc stilistic.
Piesele realizate la comandă, începând din secolul al XVIII-lea
prezintă un desen figurai, avimorf, zoomorf sau cu “blazoane” nobiliare și
sigle de meșter: a orfevrarilor, a măcelarilor, a pielarilor, a zidarilor etc.
Recipientele cubice sau bombate, în formă de șemineu aveau atât
un rol funcțional, cât și unul decorativ.
De o calitate deosebită sunt tăvile și farfuriile “ajurate” sau
canelate, cu datări sau monograme înscrise în medalioane, fiind piese de
lux, pentru curțile nobiliare.
Ambasadorul suedez, Jacob Konrad Hiltebrandt vizita la 1657,
Vințul de Jos și atelierele comunitare ale habanilor. Uimit de calitatea și
diversitatea faianței produsă de aceștia, exclama: “în atelierul olarilor se
confecționează farfurii, tăvi de faianță pentru o masă întreagă”.
La 1664, călătorul turc Evlia Celebi remarca efectul decorativ al
faianței smălțuite cu antimoniu: “ ...am atîrnat de șeaua calului cîteva
cești și pahare și le-am luat cu mine...ele aveau o culoare încât cei ce le
vedeau aveau impresia că sunt niște portocale...”
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Splendidele exemplare de ceramică habană din colecția Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, cu formele lor originale și cromatica lor fină
constituie un fond patrimonial de mare valoare artistică și istorică. Ele se
înscriu în arta medievală a Europei, fiind în același timp simboluri de o
strălucire și o valoare fără egal, dobândite în timp și spații, prin păstrarea
tradițiilor, dar și în urma conviețuirii vremelnice cu celelalte etnii din
ținuturile carpatice.
Prezentarea succintă a istoriei habanilor - care au creat aceste
valori în sudul Transilvaniei până în ultimul sfert al veacului XVIII- a
avut ca scop și relevarea unor caracteristici comune ale ceramicii lor cu
acelea ale faianței specifice Faenzei sau celei de Grenoble. facilitând
cercetarea și descoperirea “rădăcinilor” și a originii lor comune, în
nordul Italiei și sud-estul Franței.
Nu încercăm să pretindem că acest studiu ar fi epuizat subiectul
intricatei probleme a ceramicii habane, căci noi săpături arheologice sau
documente de arhivă pot contribui la cunoașterea ei. Dorim doar să trezim
interesul specialiștilor și al iubitorilor de artă tradițională, pentru muzeul
clujean și pentru “comorile” sale. în același timp aduc un pios omagiu
regretatei specialiste Magdaléna Bunta, care și-a închinat mai bine de trei
decenii studierii fenomenului artistic haban și a patrimoniului Muzeului de
istorie al Transilvaniei, din Cluj Napoca, plecată pe “calea neîntoarcerii”
de primii șapte ani înscriși în eterna pomenire.
în anul 1994, Excelența sa, Domnul ambasador al României la
Viena, din acea perioadă, PETRU FORNA ne făcea generoasa
propunere cu importante conotații culturale de a participa și muzeul
clujean la organizarea unei expoziții de anvergură internațională
privitoare la ceramica habană, în colaborare cu prestigioase instituții
similare din Austria și din Slovacia. Dar, lipsa fondurilor necesare și
dispariția prematură a Magdalenei Bunta au împiedecat realizarea
uneia din cele mai însemnate acțiuni de prețuire a valorilor
patrimoniale pe care le deținem.
Iată piesele rarisime de ceramică habană din colecția MUZEULUI
ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI din CLUJ NAPOCA:

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

Ceramica babană în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei

Ulcior - nr. inv. A. 2317
Recipient pentru lichide,
datat 1616. Are o formă bombată,
gât alungit și gura bilobată,
prevăzută cu “ ciur”. Ulciorul are
toartă. Este din faianță smălțuită cu
smalț alb de cositor, Decorul
central este floral, încadrat de
datarea inscripționată, “ 1616”. Pe
gâtul și pe bolta vasului sunt linii
concentrice, decorative, cu albastru
de cobalt. Cromatica este: alb,
albastru, galben, verde.
Dimensiunile: înălțimea:
16,5 cm. diametrul tălpii: 6,5 cm.
diametrul gurii: 6 cm. diametrul
burții: 10 cm.
Ploscă - nr. inv. A. 2312

Recipient pentru lichide,
datat 1619. Are o formă cubică, cu
colțurile rotunjite și dop din zinc.
Este din faianță cu smalț alb de
cositor. Decorul este repartizat pe
trei registre. Pe primul apare
motivul “lalelelor”. Pe două fețe
ale recipientului sunt pictate
motive geometrice. Pe a treia față
apare inscripționat “ANNO”, iar pe
a patra față a recipientului este
inscripționată datarea: “A619”,
încadrată de raze. Pe al treilea
registru, spre talpă, este pictat
motivul “solzilor de pește”. Pe
dopul din zinc apare incizată
datarea” 1725”. Cromatica este:
alb, albastru, negru, galben.
Dimensiunile: înălțimea: 18 cm., lățimea unei fețe: 9,5 cm., diametrul
tălpii: 7,5 cm., lungimea dopului: 2,5 cm. diametrul dopului: 3 cm.
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Bocal - nr. inv. A. 2319
Cană bombată, cu pereții canelați și cu toartă, din faianță cu
smalț alb de cositor, datată 1619. Decorul central este floral, cu “pomul
vieții”, încadrat de inscripția :” ANNO - A619”. Pe gâtul bocalului
apare inscripția :” MAR) INS TELNEN X
PELI(I) ONIS Sebes
Cromatica este : alb, galben, albastru, verde.
Dimensiunile: înălțimea: 12,2 cm., diametrul tălpii: 7,5 cm.
diametrul gurii: 6 cm. circumferința burții: 24 cm.

Canceu cu capac - nr. inv. A. 2318
Recipient pentru lichide,
datat 1634. Are o formă bombată,
cu toartă și capac de zinc. Este din
faianță cu smalț alb de cositor.
Decorul este repartizat pe 2/3 din
suprafața vasului, împărțit în două
registre, separate prin inelări
concentrice, cu albastru de cobalt.
In registrul superior este
inscripționată datarea. Al doilea
registru are motivul vegetal cu
floarea de acant. Pe capacul de zinc
apare în medalion incizată scena “
bolnavului vegheat de o femeie cu
un copil”. Cromatica este : alb,
galben, verde, albastru.
Dimensiunile: înălțimea: 19
cm. diametrul tălpii: 9 cm. diametrul gurii: 7,5 cm., diametrul burții: 16
cm., diametrul capacului: 7,5 cm

Bocal - nr. inv. A. 1539
Cană pentru alimente, datată 1647, din faianță cu smalț albastru
de cobalt. Are o formă tronconică, cu toartă și gura bilobată, fără capac.
Decorul vegetal reprezintă “pomul vieții”, încadrat de flori de margarete.
Pe registrul inferior apare decorul “solzilor de pește”, grupați în
triunghiuri înlănțuite. Datarea este inscripționată pe gâtul cănii.
Cromatica: pe fondul albastru de cobalt, motivele ornamentale sunt
pictate cu alb, verde, galben
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8 cm.

Canceu cu capac
- nr, inv. A. 1517
Recipient pentru lichide, datat
1651. Are o formă alungită, cu toartă
și capac din zinc. Este din faianță, cu
smalț albastru de cobalt. Decorul
central reprezintă “pomul vieții”, la
gura și la talpa vasului fiind pictate
cercuri
punctiforme,
cu
caolin.
Datarea este inscripționată sub gura
vasului. Cromatica este: albastru,
galben, alb, verde.
Dimensiunile: înălțimea: 23,5
cm. diametrul tălpii:
11,5 cm.,
diametrul gurii: 8 cm. diametrul
capacului: 7,5 cm., circumferința burții:
32 cm.

Bocal - nr. inv. 2425
Cană pentru băut lichide, din
faianță cu smalț alb de cositor. Are
forma bombată, cu toartă și talpă de
zinc. Capacul lipsește, dar mai există
butonul decorativ al acestuia. Datarea
aproximativă: prima jumătate a
secolului al XVII-lea. Decorul este
realizat prin prelingeri de vopsea
albastră și maronie.
Dimensiunile: înălțimea: 12,5
cm. diametrul tălpii: 9,3 cm., diametral
gurii: 8.5 cm: circumferința: 24 cm.

Ulcior - nr. inv. A. 2314
Recipient pentru lichide, datat 1696, din faianță cu smalț albastru
de cobalt, având o formă cubică, cu un gît îngustat, scurt. Decorul este
amplasat pe cele patru “fețe” ale vasului, pe două fiind reprezentat
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motivul “ laleaua”, iar pe celelalte două, motivul “vrejului de viță de vie,
cu struguri”. Pe registrul superior al uneia dintre “fețe” este
inscripționată datarea: “1696”. în jurul “gâtului” și al “tălpii” vasului
sunt inelări concentrice, cu alb și galben. Cromatica: pe fondul albastru,
motivele sunt pictate cu verde, negru, galben și alb.
Dimensiunile: înălțimea: 16cm. înălțimea gâtului: 2,5 cm:
lățimea unei fețe: 10,5 cm.

Castron - nr. inv. A. 2131
Fructieră din faianță cu
smalț alb de cositor, datată 1706,
având forma rotundă, cu pereții
canelați. Pe fundul interior al
vasului este pictat motivul vegetal
al “măslinului cu fructe”, având și
inscripționarea “17o6”. Pe buza
vasului, în caneluri, apar pictate
flori de lăcrimioare. Cromatica: pe
fondul alb al vasului, motivele sunt
pictate cu galben și verde.
Dimensiunile: înălțimea: 7 cm. diametrul tălpii: 10 cm. diametrul
gurii: 23 cm.

Farfurie
- nr. inv. 2298
Farfurie de for
mă ovală, caneiată, cu
patru piciorușe de sus
ținere, din faianță cu
smalț alb din cositor. In
interior, pe caneluri sunt
pictate flori de lăcră
mioare, iar pe fundul
interior al vasului apare
inscripționată datarea “
A7I0”. Cromatica: pe fondul alb. motivele sunt realizate cu galben și verde.
Dimensiunile: înălțimea: 6,5 cm. diametrul tălpii: 21 cm.
diametrul gurii: 30 cm.
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Bocal - nr. inv. A. 2434
Recipient pentru lichide, din faianță cu smalț albastru de cobalt,
datată 1723, având forma de cană bombată, canelată, cu o toartă, capac
și talpă din zinc. Decorul reprezintă “pomul vieții” și inscripționarea
datei :” 1723”. Pe capac sunt incizate literele “ V.M.” și datarea “1728” .
Cromatica : pe fondul albastru motivele sunt pictate cu alb și galben.
Dimensiunile: înălțimea: 17,5 cm., diametrul tălpii: 10 cm.,
diametrul gurii: 8 cm., circumferința: 30 cm., diametrul capacului: 8 cm

Bocal - nr. inv. A. 1586
Cană pentru băut lichide,
din faianță cu smalț alb de cositor,
datată 1724, având o formă
bombată, cu caneluri, cu toartă și
cu capac din zinc, prevăzut cu un
buton decorativ. Pe toată suprafața
vasului sunt linii marmorate, cu
alb-maroniu. Pe capac este incizat
un blazon, reprezentând două
mâini împreunate, înconjurate de o
cunună din lauri, deasupra cărora
este datarea “ 1724”.
Dimensiunile: înălțimea: 12
cm., diametrul tălpii: 8 cm. diametrul gurii 8 cm. circumferința: 24 cm.

Canceu - nr. inv. A. 2302
Recipient pentru lichide, din faianță cu smalț alb de cositor, datat
1747. Are o formă alungită, cu toartă și capac din zinc. Decorul este
pictat central, pe fondul alb al vasului, având înscrise în mijlocul unei
ghirlande cu măsline :
“ ALOWI
WAT. BR
AT : TRE” și datarea: “ A747”.
La gura și la talpa vasului apar pictate linii concentrice.
Cromatica: alb, albastru, galben, negru.
Dimensiunile: înălțimea: 22 cm, diametrul tălpii: 7,8 cm.
diametrul gurii: 7 cm, circumferința: 18 cm.

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

Maria Bocșe

118

Canceu - nr. inv. A. 2303
Recipient pentru lichide, din faianță cu smalț alb de cositor,
având forma cubică și capac din zinc, provenind din prima jumătate a
secolului al XVII-lea. Decorul este amplasat pe șase registre. Primele
trei din partea superioară a vasului au motive geometrice, al patrulea
registru are pe toate cele patru fețe ale vasului décor geometric, cu
“solzi”, al cincelea registru având motive florale pe toate fețele vasului.
Registrul inferior are motive florale și geometrice. Cromatica : alb,
galben verde.
Dimensiunile: înălțimea: 22 cm., diametrul tălpii: 8 cm,
diametrul gurii: 7 cm. circumferința: 22 cm.

Canceu - nr. inv. A. 2281
Recipient pentru lichide, din faianță, cu smalț alb de cositor,
având o formă alungită și toartă. Provine din prima jumătate a secolului
al XVII-lea. Motivele decorative, florale și geometrice sunt repartizate
pe cinci registre. Registrul central prezintă caneluri în pasta lutului.
Cromatica: alb și albastru de cobalt.
Dimensiunile: înălțimea: 21 cm, diametrul tălpii: 8 cm.,
diametrul gurii: 7 cm., circumferința: 23 cm.

Canceu - nr. inv. A. 2518
Cană pentru băut lichide, cu toartă, din faianță cu smalț alb de
cositor. Are capac din zinc cu buton decorativ. Provine din prima
jumătate a secolului al XVII-lea. Pe “burta” canelată a cănii este motiv
floral, la gură are motive geometrice, iar la talpă, linii concentrice.
Cromatica: alb, negru, alb, maron, verde.
Dimensiunile: înălțimea: 25 cm. diametrul tălpii: 7,5 cm.
diametrul gurii: 8 cm. Circumferința: 24 cm.

Canceu - nr. inv. A. 2324
Recipient pentru lichide, din faianță cu smalț alb de cositor. Are
o formă alungită, cu toartă, provenind din prima jumătate a secolului al
XVII-lea. Decorul este repartizat pe șase registre, cu motive florale,
separate prin linii concentrice. Cromatica : alb, albastru de cobalt, galben
de antimoniu, verde din oxid de cupru.
Dimensiunile: înălțimea: 21,7 cm., diametrul tălpii: 19 cm,
diametrul gurii: 8 cm. circumferința: 20 cm.

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

Ceramica babană în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei

119

Canceu - nr. inv. C. 840
Recipient pentru lichide, din faianță cu smalț alb de cositor,
având o formă alungită, cu toartă. Provine din prima jumătate a secolului
al XVII-lea. Decorul este repartizat pe cinci registre cu motive
geometrice, separate de linii concentrice. Central are motivul "mărul”.
Cromatica . alb, albastru, galben, verde.
Dimensiunile: înălțimea: 23 cm. diametrul tălpii: 11 cm.,
diametrul gurii: 8 cm. Circumferința: 24 cm.

Canceu - nr. inv. A. 2305
Recipient pentru lichide, din faianță cu
smalț alb de cositor, cu o formă alungită, având
toartă. Are capac de zinc cu buton decorativ și
talpă din zinc. Provine din prima jumătate a
secolului al XVII-lea. Central are motivul floral
al garoafei și al clopoțeilor de câmp, încadrate de
două medalioane ovoidale cu buchete de flori. La
gura vasului și la talpă are motive geometrice.
Cromatica: alb, albastru, verde, galben.
Dimensiunile: înălțimea:
23
cm.
diametml tălpii: 9 cm: diametrul gurii: 8 cm.
diametrul capacului: 9 cm. Circumferința: 24 cm.

Canceu - nr. inv. A. 2534
Recipient pentru lichide, din faianță, cu smalț alb de cositor, de
formă alungită, cu toartă și cu capac de zinc. Provine din prima jumătate
a secolului al XVII-lea. Decorul este constituit din motive florale și
geometrice. Pe toartă este motivul “florilor de salcâm”. Cromatica : alb,
albastru, galben, verde.
Dimensiunile: înălțimea: 21 cm. diametrul tălpii: 7,5 cm.
diametrul gurii: 8 cm. diametrul capacului: 8,5 cm. circumferința: 24 cm.

Ploscă - nr. inv. A. 2313
Recipient pentru lichide, din faianță cu smalț alb de cositor, de
formă patrulateră, cu gât din zinc. Provine din secolul al XVII-lea.
Decorul este amplasat pereche, pe câte două “fețe”, cu motivul
“papagalului” încadrat de flori de lăcrimioare, și motivul “pomului
vieții”. Cromatica: alb, albastru, galben, verde.
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Dimensiunile: înălțimea: 18 cm. lungimea gâtului: 4 cm. lățimea
unei fețe: 10 cm.

Farfurie ajurată - nr. inv. A. 2347
Fructieră din faianță cu smalț alb de cositor, de formă rotundă, cu
pereții canelați, iar “buza” vasului este ajurată. Provine din secolul XVII.
Pe caneluri are motivul “solzilor de pește”. Cromatica: albă.
Dimensiunile: înălțimea: 2,5 cm. diametrul tălpii: 14,5 cm.
diametrul gurii: 23 cm.

Canceu - nr. inv. A. 2306
Recipient pentru lichide, din faianță cu
smalț alb de cositor, având forma alungită, cu
toartă și capac de zinc. Provine din secolul
XVm. Decorai este repartizat pe șapte registre,
cu motive florale și geometrice, intercalate de
benzi cu motivul “solzilor de pește”.
Cromatica: alb, verde, albastru, galben, negru.
Dimensiunile: înălțimea: 20 cm.
diametrul tălpii: 7,4 cm. diametrul gurii: 7
cm.
diametrul
capacului:
7,8
cm.,
circumferința: 20 cm.

Canceu - nr. inv. A. 2277
Recipient pentru lichide, din faianță cu smalț alb din cositor, de
formă alungită, cu toartă. Provine din secolul XVIII. Decorul este
repartizat pe patru registre cu motive florale și geometrice, romburi și
pătrate. Cromatica: alb, verde, maron.
Dimensiunile: înălțimea: 22 cm. diametrul tălpii: 7 cm. diametrul
gurii: 7,5 cm. circumferința: 23 cm.

Farfurie - nr. inv. 1922
Vas pentru alimente, din faianță
cu smalț alb de cositor, provenind din
primul sfert al secolului XVIII. Pe
fundul farfuriei, în interior, central este
motivul floral al “crizantemei”. Pe buza
farfuriei sunt trei buchete de crizanteme,
alternate cu trei boboci. Cromatica: alb,
albastru, galben verde.
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Dimensiunile: înălțimea: 5,8 cm. diametrul tălpii: 16,5 cm.
diametrul gurii: 29 cm.

Farfurie - nr. inv. N. 1082
Vas pentru alimente, din faianță cu smalț alb de cositor. Provine
din secolul XVIII. Motivul decorativ central, în interiorul vasului este
floral stilizat, iar pe buza farfuriei sunt motive geometrice. Cromatica:
alb, albastru, maron, galben, negruDimensiunile: înălțimea: 5,5 cm. diametrul tălpii: 17,5 cm.
diametrul gurii: 28,5 cm.

Farfurie - nr. inv. N. 2890
Vas pentru alimente, din faianță cu smalț alb de cositor. Provine
din secolul XVIII. Decorul central, în interior este un “buchet de
crizanteme”. Pe buza vasului are motivul decorativ geometric “ zig
zagul”. Cromatica: alb, albastru, galben, maron, verde.
Dimensiunile: înălțimea: 5 cm. diametrul tălpii: 17,5 cm.
diametrul gurii: 29 cm.

Farfurie - nr. inv. N. 3293
Vas pentru alimente, din faianță cu smalț alb de cositor. Provine
din secolul XVIII. Pe fundul vasului este motivul “rozetei cu raze”, iar
pe buza vasului este pictat motivul “frânghiei” și al liniilor concentrice.
Cromatica: alb, albastru, verde, maron.
Dimensiunile: înălțimea: 6,3 cm., diametrul tălpii: 16 cm.
diametrul gurii: 30 cm.

Farfurie - nr. inv. 8575
Vas de alimente, din faianță cu smalț alb de cositor. Provine din
secolul XVffl. Pe fundul vasului este motivul “ pasărea cu flori”, iar pe
buza farfuriei are motive geometrice. Cromatica: alb, maron, verde, galben.
Dimensiunile: înălțimea: 6 cm. diametrul tălpii: 16,5 cm.
diametrul gurii: 29,6 cm.
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Canceu - nr. inv. A. 2260
Recipient pentru lichide, din faianță cu smalț alb de cositor,
având forma alungită și toartă. Este datat 1766. Motivul decorativ central
este simbolul meșteșugului măcelarilor, “capul de vită și satirul” încadrat
de inscripția “ Is. s.R.”, circumscrise de cununa cu lauri. Spre talpa
vasului sunt pictate motive vegetale. Datarea este inscripționată “ 1766”.
Cromatica, alb, verde, albastru, maron
Dimensiunile: înălțimea: 21 cm., diametrul tălpii: 7 cm. diametrul
gurii: 7,5 cm. circumferința: 22 cm.

Canceu - nr. inv. N. 1882
Recipient pentru lichide, din
faianță cu smalț alb de cositor, având
forma alungită și toartă. Este datat 1780.
Motivul central are simbolul orfevrarilor
“ potirul și trei inele” încadrate de cununa
cu lauri. De cele două părți ale blazonului
este inscripționată data: “A7...80”.
Cromatica: alb, albastru, verde, galben.
Dimensiunile: înălțimea: 17,5 cm.
diametrul tălpii: 19 cm. diametrul gurii: 8
cm. circumferința: 22 cm.
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LA CÉRAMIQUE HABANE DANS LE PATRIMOINE
DU MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE TRANSYLVANIE
Résumé
Le Musée Ethnographique de Transylvanie posséde une
collection de céramique habane réalisée pár les maitres artisans habanes,
en Transylvanie, ă Vințu de Jos et Vurpăr, ou ils avaient été colonisés
entre 1621-1623 pár le prince Bethlen, le gouvernateur de Transylvanie,
dans ce temps-lă. Cette céramique represent une valeur artistique
exceptionnelle.
Les anabaptistes, connus aussi sous le nőm de “habani” aprés
germ. “Haushaben”, c’est ă dire “le lieu d’emplacement”- secte
religieuse organisée d’aprés des principes commnautaires- ont été
évacuées pendant le Moyen Age, de tous les pays de TEurope, sous la
pression des catholiques. Ils sont arrivés en Hongrie et Moravie et
ensuite, pár groupes, en Transylvanie, contribuant au développement des
métiers et du commerce.
Grands maitres orfévrers, fsbricants de drap, maroquiniers et
sourtout potiers, ils ont approvisionné, pendant 150 ans, les cités
carpatiques et les cours nobiliaires.
Vers la fin du XVIH-éme sieclé, poursuivis pár le catholicisme, ils
se sont réfugiés en Bucovine, Crimée, ensuite en Amerique et au Canada.
La céramique habane existenté dans le collections du musée de
Cluj est caractérisée par la faience fine ă émail minéral réalisé d’étain ;
antimoine et cobalt, ayant des motifs floraux, géometriques ou figuratifs.
Quelques piéces sont datées et inscriptionnées pár les cachets des maitresmémes. La céramique met en évidence l’évolution des métiers
moyenageux en Europe, tout en profitant d’un enrichessement du aux
influences transylvaines, des potiers roumains, saxons et hongrois.
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IPOSTAZE ȘI PARTICULARITĂȚI
ALE CULTULUI MĂTRÂGUNlî
ÎN CULTURA POPULARĂ DIN MARAMUREȘ
Pamfil Bilțiu

în cultura populară românească, cultul mătrăgunii este nu numai
de largă răspândire dar îmbracă și forme aparte care variază adeseori de
la o localitate la alta. Mircea Eliade, amintind de atari forme sublinia că
mătrăguna este planta cu cele mai largi utilizări în practicile magice și
vrăjitorești1. Dacă o serie de practici magice și vrăjitorești brodate în
jurul acestei plante din cultura populară din Maramureș sunt răspândite
pe un întins spațiu românesc nu lipsesc nu puține elemente
particularizante care conferă cultului statului de variantă regională.
Ca și în alte regiuni ale țării, rosturile pentru care se culegea planta
și pentru care se prepara magic erau numeroase crezându-se că poate sluji
împlinirii oricăror nevoi și deziderate. “Mătrăguna să poate lua pă tăt feliu”
(Sarasău)12. Drept urmare a funcțiilor magice cu care a fost investită în satele
din spațiul investigat putea fi luată: “pă dragoste”, “pă drăguț”. Strâns legată
de dragoste, ea putea fi luată “pă gioc” (Berbești), adică pentru stimularea
luării la joc a fetei. în mai multe sate era frecvent luată “pă găzdușag”,
adică pe bogăție, “păntru sporu animalelor” (Berbești, Petrova). Era pusă să
acționeze și pentru sporul manei acestora. “O samă o sapă pântru, marhă să
le zie groștior, să aibă lapte bun” (Petrova).
în majoritatea satelor investigate de către noi3, “babele meștere”
luau mătrăguna și “pă rău”, “pă scârbă” sau “pă năcaz”. Destul de
1 Gh. Brătescu, Vrăjitoria de-a lungul timpului, București, Ed. Politică, 1985.
2 Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu, Fascinația magiei. Vrăji, farmece și desfaceri din
județul Maramureș. Baia Mare, Editura Enesis, 2001, p. 277.
' Satele investigate de noi, între 1997-2000 aparțin tuturor microzonelor
Maramureșului istoric, respectiv, Valea Maréi, Valea Izei, Valea Vișeului, Valea Tisei.
Cercetările noastre au fost efectuate în localitățile Oncești, performeri: Vasile Hoțea, 72
ani, 1997, Maria Negrea, 74 ani, 1998, Ileana Iura, 70, 1998, Irina Hofer, 66 ani, 1997,
Valea Stejarului, performeri: Munteanu Ioana, 66 ani, 1997, Văleni-Călinești,
performeră: Mărginean Maria, 63 ani, 2002, Săpânța, Maria Tite, 78 ani, 2000, Rona de
Jos, performeră, Maria Árba, 57 anil999, Sat Șugătag, performeră Pălăguță Hoțea, 70
ani 1998, Nănești, performeră, Ioana Covaci, 75 ani, 1999 Petrova, performere:
Măricuța Savu, 48 ani, 1999, Maria Bilașcu, 75 ani, 1999, Săliștea de Sus, performeră
Maria Vlad,72 ani, 1997, Mănăstirea, performeră Nastasia Tincu, 59 ani,1997.
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frecvent era pusă să acționeze pentru stimularea vânzărilor sau pentru
noroc la cumpărături. “Să lua și pă vândzări”. Să lua la noi “pă
cumpărături” (Onești, Petrova). La Oncești am înregistrat și luarea
buruienii “pă șmecherii” sau “pă înșelăciuni”. Mai rar se lua mătrăguna
“pă stână”, adică pentru atragerea mai multor stânași la aceeași stână cu
oile (sat Sugătag). Doar la Sarasău am înregistrat culegerea plantei “pă
stătu’ vacii”, adică pentru vaca care nu stă la muls: “Moașa me știe lua
pă stătu’ vacii, o luat-o odată”4. Frecvent mătrăguna se lua “pă noroc”5.
Mircea Eliade observa, pe bună dreptate, că tehnica dezgropării
plantei este mai complexă și mai ciudată decât a oricăror ierburi6.
Drept urmare și în Maramureș, ritualul săpării urma prescripții
îndătinate, care variau nu numai de la o localitate la alta, dar și în
funcție de scopul pentru care era săpată. Era esențială și perioada de
timp în care putea fi luată “din Paști până-n Ispas”. Potrivit mentalității
populare, după această perioadă efectul ei magic nu mai este activ:
“După ce trece zua de Ispas nu îi mai bună”. La Săliștea de Sus,
potrivit prescripțiilor îndătinate, buruiana “să ie până nu-I pică frunza,
că atunci nu mai îi bună”.
Așa cum se știe, prescripțiile ritualice ale unor vrăjuri se oficiau
în corelație cu timpul. La Săliștea de Sus, mătrăguna nu putea fi luată
sub nici o formă decât “dimineața, până-n cântatu’ cocoșilor”. în unele
localități (Oncești) se credea că este bine să iei mătrăguna “în care ceas
te-ai născut”. Cercetările arată că noaptea era timpul rău, în care
demonii și vrăjile își desfășurau toate acțiunile nefaste”7. Este ceea ce
numim timp magic.
Prescripții ritualice, riguros respectate, impuneau ca planta să nu
fie luată de către oricine și oricum. La Berbești, buruiana nu putea fi
luată decât de către șapte femei. La Oncești nu era îngăduit să fie luată
mătrăguna decât de către trei, patru fete. La Rona de Jos o săpau o
nevastă și o fată. Tot două femei o săpau și la Nănești8. La Nănești,
performerele ne-au avertizat că luatul mătrăgunii cade în sarcina
vrăjitoarelor specializate. “Cu mătrăguna ceie nu fetele lucra, ci oarece
bosorcăi, care știeu descânta și știeu lua mătrăguna”. Și la Vadul Izei

4 Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu, op. cit. pp. 276-292.
’ Ion Vancea, Legenda mătrăgunii în România, în Comunicări științifice pe teme
folclorice. Baia Mare, 1972, p. 109.
6 Mircea Eliade, Cultul mătrăgunii în România De la Zamolxis la Genghis Han.
București, Ed. Științifică și Enciclopedică. 1980, p. 206.
7 Gh.V. Brătescu, op. cit. p. 65.
8 Ion Vancea, op. cit, p. 110.
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“cele ce mărg și coată mătrăguna îs babele meștere, vrăjitoarele”9. La
Săpânța puteau culege buruiana și “on fecior și o fată”1011
.
Anumite prescripții din amplul registru al luării buruienii țineau
de magia locurilor marginale. în mai multe sate pădurea de unde se lua
trebuia să fie “surdă”, adică “din care nu s-auze cocoși cântân’11.
Ritualul săpării includea, odinioară, rituri preparatorii, care
precedau actul ritualic al săpării ei din pădure. La Nănești, “ca să poarte
noroc trăbuie ca vreme de tri zâle înainte de o lua să te gândești numa la
ie. înainte de o lua cu tri zâle vorovești cu o vecină și tătă ce vorovești cu
ie trebe să fie numa despre mătrăgună:
Ce faci, Mărie, astăz’?
Săp mătrăguna.
Hai să grăim de ie și s-aducem on sir”12. în toate satele investigate,
încă înainte de a porni sau chiar mai devreme se îmbrăcau de
sărbătoare, ceea ce ne argumentează că ritualul săpării include acte
purificatoare. Mai trebuie să subliniem că printre regulile oculte,
transmise din vechime, care țineau de condiția vrăjitorului, unele
erau legate de îmbrăcăminte. între regulile obligatorii în ritualul
culesului mătrăgunii, arăta Mircea Eliade, era și curățenia13.
Ritualul luatului buruienii îmbracă cele mai complexe forme. De
acest act, arată Mircea Eliade, se leagă o serie de gesturi și precauții
magice”14. în timpul deplasării actanților către pădure nu este permis a se
vorbi. Este prezentă aici tăcerea magică fără de care s-ar anula efectul
magic al vrăjii. Din categoria acestor precauțiuni magice mai amintim că
ritualul culegerii trebuie făcut fără să observe nimeni. Era nul întregul
efect magic al buruienii, dacă cineva ar fi atins firul înainte ca el să fie
săpat. De asemenea, efectul ei magic este nul în situația în care vreun
flăcău aruncă pe fir excremente umane, în scopul zădărnicirii ritualului.
On fecior o pândit și s-o dus și-o tâpa spurc pă ie. N-o fo’ bună” (Oncești).
Motivul fetelor surprinse dezbrăcate la oficierea ritualului săpării
cărora li se iau hainele de către feciori ne edifică în privința
obligativității odinioară a ritului nudității magice, pe care îl asociază
actul săpării, este răspândit și în folclorul altor regiuni15. Mai există și

9 Mircea Eliade, op. cit. p. 207.
10 op. cit. p. 215.
11 op. cit. p. 207.
12 Ion Vancea, op. cit. p. 111.
13 Mircea Eliade, op. cit.p. 221.
14 op. cit. p. 222.
15 Ibid V. și I.A.Candrea, Iarba fiarelor, București, Cultura Națională, 1928, p. 49.
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alte precauțiuni magice. în unele sate efectul magic al buruienii este
anulat de lătratul câinilor, dacă se aud în timpul culesului.
în ritualul săpării plantei erau puse să acționeze accesorii magice,
care acționau pe baza principiului magiei simpatetice. La Văleni,
buruiana se putea săpa numai cu lingură de argint “nu sie cu ce că nu-i
bine”. La Desești săpatul nu era eficient dacă nu se oficia cu ban de
arjint sau cu veriguța (verigheta)16, la fel și la Petrova. Se mai săpa cu
ban de argint, cu cuțitul, iar la Rona de Jos cu sapa.
Odată săpată buruiana aveau loc alte acte rituale. “Când o luat-o
o suflat în rădăcina ii pântru dragoste” (Oncești). Suflatul ritual este mai
răspândit în folclorul nostru, fiind îndătinat în unele descântece, de unde
a pătruns și în botezul creștin, care impune ca moașa să sufle peste copil
de trei ori în formă de cruce. Substratul mitico-magic al săpării buruienii
este pronunțat când se ia pe dragoste. La Desești, la fiecare rădăcină a
buruienii se descânta, în ordinea în care era scoasă din pământ. în unele
acte, prin folosirea unor accesorii rituale se miza pe puterea magică a
fierului. Ne referim la săparea buruienii cu sapa sau cuțitul. Așa cum
arată cercetările, credințele în puterea magică a metalelor sunt foarte
vechi. Le găsim aproape identice la toate popoarele din Europa și în
parte la cele din celelalte continente17.
în acord cu același substrat magic pronunțat al ritualului mai
amintim că la Oncești, deplantarea plantei era urmată de ritualul
legatului acesteia, prin care intră în relație cu metalul, dar și cu colacul.
Ritualul asociază mistica cifrei trei, generalizată în folclorul nostru și al
altor popoare. “Când o iei, o leji pă tri locuri cu nouă colăcei și cu nouă
bani”. Prezența colacului considerăm că este în directă legătură cu
funcția lui fertilizatoare.
Substratul magic al buruienii ne este evidențiat și de către actele
care se succed după deplantarea acesteia, când i se pun bani “plata
firului”, deoarece “alfeli nu-i bună” (Oncești). în unele sate, plata trebuia
să fie “întreagă”, adică să cuprindă toate categoriile de bani. “Trebe să ai
bani, să-i dai bani, di ista feli de bani, di cela felii. Apoi poț’ să iei
mătrăguna”. în unele sate plata firului asociază formule orale, mizează
pe magia simpatetică. “Cum nu pot trăi fără bani feciorii, așe să nu poată
fără mine” (Petrova). Actul era însoțit de stropirea firului cu vin. La
Petrova, în plata firului se miza și pe unele alimente rituale, precum

16 Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu, op. cit. p. 228.
17 I. A. Candrea, Folclor medical român comparat, București, Editura Casei Scoalelor,
1994, p. 246.
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mierea de albine. Mircea Eliade observa că în folclorul nostru trebuia
plătită planta altfel nu avea nici un efect18.
Plata firului declanșează alte acte rituale, care se înlănțuie în
procesul de preparare magică a plantei. Acum i se oferă bunătăți, act
ritual care îmbracă forme diferite de la un sat la altul. în unele așezări
mâncărurile sunt puse în jurul firului (Vadul Izei)1920
. în alte localități
darurile i se pun pe locul de unde s-a săpat.
Darurile care i se dau “în schimbul rădăcinii ei”" variază de la
localitate la alta. La Petrova i se oferă haluște (sarmale), ouă fierte, vin,
miere de albine. La Oncești i se oferă piroște (sarmale), ouă fierte, vin
slujit, plăcintă, pască, horincă, pită. Se credea în popor că neoferirea
alimentelor rituale ar duce la anularea efectului magic al ritualului. “Fără
băutură și mâncare nu li să arată” (Berbești). Ritualul oferirii de
mâncăruri și băuturi cu scopul de a îmbuna planta este de largă
răspândire în folclorul nostru și a fost atestată nu numai în Transilvania,
ci și în Moldova, Basarabia, Oltenia, Banat2122
. Prezența alimentelor și
băuturilor rituale în contextul cultului mătrăgunii a fost atestată și în
folclorul altor popoare, precum la romani, cehi, slovaci etc.""
Mâncatul ritual al bucatelor este precedat de închinatul la
mătrăgună, urmat apoi de sărutatul ritual al buruienii, ceea ce ține de
antropomorfizare a acesteia. Nu lipsesc formulele orale, care ne
argumentează rosturile ei de plantă prin excelență erotică. “Când
mănâncă la mătrăgună, trebe să-i închine și zice:
Bine te iubăsc, /Bine te cinstesc. Bine am vinit și bine om mere”
(Oncești). Anumite formule orale care însoțesc actul, conțin
declarații și personificări și au drept scop subordonarea puterii
magice a plantei rosturilor pentru care se ia:
Uită-te, să-i sie la Vasalie dragă. Așe s-o iubească și să-i sie dragă,
ie să sie-ntâie la gioc. Ie să sie-ntâie strâgată”. “Ioi mândruluca me,
ici, bunuca me. Tăț feciorii să mă gioace. Tăț să mă iubască”
(Oncești). “Ioi! Ca și fata me să nu sie alta-n lume. Feciorii sănu
umble după nici o fată, numa după fata me tăț’ să umble din sat”
(Petrova)23. Rezultă că mătrăguna putea asigura supremația în
dragoste pe cale magică.
18 Mircea Eliade, op. cit.p. 221 Mircea Eliade, op. cit. p. 222.
19 op. cit. p. 208.
20 op. cit. p. 222.
2! op. cit. p. 222 .I.A.Candrea, op. cit. p. 50.
221. A. Candrea, op. cit. pp. 56-57.
23 Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu. op. cit. pp. 224-225.
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Anumite formule orale din cultul mătrăgunii ne evidențiază
similitudinile lor cu cclc specifice riturilor de adus feciorii în șezătoare:
Pă mine mă iubește Gheorghe.
Pă mine mă iubește Ion.
Pă mine mă iubește Vasalie (Petrova).
Alte formule orale legate de cultul acestei plante prezintă
similitudini cu descântecele de dragoste, mai ales cele rezervate fetei
“țâpate în ură” și care nu este “văzută” și luată la joc. “Să siu mândră și
frumoasă / Și-n sat ce mai drăgăstoasă” (Văleni).
Odată încheiată oferirea mâncărurilor la mătrăgună declanșează
descântatul, care ne potențează și el substratul mitico-magic al ritualului.
Variantele diferă de la un sat la altul. Cea mai frecventă este varianta,
având la bază mgămintea directă în care planta este antropomorfizată, cu
deschidere către obținerea căsătoriei. “Mătrăgună, doamnă, / Mărită-mă
păste-o lună / De nu-n iast-n ceielaltă, / Mărită-mă dupăolaltă”. Unele
variante, mai dezvoltate, cuprind și formule de amenințare, dar și de
mediere cu planta, ca rezultat al aceleiași antropomorfizări. “Mătrăgună, /
Poamă bună, / Mărită-mă păste-o lună, / Că de nu mi-i mărita, / Mai mult
io nu te-oi căta / Și dacă mi-i mărita / Te-oi cinsti, cât oi trăi / Și mie bine
mi-a fi”24. Anumite variante aproape că se confundă cu descântecele de
adus feciorii în șezătoare, fapt ce ne evidențiază interferența dintre speciile
folclorice. “Sie orb, șie șchiop / Numa să șie cu clop / Și părul pân clop săiasă / Numa să mă văd mireasă” Săliștea de Sus)25 .
Similitudinile cu descântecele de dragoste sunt izbitoare în unele
variante. “Noi în fugă-am alergat /Pă rouă nescuturată/ Pă dragoste
neluată/ Rouă scuturatu-am dragostea luatu-am”. Obținerea căsătoriei în
aceste formule de descântec este tratată ca scop final al vrăjii. “Am init
doamnă împărăteasă /Să ne caț un mire frumos/ Și bun și mândru”. Noi
ne veselim și după cei frumoși să ne căsătorim”26.
Căsătoria este lait motivul variantelor de descântec la mătrăgună.
“Pă la tăietori. /Plin de pețători” (Petrova)27. “Sie orb, sie șchiop/, Numa
să sie cu clop/ Și păru’ pân clop să-i iasă/, Numa să mă văd mireasă”
(Săliștea de Sus)28. Unele variante cuprind motive în care
antropomorfizarea plantei este izbitoare: “Fată mare de bogat,/ Cu păru’n tine-ncârligat/ Cu păru-n tine băgat/, Cu ochii-n tine-ncârligaț’/, Cu
24 Ibid
25 op. cit.
26 op. cit.
27 op. cit.
28 op. cit.

p.
p.
p.
p.

232.
230.
229.
233.
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ochii-n tine băgat’/, Cu urechile-n tine-ncârligate/, Cu urechile-n tine
băgate/, Cu nasu-n tine-ncârligat/, Cu nasu-n tine băgat/, Cu guraa-n
tine-ncârligată/, Cu gura-n tine băgată/, Cu mâinile-n tine băgate/, Cu
mâinile-n tine-ncârligate/, Cu picioarele-n tine-ncârligate/, Cu
picioarele-n tine băgate”29. Un astfel de motiv ne întărește convingerea
că mătrăguna ne dezvăluie urme de totem vegetal.
Anumite variante prozaice de descântec la mătrăgună, în care
analogia este izbitoare surprind prin capacitatea de asociere dintre ființe
și lucruri. “Cum îi musai popa să aibă vin când face cuminecătura și cum
vin albinile încărcate de miere și ceară la stupi, cum trag băutorii la
crâșmă și dohănașii la țâgări și cum doresc coconii focul așe să dorească
lumea și oaminii pă Ion”30.
Așa cum arată cercetările, practicile vrăjitorești erau însoțite de
dansuri și cântece, însă aceasta nu înseamnă neapărat că magia este
autoarea unor astfel de procedee, deoarece mișcarea intră în firea umană.
Magia și-a însușit dansul, la un moment dat, spre a amplifica
ceremonialul practicilor sale31. Ritualul săpării firului de mătrăgună, în
spațiul investigat, asociază dansuri rituale, cu o încărcătură magică
pronunțată. “Giuca pângă ie roată-n pielea goală” (Săpânța). “Giuca
pângă ie și-o cuprinde și-o săruta” (Văleni).
Dansul ritual în jurul mătrăgunii miza pe analogie, așa cum ne-au
întărit convingerea performerii noștri. “Și-am giucat și ne-am veselit
pângă ie, c-așe să ne gioace feciorii, cum giucam noi” (Sat-Șugătag). La
Valea Stejarului și Nănești, dansul ritual precede săparea buruienii.
Dansul ritual asociază și rostirea de formule orale, care parțial țin de
aceeași mediere cu planta: “loi, ce dragă mi-i!” (Petrova). “Ei, măi
dragă!” Alteori iau formă de strigături. “Să jucăm, să tropotim/, Să fie
cum noi gândim/, Mătrăgună sub părete/ Bine joacă două fete/, Da nu
joacă ca una/ Ce sapă mătrăguna”32.
Dansul în cerc nu este altceva decât ritul cercului magic
protector, generalizat în folclor. în forma lui de dans unii specialiști
considerau că reproduce puterea cosmosului, a astrului zilei, dătător de
viață.33 Dansul ritual din cadrul ceremonialului culesului firului asociază
și ritul nudității magice, de largă răspândire în folclorul nostru și al altor
popoare, unele dintre ele preindoeuropene, ceea ce ne marchează
29 Ion Vancea op. cit. p. 110.
30 op. cit. p. 111.
31 Gh. Brătescu, op. cit. p. 47.
32 Ion Vancea, op. cit. p. 110.
33 Gh.V. Brătescu, op. cit. p. 49.
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vechimea considerabilă a ritualului buruienii. Așa cum arată cercetările a
fost atestat la gali, perși, în culturile egeene, la arabi, celți sau Ia evrei, la
semiții din nord-vestul Mesopotamiei și la indieni34. Prezența nudității
magice în cultul buruienii nu este întâmplătoare, din moment ce nudul
proiectează puterile magice, divinația viitorului35.
Transportul firului din pădure urmează prescripții îndătinate.
Când se ia pe dragoste, firul se ducea numai în fața pieptului, în brațe
sau în desagă. La Mănăstirea, firul se aducea la brâu, la Petrova în sân,
dar și în “jeb” (buzunar). Sub nici o formă nu era permis a se vorbi în
timpul ducerii firului către casă, pentru a nu se anula efectul. Probabil ca
urmare a procesului de dezagregare a ritualului la Săliștea de Sus,
femeile care duceau firul mergeau spre casă strigând strigături.
Transportul firului în unele sate era însoțit de acte rituale, care
subscriu aceluiași proces de preparare magică a plantei. La Mănăstirea,
în drum spre casă, firul stropit cu apă din toate văile peste care era
trecută, rit de purificare și fertilitate.
Momentul sosirii cu buruiana acasă declanșa alte acte rituale,
menite a asigura acel lanț magic al întregului ritual legat de ea. în toate
localitățile, planta era pusă după masă pentru a fi “ominită cui mâncări și
băuturi”. La Oncești, semnalăm ridicatul ritual al mesei cu mătrăguna și
izbirea ei de trei ori de pământ, rit ce asociază magia mesei și chtoniană,
care ne amintește de izbirea de pământ a mesei din cadrul ceremonialului
nunții din Țara Lăpușului/6
Ritualul ospătării plantei la masă ocazionează dansuri ritualice ca
și alte etape ale ritualului, însoțite de sărutatul și îmbrățișatul ritualic al
buruienii și rostirea de formule orale. “Să jucăm, să tropotim,/ Să sie
cum noi gândim/ Mătrăguna su’ părete,/ Bine joacă două fete,/ Da nu
joacă ca una/, Ce-o săpat mătrăguna”37.
Erau esențiale precauțiile magice de care am amintit. La Oncești,
planta era așezată într-un ascunziș sub vie “să nu o vadă nime s-o rumpă,
că dac-o videu feciorii o rumpeu și să câcau pă ie și atunci nu-i bună”. în
cele mai multe dintre localitățile investigate buruienii i se face “on miez
de colibucă în gredină să nu o vadă nime”.
Mai era pusă ăn grădina din sus de casa’ȚOncești). în unele
localități locul rezervat păstrării buruienii în gospodărie îmbracă un
34 Gh. Mușu, Ritul nudității magice, în Studii clasice XIII, 1971, pp. 166-167.
35 op. cit. p 169.
36 Cercetările noastre pe baza de observație directă au atestat ritualul în localitățile
Cupșeni, Costeni, Lăpușul românesc
37 Ion Vancea, op. cit. p. 111.
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substrat mitico-magic pronunțat, asimilând cultul soarelui și al arborelui.
“După ce o aduci acasă o pui în podu’ casei, în fața soarelui, nouă zîle,
după ce ai pus-o între flori, apoi numa ce a stat printre flori o duci în
pod”(Petrova). Tot la Petrova mătrăguna “se punea deasupra ușii ca să
șie în fața soarelui”. Era îndătinat să se mai pună la oglindă (Petrova)
accesoriu ritual era folosit în practicile magice de dragoste. La Oncești
buruiana se planta “într-on vas de lut, să se prindă”.
Ritualul replantării buruienii în grădină urma prescripții
ritualice similare cu cele din actul săpării. La Nănești în groapa săpată
între flori i se punea buruienii miere, bani, moment în care I se
descânta. Formulele orale, în care planta era personificată sunt
sugestive pe linia procesului intens de preparare magic la care este
supusă prin întregul ritual. “O, doamna , doamnelor /Ne-am trudit și te
am găsit /Și te-am dus și-n grădiniță, te-am răsădit /Și te-am adus la loc
de frunte /Ca să ne fii de folos /,38
Potrivit prescripțiilor îndătinate în grădină buruiana era ținută un
an (Oncești) sau pe timp nelimitat, neștiut.” Cine știi cât o țâne
acolo”(Sarasău). în această perioadă mătrăguna este tratată cu “tăt feliu
de bunătăț” act de care depinde însuși efectul ei.
“Trebe s-o cinstești, apoi așe-ț’ mere cum îi luată (Oncești). La
Nănești fata trebuia să meargă la plantă nouă zile timp în care ste cinstită
cu apă, miere, vin.39 Unele prescripții legate de tratarea buruienii după ce
este adusă acasă au suferit un proces de în creștinare. La Oncești fata
“trăbuic s-o stropească-n tătă dimineața cu adesmă di la Paști când
sfințește pasca popa”
în vederea săvârșirii scopurilor pentru care este luată planta, o
serie de acte magice mizează pe transferul efectului laic de la buruiană la
proprietară, care se realizează pe calea magiei simpatetice. La Petrova,
semnalăm spălatul ritualic al fetei de pe mătrăgună care ne amintește de
spălatul ritual, practicat de fete și alți membri ai familiei în ciclul
sărbătorilor de peste an: Anul Nou, Bobotează, Paști.40 în toate satele
investigate era îndătinat ca fata să ia bucăți din fir la joc, care erau cusute
la haine. L Petrova înregistrăm purtarea plantei la joc în sân, act ce
asociază ritul nudității magice, care este prezent cum am văzut și în alte
acte din contextul cultului buruienii.
Preparată magic prin multiple practici ritualice, având o putere
extraordinară, datorită încărcăturii magice mătrăguna devine un
38 Ibid
39 Ibid
40 Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu, op. cit. pp. 224-225.
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accesoriu eficient în realizarea scopurilor pentru care a fost luată. Ea
poate stimula plenar luarea fetei la joc.” Și dacă i-o dat la fată și s-o dus
cu ea la joc, ie era mai premiantă la gioc, la băieț’. Pă ie o strâgau, o
iubeu41. Rezultă că buruiana devine un stimulent erotic eficient.
Mătrăguna se putea lua pentru diverse scopuri, cum am arătat.
Dacă ritualul luării mătrăgunei “pă dragoste “ sau “pă drăguț” este
identic cu cel al luării “pă gioc”, nu lipsesc nici unele deosebiri. La
luatul “pe gioc” semnalăm săritul ritualic peste buruiană care avea loc
odată cu rostirea formulelor orale adecvate scopului și care diferă și
ele. ”Pă gioc” este luată buruiana de către fată despre care se crede,
dacă nu este luată la joc și îndrăgită de flăcăi, că este” țâpată în ură”,
prin “bozgoane” (vrăjuri).” O fost două fete, da una n-o fost jucată. Pă
tăte fetile le strâga feciorii, da pă aceie nu. N-o strâgat-o nime. O dzâs:
- Vai de mine! Mă duc să ieu mătrăguna să mă danțăză și pe mine.
După ce s-o dus și o luat-o și-o răsădit-o-n grădină, să vez’ cum o
strâgau taț’ la danț.42
Așa cum arată Mircea Eliade, proprietățile magice ale
mătrăgunei pot fi întoarse împotriva unei persoane, împotriva unei fete,
de exemplu, ca să nu poată fi chemată la joc de flăcăii satului,
împotriva unui dușman pentru ca acesta să se îmbolnăvească, să
înnebunească.43 Și în spațiul investigat de către noi, în vremuri de
demult, era îndătinată luarea buruienii în scopul producerii
învrăjbirilor, care în grai local poartă diferite denumiri: “săpatul pă
râu”, “luatu mătrăgunii pă scârbă”, “luatu pă năcaz”.
Ritualul săpării buruienii pentru un astfel de scop diferă față de
luatul ei pe dragoste, joc, pe drăguț. La Nănești, cei care o sapă în acest
scop, doi bărbați sau două femei, duc cu ei mătură părăsită, culcuș
părăsit de cloșcă sau de rândunică.44în acord cu substratul mitico-magic
al ritualului de care am amintit. Desigur mătura este un simbol cultural
încărcat cu valențe magice atât negative cât și pozitive. Participă la
numeroase rituri magici, fiind accesoriu ritual al vrăjitoarelor.4’ Cât
privește rândunica, coada sa în formă de furculiță este un semn al
oricăror antinomii și opoziții. Roșul din penajul ei semnifică violența.46.

42 op. cit. p. 237.
43 Mircea Eliade, op. cit. pp. 206-207.
44 Ion Vancea, op. cit. p. 111.
43 Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească. Timișoara,
Eidtura Amarcord,1998, p. 268.
46 op. ci'r.p. 397.
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Prezența cloștii ține de credințele de ornitomanție, potrivit
cărora unele păsări erau considerate aducătoare de nenorocire sau
erau de rău augur.47
O serie de practici magice din ritualul săpatului buruienii în
scopul producerii de învrăjbiri au la bază magia simpatetică. Drept
urmare buruiana era bătută cu mătura părăsită (Nănești).48 Formulele
sunt adecvate și constituie blesteme asupra persoanei împotriva căreia
este pornită vraja. Dacă este o fată, pentru a fi urâtă se rotește: - Tu
obială! Tu scroafă! Tu hâzdăne! Pă tine nu te vede nime. Tu nu ești
văzută de nime. (Petrova). Dacă vraja este îndreptată împotriva unui
bărbat formulele orale erau de genul: - Măi criminal! Măi om de mnică!
Măi urât! La Valea Stejarului, formulele orale erau versificate pentru
maniera în care se credea că prin ele se poate îndrepta toată ura
împotriva cuiva: - Mătrăguna, doamnă bună/ Ura cenușie/ Tăte relele di
pă pământ să șie/ Alte formule orale erau axate pe analogie: - Ptiu râtule
(urâto). Nu stau cu tine. Nu te pot vide. Te părăsesc cum o părăsit găina
culcușul, cum o părăsit rândunica cuibul, cum o părăsit gâscă culcușul.
Așe’ să-ț’ prăsești casa, nevasta și familia. Moment în care în locul
buruienii se pune câte ceva din culcușul găinii, gâștii, rândunicii.49
In toate localitățile când se sapă pe învrăjbiri, la buruiană nu i se mai
pun lucruri mândre. Să iertaț’ să hâdze locu mătrăgunii. (Oncești) La
Petrova “în locu din care să scote’ să țâpa lucruri răle.” Când o rădica își
făce’ treburile în locu’ să șie ceartă, să șie rău”50 Performerii ne-au
atenționat asupra rolului jucat de analogie.”La care o lua pă rău, pune lucru
rău la ie, să șie-njosât pă cine o ie, sț șie de ocară, de hulă.”(Oncești).
Transportul mătrăgunii luat pentru învrăjbiri era și el diferit de
cel “când să lua pă bine”. în drumul spre casă din pădure ”o duce pă
fund, să fie tizmași cum îi fundu’, nu cum îi fața (Valea Stejarului).Și la
Oncești “când o ieie pă scârbă o duci tăt înapoi să folosască fundu”. în
aceeași parte era legată cu sfoară și târâtă pe jos. La Nănești, actanții
care o aduc se bat între ei pe drumul spre casă, se scuipau se înjurau,
lovind, din când în când, în traista cu buruiana.51
La sosire buruiana era supusă unui proces de preparare magică
adecvat scopului pentru care este luată. în toate satele este depusă la
closet unde stă ținută vreme de nouă zile. La Nănești mai poate fi pusă la
47 Gh.V. Brătescu, op. cit.p. 102.
48 IonVancea, op. cit. p. 111.
49 op. cit. p .112.
50 Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu, op. cit. pp. 119-120.
51 Ion Vancea, op. cit. p. 112.
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grajd și gunoi. în cele nouă zile I se descânta. Formulele orale urmează
aceeași analogie” Cum fuji de acolo pântru că pute, aș’ să fuji de acasă și
tu. Să-ț’ Ieși familia, să-ț’ Ieși nevasta”.52 La Petrova nu era permis cu
buruiana luată pe învrăjbiri în gospodăria proprie, în acord cu
precauțiunile magice de care am amintit.
Producerea gâlcevii este declanșată de aruncarea de bucăți din
buruiană, după ce este sfărâmată în preajma celui pentru care s-a luat în
acest scop. “O lua , o tăie și o tâpa la lizmași” (Văleni). La Oncești
buruiana se arunca în “pticioare la tizmași”. Se prefera ca buruiana să fie
dusă la dușmani de către o persoană străină sau să se arunce înaintea
dușmanilor fără ca aceștia să o vadă. La Oncești se credea că este bine să
fie aruncată buruiana luată pe scârbă în interiorul casei.
Odată pusă în calea unui dușman buruiana luată pe învrăjbiri are
urmări dezastroase. “Dacă te duci î casă și tâpi frunza aceie, atunci
ferească Dumnezo, că tăț erau păolaltă. Era numai bătaie și
scârbă”(Oncești). “Era de haram. Era de râs în sat, dacă îi tâpa mătrăguna
pă rău, acia să sfădesc, își scot ochii, de rămân orbi”(Petrova).
In localitățile investigate de noi, omul din popor a născocit și
practici de combatere a efectului buruienii luată în acest scop. Dacă cineva
descoperea buruiana luată “pă rău”, “trebuie luată apă din fântână, pusă
într-on ulcior și aruncată pă ascuns pe un izvor”. Actul era însoțit de
formule orale: “Cât ne folosește rahatul, atâta să ne folosești și tu. “Se
credea că odată săvârșită această practică, efectul buruienii, luată în acest
scop, este anulat. “Și-am aruncat-o pă izvor și am init înapoi” “Pă câd am
init s-o liniștit tăt. Nime n-o mai avut treabă cu nime” (Săpânța)?3
Așa cum arată cercetările mătrăguna poate aduce bogăție și, în
general, toate circumstanțele proprii, prosperitate.54 Drept urmare și în
spațiul investigat buruiana se lua odinioară frecvent pentru sporul
avuției, în grai local poartă denumirea “luatu pă găzdușag”. Făcând
parte din categoria luării buruienii “pă bine” ritualul săpării,
transportului și din alte acte nu se deosebesc prea mult de luatul pentru
dragoste, pentru stimularea luării fetei la joc. Desigur, formulele erau
adecvate scopului: “Io te iau pe tine, doamnă. Te iau pă găzdușagul
meu, domnuca me”(Oncești) “Ioi să trăiești, gazdă mare! Ioi câtă avere
ai! Ioi ce mândru și cât găzdușag ai pă lângă casă, ca marhă și ce gazdă
ești! Doamne ce gazdă te-ai făcut una , două!(Sarasău). Mai existau și
alte deosebiri ale ritualului luatului buruienii pe avere. La Nănești nu
52 Ibid
53 Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu, op. cit. p. 121.
’4 Mircea Eliade, op. cit. p. 206.
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era permis când se lua pentru astfel de scop ca buruiana să fie săpată de
familia care vroia să se îmbogățească, ci numai de către persoane
străine de familie. “Pă găzdușag o cer alțî, nu la cine-i trebe
“înregistrăm apoi deosebiri și în privința locului unde era pusă
buruiana, după sosirea cu ea acasă.
Dacă se lua pe sporul animalelor, după ritualul ospătării la masă a
plantei se ducea și punea în adăpostul animalelor pentru care se lua: grajdul
vitelor, staulul oilor, “să aibă vaci multe, să aibă oi multe”. (Oncești) în
unele localități înregistrăm unele deosebiri ale luatului mătrăgunii pe avere,
pe care le semnalăm la luatul pe sporul animalelor, în actul cinstirii la masă
a buruienii, fiind pusă să acționeze aceeași magie simpatetică. “La masă
când o ominești dacă o luai pă oi, îi dă brândză de oi. De o ieie pă vaci, îi
dai brândză de vaci și o stropei cu lapte” (Valea Stejarului).
Mătrăguna era eficientă și dacă era luată pentru stimularea
vânzărilor, succesul cumpărăturilor. Ritualul săpării ers identic cu cel în
care se “lua pă bine”, cu deosebirea că formulele de descântec erau
adaptate scopului: - Io să fiu întâie la vânzări Tăț să zie să cumpere
numa de la mine”(Oncești) Sunt formule, care potrivit prescripțiilor se
rosteau în drum spre târg, piețe. Era esențial ca după înfăptuirea
ritualului săpării și aducerii buruiana să fie pusă lângă animale ce urmau
a fi vândute. “Dacă vinz’ purceii o punéi la lada cu purceii. Dacă viz’ oi,
o punéi la oi."(Oncești) în unele sate vacile ce urmau să fie vândute erau
preparate magic prin ungerea lor cu mătrăgună (Oncești).
Având o putere extraordinară, mătrăguna luată în astfel de cazuri
deveneau un excelent stimulent al vânzărilor din târguri sau piețe.” Avem
neguțători culmea și eram văzute ca alte femei din piaț” (Oncești).55
în contextul multiplelor rosturi pentru care era luată mătrăguna era
pusă să acționeze și în scopul stimulării economiilor. Ritualul diferă doar
în actul cinstirii buruienii la masă când era “stropită cu bani” (Văleni).
De la stimularea economiilor mătrăguna ca accesoriu magic era
pusă să acționeze și pentru stimularea șmecheriilor și înșelăciunilor. în
aceste scopuri, erau ”babe meștere” care o știau lua “pă șmecherii” “pă
înșelăciuni” . Posesorul buruienii luată în astfel de scopuri obținea cu
ușurință mari câștiguri de la bănci, jocuri de noroc. “Dacă ai mărs la
bancă și ai cerut zăce milioane ț’o dat două zăci de milioane. I-am
mințât pă tăți. I-am mințit cum am vrut io cu mătrăguna. Ai mărs la
Vatra Dornei și ai pus bani pă învârtelile acele și ai avut la tine
mătrăguna banii îți cură numa la tine. Ai pus oarece puțân și ai câștigat
patru, cinci milioane”(Oncești).
’5 Pmfil Bilțiu, op. cit. p. 107.
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Rosturile pentru care sera pusă să acționeze buruiana erau
numeroase. Consemnăm și “luatu mătrăgunii pă stâne”, “pă gazde de
stâne”, adică în folosul atragerii la aceeași stâne a mai multor stânași.
Ritualul diferă doar la actul cinstirii la masă, când I se oferă și brânză. Și
în acest scop ca și când se ia pe sporul manei oilor buruiana se pune pe
târlă după ce a fost supusă la procesul de preparare magică. Grație
puterii ei magice buruiana atrăgea mulți stânași la aceeași gazdă de
stână. “Vineu de numa la stână aceie duceu mătrăguna” (Văleni).
între multiplele rosturi chemate să le împlinească buruiana era și
asigurarea statului vacilor la muls pentru cele nărăvașe. în grai local
performerii ne-au relatat că era “tare bună la stătu vacii, că-i împroșca
vaca pă mulț și nu să lăsa la muls”. Pentru un astfel de scop mătrăguna se
punea la iesle. Motivul încurcării mătrăgunii luată pentru fata care nu era
luată la joc cu cea luată pentru vaca neastâmpărată este răspândit în toate
satele, care persistă și datorită încărcăturii umoristice. “O femeie s-o dus
după mătrăgună la fată s-o gioace-n gioc, da o luat și pântru vacă că n-o
stat la muls. Da vin o încurcat mătrăguna. Ceie ce-o luat-o la vacă, o pus-o
la fată și ceie ce o luat-o la vacă o pus-o la fată. Fata s-o dus la gioc și-o
stat ca vaca. Nu o luat-o nime la gioc. Vaca o-nceput să gioace ca fata la
iezle. Și-apoi o râs tătă lumea de fata lui Pop Florea”. (Sarasău).
în jurul buruienii, cu virtuți magice deosebite, de-a lungul
vremii s-a brodat o adevărată mitologie. O categorie bogată se leagă de
rigurozitatea respectării actelor rituale pentru a se preîntâmpina
survenirea de nenorociri. “Dacă nu știi s-o iei poț’ nebuni de cap”
(Oncești). Nerespectarea actelor magice componente duceau la
compromiterea ritualului. “Dacă fetile nu jucau, nu mâncau la
mătrăgună, n-o puteu lua” (Berbești). Nerespectarea actelor
ceremoniale ale cultului plantei puteau produce și îmbolnăviri. “Care o
ieu și u vin cântând și strigând fac mărăndău” (gâlceavă învrăjbire).
(Săliștea de Sus). Credințele - interdicții din această categorie sunt
numeroase. “ Când o iei, nu-i slobodă te piși, că facă mărăndău și numa
rușine ai după ie și nu te măriț’ veci” (Săliștea de Sus). “ Cine ști ce
poț’ pățî, dacă țâpi pă mătrăgună oarece necurat” (Oncești). Anumite
credințe interdicții sunt legate de scopul pentru care se ia buruiana.”
Care-o ie pă dragoste n-o poate lua pă scârbă și care o ia pă
scârbă, n-o poate lua pă dragoste” (Oncești). Sunt credințe ce țin de
statutul tabuistic al plantei, derivat din caracterul ei “interzis", sacral,
magic al ei, așa cum observa Mircea Eliade. 56
7,6 Mircea Eliade, Legenda mătrăgunii, în Meșterul Manole, Iași, Editura Junimea,
1992, p. 241.
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Complexitatea cultului mătrăgunii ne este potențat și de
pătrunderea ei în legende dar care sunt rare astăzi în spațiul investigat de
către noi. Potrivit unor variante, Ia origine mătrăguna a fost o fată, fapt
ce ne evidențiază înaltul grad de antropomorfizarea buruienii. Ca urmare
a încălcării unei interdicții, prin blestem această fată mare a fost
metamorfozată în plantă și blestemată să nu mai poată fi femeie și să stea
în codrii singură. Văzând aceasta s-a rugat să fie lăsată să stea unde este
tăiată pădurea, să vadă soarele si s-o caute popoarele. Care o vor căuta și
o vor afla le va fi de mare folos numai dacă îi vor aduce vin, pască
slujită, miere, alte bunătăți. De atunci o caută toți ca să le aducă
dragoste, noroc, dar și pentru a învrăjbi pe ea cu îndrăgostiți, pe vecini,
pe dușmani.57 Legenda ne certifică, așa cum sublinia Mircea Eliade cu
sexualitatea neîncepută, cu virginitatea.58
Studierea cultului mătrăgunii în Maramureș, prin bogăția și
complexitatea lui suscită un interes aparte, prin bogăția elementelor
etnografice, unele cu valoare de unicat, care constituie toate documente
ale vechimii civilizației și vieții spirituale pe aceste meleaguri. De altfel
vechimea acestui cult o putem proba și prin circulația unor acte magice
ce îl compun la mai multe popoare de veche civilizație cu ar fi la indieni,
romani, chinezi, perși59. Actele ei rituale au ajuns la noi, după un
îndelungat drum parcurs pe calea tradiției.

L’IPOSTASE ET PARTICULARITÉ DE LA CULT D’UNE
PLANTE SACRÉ: “MĂTRĂGUNĂ” DANS LA
CULTURE POPULAIRE DU MARAMUREȘ
Résumé
Dans notre étude qui se constitue dans la plus parte en récherce
dans le villages nous avons nous proposé une exploit monographique de
la probléme de la magie, qui est si ample et complex, autour d’une
plante sacré: “mătrăguna” qui a été usité pour la satisfaction de
nombreux desiderate humaine.

37 Ion Vancea, op. cit. p. 109.
38 Mircea Eliade, Mătrăguna, în Meșterul Manole, op. cit. p. 242.
59 op. cit. pp. 237-240.
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CONSIDERAȚII PRIVIND ORIGINEA DACICĂ
A SĂRBĂTORII (NEDEII) DE PE MUNTELE GĂINA
Dr. Pădureanu Dominuț

“Problema” originii și vechimii celebrei nedei de pe muntele
Găina1 - (< lat.gallina; 1846m altitudine 22°46’09” long. E si 46°21’10”
lat. N) - a preocupat și continuă să preocupe atât pe specialiști cât și pe
nespecialiști (români și străini), abordările în această direcție - puține la
număr, colaterale sau tangențiale! - regăsindu-se atât în studii și lucrări
cu caracter științific, cât și în unele încercări marcate de diletantism.
“Cei care s-au oprit asupra târgului [nedeii] de pe muntele Găina
- nota unul dintre autori - deși n-au avut la îndemână, de cele mai multe
ori nici un argument hotărâtor, n-au ezitat să-și afirme părerile despre
originea sa. Și, trebuie să mărturisim că unele par mai seducătoare decât
altele (...) nici unele nici altele nu ne mulțumesc. Fără îndoială [însă] că
din tot ceea ce s-a spus se poate alege câte ceva”."
în legătură cu originea și vechimea acestei nedei - cea mai mare
din România, ultima mare nedeie europeană - în literatura de specialitate,
românească si străină, de-a lungul timpului, s-au vehiculat șase ipoteze:
demografico-maritală, pastorală, militară, illiră, dacică si mitologică.
Având în vedere acest fapt, rolul nostru - ca să-l cităm pe Pierre
de Boisdeffre - “nu-i de a condamna sau a exclude, ci de a accepta și
explica - rol cu atât mai necesar într-o vreme în care s-a încetățenit
obiceiul de a judeca fără a citi si de a nega fără a încerca să înțelegi”.*23
Ca urmare, fără să excludem una sau alta dintre ipoteze, fără a le
minimaliza locul, rolul și importanța pe care o au, în studiul de față ne
am oprit asupra ipotezei originii dacice, ținând cont, pe de o parte, de
faptul că această “problemă” n-a fost încă elucidată în literatura de
specialitate din România, iar pe de altă parte, de îndemnul lansat de

Vezi: Pădureanu I. Dominuț, Nedeile carpatice românești - dovezi incontestabile ale
originalităfii, unității și continuității spiritualității noastre populare. (Cu referiri speciale
la "Târgul de pe muntele Găina”), în: BIHAREA (Oradea), 1994, pp. 109-136.
2 Florea B.Florescu, Târgul de fete de pe muntele Găina, în: SOCIOLOGIE
ROMÂNEASCĂ (București), Anul II, Nr. 9-10, septembrie-octombrie 1937, pp. 418-419.
3 Pierre de Boisdeffre, O istorie a literaturii franceze de azi, București, 1972, p. 9.
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Nicolae S. Pavel (1926), potrivit că “tainele” originii acestei sărbători
montane anuale “numai un suflet crescut în mijlocul tradițiilor locale
[moțești] le-ar putea afla"' 4
In abordarea acestei ipoteze, complexe și dificile, n-am ocolit
problemele asupra cărora persistă controverse, noi discutându-le,
făcându-ne cunoscut fie punctul de vedere, fie preferința pentru acele
puncte de vedere care ni s-au părut plauzibile.
Țara Moților, ”țara aurului”56 - în care principala bogăție
dintotdeauna au reprezentat-o locuitorii (Moții) și nu aurul! -, ”țara de
piatră”, "diadema de aur” a Transilvaniei, cum a mai fost denumită cu
aceste inspirate metafore, a avut (are) oameni “de aur” și aur pentru
oameni, păduri bogate și pline de farmec, plaiuri mioritice mustind de
mituri și legende, o artă a prelucrării lemnului ce amintește prin secole
de arta strămoșilor noștri daci în acest domeniu ș.a.
“Tezaur de istorie”, Țara Moților - ca de altfel întregii Apuseni,
a căror "inimă” o reprezintă - oferă atât specialiștilor cât și
nespecialiștilor, numeroase și variate dovezi arheologice, etnografice,
lingvistice ș.a., care reconfirmă, la scară geografică redusă, câteva dintre
marile adevăruri ale istoriei poporului român: vechime și continuitate
neîntreruptă în una și mereu aceeași vatră, originalitate culturală,
materială și spirituală, dragoste nețărmurită față de neam și țară ș.a.
Muntele, pădurea (lemnul), aurul și pământul zonei, legătura
organică dintre acestea și tot ceea ce i-a legat pe moți - material si
spiritual - de ele, reprezintă adevărate linii de forță ce definesc o
"țară” [ȚARA MOȚILOR] și pe locuitorii ei [MOȚII], în afara cărora
nimeni, niciodată, nu va putea înțelege trecutul și prezentul acestora,
legătura aproape mistică dintre oameni si locuri , setea de viață a
acestor OAMENI care au dat istoriei imens și care au primit în
schimb atât de puțin...!
4 Nicolae S. Pavel, "Târgul de fete” de pe muntele Găina, în: "BULETINUL
SOCIETĂȚII REGALE ROMÂNE DE GEOGRAFIE (București). Tomul XLV
(1926), București, 1927, p. 124.
5 Vezi: Dr.Pădureanu Dominuț, Exploatarea milenară a aurului aluvionar al "Râului de
aur" (Arieș)-dovadă a sedentarității și continuității românilor din Țara Moților, în:
ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI (în continuare:
A.M.E.T.), Cluj Napoca, 2001, p. 191-232.
6 "Oameni și locuri - scria acad. Ștefan Pascu - s-au contopit aici mai trainic poate
decât oriunde în alte părți.Sau contopit moții cu munții într-o asemenea măsură,încât
nimeni și nimic nu i-a putut despărțeniei lipsurile, nici opresiunea, nici nedreptățile și
nici răutățile". (Ștefan Pascu, Avram Iancu. Viața și faptele unui erou și martir.
București, 1972, p. 11).
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Sărbătoarea anuală (nedeia) de pe muntele Găina nu poate și
nu trebuie ruptă de aceste realități, doar pe baza lor, cu eforturi marcate
de probitate științifică, putând fi descifrată originea și continuitatea ei
în timp, urmele contemporane ale începuturilor și desfășurării ei în
trecutul îndepărtat.
Având în vedere vechimea poporului român7, originea nedeii de
pe muntele Găina nu trebuie inventată, ci descoperită. Aceasta nu trebuie
căutată nici într-un trecut prea apropiat, dar nici într-unul care coboară
spre vechimi greu sondabile; ea nu trebuie căutată în exteriorul apropiat
sau depărtat vetrei în care dăinuie și cu atât mai mult în afara spațiului
biogenetic românesc. Originea ei, în opinia noastră, trebuie căutată la ea
”acasă” și mers cu vechimea ei pe firul istoriei - “pornind de la cele vii
spre cele dispărute", după cum pleda T. Herseni8- până unde dovezile,
logica și analogiile istorice o permit.
în căutarea originii și vechimii acestei celebre sărbători
montane anuale, trebuie plecat de la modul în care se păstrează astăzi,
de la modul în care s-a păstrat în secolele trecute, insistându-se pe acele
tulburătoare supraviețuiri și rămășițe ce pot fi încă sesizate - mult mai
vii si mai arhaice pe măsură ce coborâm în timp.
în descifrarea originii și vechimii sale - sine ira et studio - în
lipsa unor documente certe, anterioare anului 17939, o mare importanță
trebuie acordată supraviețuirilor, practicilor arhaice legate de
desfășurarea ei prezentă și trecută.
Este știut faptul - subliniat și de către reputatul Mircea Eliade că “traco-dacii nu doreau să lase posterității mărturii scrise, tăcerea,

7 Dacă Nicolae lorga (Originea, firea și destinul neamului românesc, în voi.: ***
Enciclopedia României. Voi. I, București, 1938, p. 34) vorbea de “rădăcini de patru ori
milenare". Arheoloaga Maria Gimbutas (S.U.A.) afirmă că "România este vatra a ceea ce
am numit vechea Europă,o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500! Î.HrJ",iar alt
arheolog american,William Schiller (în volumul” Unde s-a născut civilizația”), conchidea
că “Civilizația s-a născut acolo unde trăiește astăzi poporul român! ...răspăndindu-se
apoi atât spre răsărit,cât și spre apus! Cam în ce perioadă? 13-15 mii de ani”l (Vezi:
ANALE DE ISTORIE, București, Anul XXXII, 1, 1986, p. 130).
8 Traian Herseni, Forme străvechi de cultură poporană românească, Cluj Napoca,
1977, p. 100.
9 Vezi: Dr.Pădureanu Dominuț, Prima atestare a nedeii (târgului) de pe Muntele Găina
(1793), în: A.M.E.T., Cluj Napoca, 2002, pp. 567-577. Menționăm că prima atestare a
colindei românești datează din anul 1647, iar inegalabila baladă “Miorița”a fost atestată
la 1794 (un an mai târziu decât nedeia ce face obiectul studiului de față)!
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secretul, constituind pentru ei un semn de păstrare si de prețuire a
tradițiilor lor”.1011
12
De aici nu trebuie trasă, simplist, concluzia că noi am pleda în
favoarea ignorării sau minimalizării locului și valorii documentelor
scrise în cercetarea istorică în general, a subiectului de față în special!
Dimpotrivă, ele rămân pe mai departe la locul si cu rostul care le-a fost
fixat de metodologia istorică, care a pus și bazele utilizării acestora.
Nu trebuie scăpat însă din vedere că aceeași metodologie a
stabilit și existența altor căi de cercetare a trecutului, că așa cum nu
trebuie ignorate documentele scrise, nu trebuie ignorate nici acestea.
''Chiar dacă aceste căi ar presupune un anumit procent de aproximație,
e totuși mai util faptul aproximat decât negarea în totalitate și
acceptarea unor goluri între evenimenteț...). Istoria a mers pe drumul
ei, cu și fără documente. Uneori a avut secretari, alteori n-a avut, dar pe
loc n-a stat nici o clipă si nici degeaba. Faptele istorice au existat
independent de secretarii care le-au notat. Istoricul e chemat să le
reconstituie din documente și din tot ceea ce mai poate. La urma urmei,
faptele istorice sunt ele însele documentul de bază. Și aproape
întotdeauna se va găsi, totuși, ceva care să le ateste, de mai aproape sau
mai de departe (n.n. P.D.)”.11
“/« studiul vieții spirituale - sublinia cu pertinență Vaier Butură
- credințele, obiceiurile si practicile magice, au valoarea documentară
la același nivel cu atestările arheologice, în ceea ce privește dezvoltarea
culturii materiale”.
Ipoteza unor rămășițe arhaice, a supraviețuirii unor practici
legate de desfășurarea acestei sărbători montane în vechime - cu atât mai
mult cu cât nu exista nici un fel de temeiuri să se creadă că în evoluția,
istorică a locuitorilor Țării Moților (Apusenilor) ar fi existat vreodată
discontinuitate13 - este o ipoteză de lucru pe care o considerăm nu numai
firească, ci și obligatorie.

10 Apud George Nițu, Elemente mitologice în creația populară românească, București,
1988, p. 9.
11 Antonie Plămădeală, Romanitate, continuitate, unitate (Pornind de la un izvor narativ
din 1666), Sibiu, 1988, p. 179.
12 Vaier Butură, Enciclopedie de etnobotanică românească, București, 1979, p. 11.
13 Vezi -.Sever Dumitrașcu, Note privind descoperirile arheologice din Munții Apuseni,
în: CRISIA (Oradea), X, 1980, pp. 15-54; *** Repertoriul arheologic al județului Alba,
Albalulia, 1995, p. 51, 206, 82,58, 122, 163 și 176; ș.a.
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“De la daci si romani, la daco-romani și la români - sublinia
acad. Ștefan Pascu-permanența locuirii acestor meleaguri a fost o
realitate netăgăduită”,14
Romanistul Ernst Gamillscheg, pentru care Apusenii, implicit
Țara Moților, constituia ‘‘unul dintre centrele de formare ale poporului
român”, sublinia și faptul că în această zonă se putea constata “cea mai
veche romanitate”, că aici “atât numele de locuri cât și cele de râuri
confirmă continuitatea Românilor”,15
Făcând apel la datele pe care ni le oferă istoria, lingvistica,
etnografia ș.a., susținem că este mai greu a afirma - și cu atât mai mult a
demonstra! - că nu s-au păstrat astfel de rămășițe arhaice, decât a afirma
pur și simplu că ele s-au păstrat în timp.1617
18
Spiritualitatea românilor - scria Ion Horațiu Crișan într-o
lucrare de referință dedicată acestui domeniu - “are cu siguranță la bază
pe cea a strămoșilor [geto-daci]”. Același autor făcea sublinierea că
"în cultura noastră populară românească, în tezaurul gândirii populare
românești putem descoperi elemente pentru cunoașterea spiritualității
? 18
*
geto-dacilor”.

14 Ștefan Pascu, op.cit. p. 15. Moții-scria Róbert Ficheux (în voi.; *** Monografia
comemorativă Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul, București, 1929, p. 170)
- sunt reprezentanții fideli ai "vechiului element autohton1’. Țara Hațegului și Munții
Apuseni-nota Nicolae Stoicescu (Continuitatea românilor. Privire istoriografică.
Istoricul problemei, dovezile continuității, București, 1980, p. 216) trebuie considerate
ca "vatra străveche a românilor", ca” două din vechile regiuni locuite de daci”. Dacă
I.Slavici era de părere ca moții erau”descendenți autentici ai dacilor romanizați" (Ion
Slavici, Luna mai, în: VATRA, Anul I, 1894, Nr. 9, p. 257. Vezi și: Idem. Românii din
Ardeal, 1910, p. 13), Victor Lebzelter era și mai categoric, afirmând (1933) că "In
Munții Apuseni avem tipul așa numit al moților (eu i-aș spune mai degrabă tipul dacic);
nicăieri în România, după părerea mea, nu persistă așa de fidel tipul antropologic al
populației băștinașe" (Apud Doru Munteanu, Vinerea neagră, Cluj Napoca, 1980,
p.88).Vezi și: Romulus Vuia, Satul românesc din Transilvania și Banat. Studiu
antropogeaografic și etnografic, 1945, în: Idem, Studii de etnografie și folclor. I.,
București, 1975, p. 250 ș.u.
15 Ernst Gamillscheg, Über die herkunft der /?umanen,Berlin,l'940,p.l5.Dr.Adolf
Schmidl scria și el (1863) că munții Transilvaniei”iwnt plini de numiri curat românești",
numiri dintre care, la loc de cinste citează “Găina”.Vezi: Ion Toderașcu. Unitatea
românească medievală, București, 1988, p.34. Oronimul apare atestat documentar
pentru întâia oară de Joanne Fridvaldszky (1767) sub forma”Gejina alpibus” (n.n.P.D.)
16 Romulus Vuia, op.cit. p.80.
17 Ion Horațiu Crișan, Spiritualitatea geto-dacilor. Repere istorice, București, 1986, p.
291,436-437
18 Ibidem.
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înțelegerea acestor aspecte legate de sărbătoarea montană
anuală de pe muntele Găina, este grea pentru omul secolului XXI,
întrucât acest fapt presupune un efort de judecare a vechilor modele
de gândire, o retrăire a unui context cultural astăzi dispărut în bună
parte, acceptarea faptului că multe elemente ale spiritualității dacilor
au fost conservate prin tradiție și impuse de obiceiul locului
(pământului), că atât unitatea cât și continuitatea - în timp și spațiu culturii populare românești, rămân pe mai departe trăsături
caracteristice fundamentale ale acesteia.
Semnificațiile arhaice ale nedeii de pe muntele Găina au rămas
încifrate în codurile procesului ritual, transmis aproape neștirbit, cu
religiozitate, din generație în generație, până în zilele noastre.
“Târgul de pe muntele Găina - arăta cercetătoarea Lucia
Apolzan, o foarte bună cunoscătoare atât a Țării Moților, cât și a
locuitorilor și tradițiilor acestora - a păstrat până în zilele noastre
simboluri și practici arhaice :un popas odată cu înserarea, sub vârful
muntelui Găina, în marginea pădurii; aprinderea și întreținerea unor
focuri de tabără în timpul nopții; urcarea ultimului povârniș înainte de
ivirea zorilor; târgul, petrecerea, cântecele din tulnic și fluier, ce încep
odată cu răsăritul soarelui și sfârșesc înainte de asfințit”19.

La perpetuarea acestei tradiții, la păstrarea atâtor supraviețuiri și
simboluri arhaice, a contribuit hotărâtor faptul că românii au fost
sedentari, locuind mereu aceeași vatră biogenetică, continuitatea lor
biologică și spirituală fiind susținută și de aceste elemente străvechi.
Cine altcineva le-ar fi putut păstra, decât aceea populație care a venit în
contact atât cu timpurile de altădată cât și cu cele prezente.
Continuitatea, viabilitatea și coerența până în contemporaneitate
a universului de datini, credințe și obiceiuri românești, forța și vigoarea
cu care românii - în cadrul acestora MOȚII, parte organică și
emblematică a acestui popor - le-au apărat împotriva prigonirilor,
atacurilor și denigrărilor - fiind socotite de către dușmani sau de cei care
nu le-au înțeles și nu ne-au cunoscut (sau nu au vrut să ne cunoască) ca
popor, drept eretice, înapoiate sau barbare - au stârnit încă de timpuriu
admirația, mirarea sau aprecierile laudative ale multor învățați și călători
străini care au vizitate legendarele meleaguri ale Munților Apuseni (Țării
Moților).
Martin Opitz (1597-1639) - “cel mai de seamă poet german al
secolului XVII” (cf. Mihai Isbășescu) - în poemul în versuri “Zlatna
19 Lucia Apolzan, Carpații - tezaur de istorie.Perenitatea așezărilor risipite pe înălțimi.
București, 1987, p. 127.
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oder von der Ruhe des Gemüthes” (“Zlatna sau despre liniștea
sufletului”), sublinia faptul că la români “datinile sunt păstrate cu
credință”.2021
Johann Filstich (1684-1743) arăta că “neamul românesc a
păstrat (...) în Transilvania obiceiurile sale cele vechi”.23
József Benkö, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, scria
admirativ: ”Facilius foret clavam Herculi extorquere quam Valachos
cito unoque momento ab inveteratis abstrahere consuetudi-nibus” (“ar
fi mai ușor a smulge ghioaga din mâna lui Hercule. decât a abate lesne
și degrabă pe români de la vechile lor datini”).22
Particularizând acest adevăr, unii autorii au subliniat faptul că
românii din Țara Moților (moții) au păstrat cel mai bine tradițiile,
datinile si obiceiurile străbune. Sugestivă în acest sens este sublinierea
făcută de folcloristul Simion Florea Marian (1880), potrivit căreia “nici
o parte a poporului român nu le-a păstrat /nedeile/ cu atâta strictețe ca
dânșii”23
Acest fapt se datorează (și) unor particularități specifice Țării
Moților și locuitorilor acesteia: izolarea geografică și economică a zonei
secole la rând; legătura organică dintre moți și mediul geografic local,
influențele între cele două părți fiind continue și profunde; ocupații
tradiționale și tradiția acestora în timp; dragostea față de glia străbună și
forța cu care moții au apărat-o de-a lungul secolelor; consecvența și forța cu
care au apărat limba străbună (graiul local fiind, până în pragul secolului
XX, plin de arhaisme și fenomene lingvistice vechi); religia ortodoxă,
obiceiurile și datinile străbune, practicile strămoșești de muncă și viață;
faptul - relevat de către Silvestru Moldovan - că moții au fost “foarte puțin
amestecați cu străinii” - și deci feriți de influențe străine majore - și “De
aceea Moții au păstrat multe datini și obiceiuri străbune (.. ,)”24

Urcarea pe munte încă din preziua sărbătorii de pe muntele
Găina, popasul nocturn la poalele muntelui, focurile nocturne,
urcarea ultimului povârniș înainte de ivirea zorilor, ceremonia
legată de răsăritul soarelui, ritualul slujbei religioase în punctul estic
20 Martin Opitz, Zlatna.Cumpăna dorului, București, 1987, p. 48 (pe larg, vezi pp. 46-48).
Johann Filstich, încercare de istorie românească, București, 1979, p. 249.
22 Josephus Benkö, Transsilvania sive Magnus Transsilvaniae Principatus olim Dacia
Mediterranea dictus.Tomus III,Vindobona,1778, p. 328.
21 S.Fl.Marian, Nunta la români, București, 1890, p. 78. La rândul său, (moțul) Ion Rusu
Abrudeanu scria (Moții. Calvarul unui popor eroic dar nedreptățit, București, 1928, p. 460)
că “Nicăieri ca in aceste părți [ale Țării Moților] idealul de a ține neatinsă comoara
sufletului și a credinței ortodoxe, nu s-a. manifestat cu mai multă tărie ”!
24 Sil vestru Moldovan, Zarandul și Munții Apuseni ai Transilvaniei, Sibiu, 1898, pp. 130-131.
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cel mai înalt al platoului muntelui Găina, cântecele din tulnic, masa
comună, petrecerea montană și încheierea întregii sărbători înainte
de asfințitul soarelui - iată “salba” de supraviețuiri (trăiri) și practici
arhaice care încă mai dăinuie și care pledează pentru sorgintea dacică a
acestei celebre nedei montane.
Celelalte cinci ipoteze privind originea acesteia - menționate
deja, asupra cărora nu putem stărui din motive lesne de înțeles - deși
coboară în timp, unele mai mult, altele rnai puțin, deși explică unele sau
altele dintre rosturile sau aspectele legate de această fascinantă nedeie,
nu reușesc totuși să explice, să demonstreze, ce este cu “salba” de
supraviețuiri (trăiri) și practici arhaice, de certă sorginte dacică.
Demonstrarea acestei sorginți, a continuității acestor
supraviețuiri și practici arhaice în timp, a continuității și regăsirii lor în
actul de desfășurare a sărbătorii montane anuale de pe Găina, coroborate
permanent cu evoluția istorică generală și zonală, cu continuitatea
biospirituală a locuitorilor acestei mirifice zone geografice25 ș.a. iată - în
opinia noastră - unde se află “cheia” răspunsului la una dintre cele mai
grele, tulburătoare și, în același timp, dificile întrebări: nedeia (târgul) de
pe muntele Găina este sau nu de origine dacică?
Pentru a ajunge la un răspuns științific, am considerat că metodologic este necesară analiza fiecărei
practici
arhaice
(supraviețuiri), opinia noastră fiind că pe această cale, faptele, cu puterea
lor de convingere, vor da singure răspunsul la întrebarea de mai sus.
Cu o statornicie milenară în una și mereu aceeași vatră
etnogenetică, românii au fost beneficiarii unui cadru geografic favorabil
vieții, caracterizat prin varietate și unitate.
în cadrul acestuia, munții noștri legendari au ocupat aproape o
treime. între strămoșii noștri și munți legăturile au fost cu atât mai
strânse cu cât coborâm pe firul istoriei; ei au făcut parte atât din istoria
lor - bogată și zbuciumată în același timp-cât și din spiritualitatea lor.
Pentru aceasta pledează, convingător, vechiul cult dacic al
munților. Acest cult a fost practicat și de către strămoșii geto-dacilor,
de traci, aceștia având altare rotunde și oracole pe multe din vârfurile
montane din Tracia, toate închinate lui Sabazios.26
în ceea ce-i privește pe strămoșii noștri, legătura dintre ei și
munți a fost durabilă și complexă din antichitate până în zilele noastre,
fapt pe care istoricii antici și cei de după ei l-au sesizat și consemnat
23 Vasile Netea, Munții Apuseni muzeu istoric și pantheon al poporului român,
București, 1977, p. 17. Vezi (și) lucrările citate la n.13 ,31 ș.a.
26 497 Gr. G. Tocilescu, Dacia înainte de romani, București, 1980, p. 686.
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ca atare. Pliniu cel Bătrân - “Istoria naturală”, IV, 12- specifica faptul
că”Daci...montes et saltus tenent’f dacii ocupau în țara lor mai cu
seamă munții și pădurile).27 L.Annaeus Florus -“Bellum dacicum”,II,
28 [IV, 12], 18 - scria că “Daci montibus inhaerent"('‘Dacii trăiesc
nedeslipiți de munți”)2329Peste secole, în plin Ev Mediu (sec.XVI)
scriitorul italian Ascanio Centorio scria că “le montagne de la
Transilvania sono tutte habitate da Valachi”( “munții Transilvaniei
sunt în întregime locuiți de români’’). Huszti András - O és uji Dacia
(Vechea și noua Dacie), 1791, f. 1 - nota, la rândul său, că “Urmașii
geto-dacilor trăiesc și astăzi și locuiesc acolo unde au locuit părinții
lor (...)”.30 Josef Ladislau Pișe sublinia că “daco-românii n-au părăsit
Dacia în timpul lui Aurelian, ci s-au adăpostit în munți, anume în
Munții Apuseniț.31
Dacă istoricul A.D. Xenopol sublinia că românii “au ocupat
totdeauna partea muntoasă a țării”32, alt mare istoric român, C. C.
Giurescu a ținut să remarce că “Munții Apuseni [au fost și sunt], cei mai
populați din munții noștri33,marea lor compartimentare și intensa lor
populare reprezentând două din trăsăturile lor caracteristice. Revenind la
strămoșii noștri geto-daci, știrile privind practicarea cultului munților de
către aceștia sunt foarte vechi. Scriitorul creștin Lactantius Firmianus
(cca.260-325), în lucrarea “De mortibus persecutorurn “(XXIII, 5) scriere cu caracter tendențios la adresa împăraților “păgâni” -, vorbind
despre originea dacică a lui Galerius și a mamei sale, acesteia din urmă îi
impută faptul că “erat... deorum montium cultrix” (că” era...
adoratoarea zeilor munților”). Acest autor lasă să se înțeleagă faptul că
în cadrul cultului munților, dacii adorau nu unul, ci mai mulți zei.
O altă informație importantă o datorăm geografului Srabon Geographia, VII,3,5 - care scria că dacii aveau un “munte sfânt”, al cărui
nume “Kogaionon, era la fel ca numele râului ce curgea alături”.
Atestat numai la acest autor, numele muntelui “este suspect și nu pare

27
jzvoare privind istoria României.Vol. De la Hesiod la Itinerarul lui Antoninus,
București, 1964, p. 403.
28 Ibidem, pp. 524-525.
29 C. Daicoviciu, Daker und Rumănen, în: SIEBENB ÜRGÉN.I, București, 1943, p. 175.
30 Vezi și: Jozsephus Benkö, op.cit., p. 474.
3lApud N.Stoicescu, I. Hurdubețiu, Continuitatea daco-romanilor în istoriografia
română și străină, București, 1984, p. 37.
32 A.D.Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. Voi.II, București, 1914, p. 42.
33 Constantin C.Giurescu,Transilvania în istoria poporului român, București,1967,p. 11.
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să aparțină lexicului thraco-dac”34 Unii specialiști - I.H. Crișan, N.
Gostar ș. a. - au fost de părere că în acest caz avem de-a face cu o
coruptelă. Pentru localizarea acestui oronim s-au făcut mai multe
propuneri: Constantin și Hadrian Daicoviciu - Munții Orăștiei
(Sarmizegetusa), Ion Conea - Godeanu,Victor Kernbach - Omul, alți
autori - Ceahlăul ș.a. Lăsând la o parte discuțiile - încă neîncheiate privind numele și localizarea sa, specialiștii sunt în unanimitate de acord
că este vorba de un “munte sfânt” al dacilor, de o dovada indubitabilă
privind practicarea cultului munților de către strămoșii noștri.
De acest cult trebuie să legăm și faptul - fără a absolutiza
motivul - că cele mai multe dintre cetățile geto-dacice au fost construite
pe vârfuri de munți, că pe lângă funcțiile economice, comerciale și
militare, ele au avut și un important rol religios (I. H.Crișan).
Originea comună indo-europeană, prezența acestui cult și la
romani, sunt elemente care fac să crească probabilitatea practicării
acestui cult de către autohtoni și după cucerirea și transformarea Daciei
în provincie romană.
Suntem de părere că cei 165 de ani de stăpânire romană în Dacia
(106-271/275) nu au putut înlătura complet vechile practici autohtone
legate de cultul munților. Forța credințelor spirituale dacice, practicarea
acestui cult pe munți, în zone izolate, mai puțin controlate de armata și
administrația romană, sunt factori care pledează pentru dăinuirea lui atât
între 106-271/275 cât, mai ales, după retragerea aureliană din Dacia.
După secolele III-IV - nota Romulus Vulcănescu - în Dacia s-au
menținut “din recuzita vechii mitologii montane a daco-romanilor
.credințe, datini și tradiții filtrate prin concepția mitologică a
creștinismului primitiv ”.35
“In Dacia, ca și în Gulia, în Africa sau în Britania, a avut loc după cum sublinia G. I. Brătianu - o renaștere a particularismului
provincial, a vechiului spirit local dacic (n.n. P.D.),care a luat forma
neobișnuită a unei recrudescențe a păgânismului” 36
în acest context se naște firesc întrebarea: prin filieră dacă, daco
română și mai apoi românească, acest cult a supraviețuit? Dacă da, în ce
forme, care sunt urmele (dovezile) din zestrea și comorile noastre
spirituale care atestă supraviețuirea lui până în contemporaneitate ?

34 I. I. Russu, Religia geto-dacilor.Zei.credințe.practici religioase. în: ANUARUL
INSTITUTULUI DE STUDII CLASICE (Cluj), 1947, p. 94.
35 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, București, 1985, p. 134.
36 G.I.Brătianu, O enigmă și un miracol istoric, poporul român, București, 1988. p. 128.
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în analiza dovezilor și argumentelor care fac posibil răspunsul
la această întrebare, trebuie plecat, logic, de la unele adevăruri
fundamentale: continuitatea în timp și spațiu a populației autohtone,
dovezile care atestă gradul de civilizație materială și spirituală a
strămoșilor noștri ș.a.
Având în vedere că amintitul cult al munților a jucat un rol
important în spiritualitatea dacică, este posibil și normal, chiar
obligatoriu, să se plece de la premisa că nu se poate ca urme ale acestui
cult să nu fi supraviețuit până la noi!
“Din acest fond ancestral al ascensiunii spre cer - sublinia
Romulus Vulcănescu - au supraviețuit la români în primul rând urcările
pe munte (n.n.P.D.), despre care posedăm consemnări în tot lanțul
Carpaților României ”.3738
39
între aceste urcări pe munți trebuie să includem și nedeile.
Urcarea pe munte la anumite date, în raport cu ritmul vegetației și în
general cu ciclul etern viață-moarte “păstrează semnificații ale religiei
arhaice autohtone".
Intre reminiscențele vechiului cult dacic al
munților trebuie incluse și ritualele urcări anuale de pe munții Găina,
Ceahlău ș.a. Dovezi scrise despre urcarea pe muntele Găina, anterioare
secolului al XVIII-lea (1793) nu avem (deocamdată!), dar importanța
acestora nu trebuie absolutizată. Dacă o mențiune documentară poate să
probeze existenta unui fapt istorico-etnografic, lipsa eventuală a unei
atare mențiuni nu poate nicidecum să constituie o dovadă privind
inexistența faptului respectiv! Exemplele care să confirme acest fapt nu
lipsesc. Să ne oprim asupra unuia dintre ele, care prezintă și câteva
analogii cu sărbătoarea anuală de pe muntele Găina (practicarea cultului
munților în antichitate, lipsa mult timp a consemnărilor scrise,
continuitatea în timp confirmată de unele practici arhaice vizibile și
astăzi ș.a.). în Creta minoică (2500-1500 î. Hr.) existau mai mulți munți
sacri - situație pe care o apreciem ca valabilă și pentru întinsul stat getodac! -, cretanii numind acești munți - cu sanctuare pe ei - “Dikté”
(“Muntele Sfânt”).
Cunoscutul Paul Faure, într-o valoroasă lucrare privind ”Viața
de fiecare zi în Creta lui Minős, 1500 Î.Hr.”, consemna faptul că
“populația cretană păstrează și azi obiceiul de a urca pe acei munți, sub
37 Romulus Vulcănescu, op.cit., p. 360.
38 Lucia Apolzan, op.cit., p. 125.
39 între munții sacri menționăm: Olimp - Ia greci, Alburz - la perși, Tábor - la evrei,
Qaf - la musulmani, Patala - la tibetani, Muntele Alb - la celți, Meru - la indieni,
K’uen luen - la chinezi, ș.a.
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forma unor “pelerinaje populare” însoțite de rituri arhaice (se aprind
focuri mari așteptând răsăritul soarelui). Pe munți se aprind un șirag de
focuri în zorii lui 20 iulie, de Sf.Ilie (n.n.P:D:);la 6 august, de
Schimbarea la Față; la 14 septembrie, de ziua Crucii”.40
Unele similitudini cu ritualul urcării și desfășurarea sărbătorii
de pe muntele Găina frapează, coincidențele lăsând să se înțeleagă nu
atât împrumuturi sau interferențe spirituale, ci faptul că la unele
civilizații antice, condiții și cerințe obiective asemănătoare au generat o
serie de practici apropiate sau identice, un cult al munților în forme ce
țin nu numai de caracterul național (particular) ci și universal (general) al
formelor sale de manifestare.
“(•••) sufletul omenesc fiind în esență același - observa Tache
Papahagi - e firesc lucru ca sub imperiul unei absolute identități de
împrejurări, mai multe și felurite ființe etnice și distanțate între ele sa-și
creeze aceeași credință sau aceeași superstiției...)”.41
Dar, dacă există similitudini între cultul munților la noi și la
cretani, ele sunt mult mai izbitoare și relevante, atunci când apelăm la
analogii din aceeași arie spirituală, respectiv carpato-danubiano-pontică.
Având în vedere informațiile de care dispunem, afirmăm cu
convingere că cele mai multe asemănări pot fi depistate între sărbătoarea
de pe muntele Găina și cea de pe muntele Ceahlău. Ceea ce izbește la
cele două urcări pe munți, este marele număr de practici, momente și
aspecte identice sau apropiate, legate atât de ritualul urcării montane, cât
și de desfășurarea ulterioară a sărbătorii. Aceasta este o dovadă ce atestă
un cult al munților unitar la scara întregii zone montane dacice și
postdacice, pentru că numai practici identice puteau genera peste secole
reminiscențe identice!
întrucât asupra urcării pe muntele Găina si a sărbătorii de pe
acest munte legendar vom face referiri speciale, prezentăm în cele ce
urmează - pentru a confirma valabilitatea afirmațiilor noastre anterioare
- principalele momente și aspecte legate de urcarea și sărbătoarea de pe
muntele Ceahlău. Interesante informații în acest sens ne-a lăsat C.
Matasăîn articolul său” Ceahlăul, Munte Sfânt” (1934). “Căi pe Ceahlău
—scria el -nu numai la poale, ci până sus pe vârf, s-a păstrat o veche
tradiție despre viața religioasă de altădată, avem dovada întâi în
toponimia muntelui, apoi în mulțimea și vechimea mănăstirilor și
schiturilor de pe el, și din jurul lui și apoi unele obiceiuri și tradiții cu

40 Paul Faure, Viața de fiecare zi în Creta lui Minős, 1500 î.e.n., București, 1977, p. 243-244.
41 Tache Papahagi, Folklórul Romanic și cel Latin. Studiu comparat, București, 1923, p. 15.
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caracter religios păstrate de popor și din care se vede că muntele acesta
și astăzi este socotit de localnici sfânt(...)”.
“Astfel - continua el - din timpuri străvechi se obișnuiește prin
aceste părți datina moștenită poate tocmai de la locuitorii păgâni
[necreștinați ] de altă dată din preajma Ceahlăului ca o dată pe an, de
“Schimbarea la față” ,să se urce lumea sus pe vârf unde după ce se
face o rugăciune de un preot, urmează masa pe pajiște și apoi jocuri și
chiuituri de clocotește văzduhul. E o priveliște de neuitat să vezi cum
încă de cu noapte, în dimineața zilei de 6 august, se ridică sus pe munte,
în frumosul lor port de sărbătoare, roiuri, roiuri de săteni, care
întâlnindu-se deasupra, sat cu sat, se bucură laolaltă de farmecul pe
care li-l înfățișează muntele lor iubit”.42 Romulus Vulcănescu, care în
tinerețe a luat parte la sărbătoarea de pe muntele Ceahlău, consemnează
alte câteva informații interesante. în dimineața zilei premergătoare
sărbătorii (5 august), patru buciumași cu buciume de alun au urcat pe
culmea Ceahlăului, unde au întocmit, în fiecare punct cardinal, câte un
rug de vreascuri de jnepeni și brad. La asfințitul soarelui le-au aprins,
apoi au început să sufle din buciume vestind lumea, de la poalele
muntelui, că poate începe urcarea propriu-zisă pe Ceahlău.
Convoaiele, formate din bărbați și femei, de la copii la bătrâni,
îmbrăcate în haine de sărbătoare, călăuzite de bătrâni, urcau cu
repeziciune, întrucât tradiția le cerea să ajungă “sus” înainte de miezul
nopții. Odată ajunși pe platou se strângeau ciorchine în jurul focurilor,
pe care trebuiau să le vegheze aprinse până a doua zi la răsăritul soarelui;
nu se dormea deloc, orele nopții, petrecându-se prin cântec, joc, voie
bună, mâncăruri și băutură.
La răsăritul soarelui, toți se ridicau în picioare și, cu fața spre el,
înălțau brațele spre cer. Urma îngenunchierea și mulțumirile adresate lui
Dumnezeu că li s-a dat prilejul de a urca și în acel an pe munte, de a le fi
fost hărăzit să retrăiască clipe fericite, de înălțare sufletească.
Urma masa comună, cheful și hora.
Puțin după prânz, urma coborâtul spre casă. Datina cerea ca
asfințitul soarelui să nu-i prindă pe oameni pe munte, ei având credința
că respectând acest lucru urma ca un an întreg să le meargă bine.
Susținând sorgintea sa "păgână”, C. Mătasă conchidea că “pe
stratul vechilor credințe ,creștinismul și-a suprapus viața sa, din

42 C.Matasă ,Ceahlăul-Munte Sfânt, în: BOABE DE GRÂU, Anul V. Nr. 1, 1934.Vezi
și: Idem, Palatul cnejilor, București, 1927, p. 46.
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împletitura căruia, cu ceea ce fusese odată, ne-au rămas legendele care
„ „
„ .,, 43
au ajuns pana astazi .
Reluând și nuanțând această idee, Romulus Vulcănescu arăta
că urcarea colectivă pe munte “a fost asimilată de biserică în
sărbătoarea Sfintei Mării. In convoiul de pelerini urcau și preoți cu
dascăli, purtând prapuri și cădelnițe. Pe culme făceau o slujbă
dimineața la răsăritul soarelui, la locul numit Altarul! Astfel ritualul
urcării pe munte și a închinării la soare a fost inclus în sărbătoarea
unei zile de praznic creștin”.43
44
în legătură cu urcarea pe muntele Găina și Ceahlău există
încă o ipoteză - susținută de Simion Florea Marian și Romulus
Vulcănescu - potrivit căreia urcarea pe cei doi munți era legată de
sărbătoarea numită “Moșii”.
Arătând că termenul “moș” aparține substratului limbii române,
Romulus Vulcănescu arăta că mulți dintre oamenii de știință care au
făcut referiri la oronimia românească (B.P. Hașdeu, Lazăr Șeineanu,
Ioan Aurel Candrea, Mircea Eliade ș.a.), au apreciat că majoritatea
oronimelor mitice din aria carpato-danubiano-pontică se referă la
simulacre orgolitice sau stânci sacre numite “moși” și “babe”. Cei doi
autori leagă “Moșii” de vechiul cult al morților. La români acesta este
foarte bogat. între vii și morți s-a păstrat o permanentă legătură, cultul
funerar consemnând o largă serie de practici: pomelnice, pomeni,
praznice, sâmbetele morților ș.a.
Folcloristul Simion Florea Marian, într-un studiu etnografic
dedicat înmormântării la români (1892), amintește pe larg despre
pomenile și jertfele aduse acelor morți care s-au identificat cu destinele
comunităților în care au trăit, pomeni și jertfe numite după numele
acelora cărora le sunt destinate -“Moșii”.45
El a trecut în revistă trei categorii de “moși”:
- categoria arhaică (Moșii de Crăciun, Moșii de Florii, Moșii de
Sân George, Moșii de Rusalii, Moșii de Sânziene, Moșii de
Sântilie, Moșii de Sântă Măria Mare ș.a.);
- categoria mitică creștinizată (Moșii de iarnă, Moșii de Joimare, Moșii de Paști, Moșii de Ziua Crucii ș.a.),
- categoria mixtă (Moșii de păresimi, Moșii de Ispas ș.a.);
43 Vezi: Ion Bogdan, Originea mitologică a tradiționalului “târg de fete” de pe Muntele
Găina în (Voi.):*** Țara Moților. Studii. Articole și comunicări, Alba Iulia. 1977. p. 182.
44 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 361.
45 Simion Florea Marian, înmormântarea la români. Studiu etnografic, București,
1892, pp. 380-395.
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“Unele din datinile funerare consacrate moșilor - sublinia
Romulus Vulcănescu - au fost dublate de urcări pe munte, căpătând un
caracter sărbătoresc extrafunerar”. Dintre urcările “sărbătorești” pe
munți, autorul menționează cele de pe muntele Găina - inițial la Moșii de
Sântilie - și Ceahlău - la Moșii de Sântă Mărie .
“Urcările pe munte - arăta același autor - sunt probabil
supraviețuiri ale pelerinajelor în Carpați, la schimniciile bătrânilor ktiști,
cocoțate pe culmile considerate sacre de tradiția dacă”.4647
între urcările
pe munți autorul citează ( și) nedeile.
Căutând să întrevadă evoluția lor în timp și, în acest fel,
explicația supraviețuirilor contemporane legate de cultul munților,
Romulus Vulcănescu a subliniat persistența până acum aproape jumătate
de mileniu a caracterului lor magico-mitic, după care, “din urcări pe
munte pentru contact cu cerul și rugăciuni lipsite de intermediari investiți
cu asemenea ocupații, nedeile au devenit un fel de întruniri cu scopuri
practice"41 (schimburi economice, legături pastorale și încuscriri).
în cazul muntelui Găina, autorul a fost de părere că “urcarea pe
munte s-a axat cu timpul pe un aspect al ei secundar, logodna sau căsătoria
fetelor”. Menționăm acest fapt întrucât Romulus Vulcănescu leagă aceste
evenimente decisive din viața individului, de cultul la care ne referim.
“Ceea ce trebuie reținut - era de părere autorul citat - este
aspectul magico-mitic al logodnei sau nunții oficiată (...) pe o culme de
munte, acolo unde pământul asaltă cerul, unde prin peisajul montan
autohtonul simțea că face parte din cosmos și că deci nunta e un rit
antroposcosmic” ,48
Pe temeiul celor subliniate până aici, putem conchide că rituala
urcare anuală pe muntele Găina poate fi considerată ca o reminiscență
contemporană a vechiului cult dacic al munților.
Cu ani în urmă, cercetătoarea Lucia Apolzan conchidea că
“nedeia de pe Muntele Jigorul Mare și târgul de pe Muntele Găina ,mari
sărbători tradiționale pe vârful muntelui, amintind ritualuri ale dacilor
legate de un cult al muntelui (n.n.P.D.), au persistat până în zilele
noastre în aceste zone carpatice cu așezări statornice” 49
Urcarea pe munte începea, atât în trecut cât și după aceea, în ziua
premergătoare marii sărbători montane. Spre seară, urcarea se oprea la
46 Romulus Vulcănescu, op.cit. pp. 326-327.
47 Ibidem, p. 361.
wIbidem.
49 Lucia Apolzan, Aspecte ale arhitecturii tradiționale în gospodăria din așezările
carpatice, în: SARGETIA (Deva), XVIII-XIX, 1984-1985, p. 460.
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“poalele” Găinii (la aproximativ 1-3 km distanță de vârful - platoul muntelui Găina), participanții stabilindu-și un loc de popas, de regulă, la
marginea pădurii ce înconjura muntele, locul (1217m altitudine) purtând
și astăzi numele de “Obârșia muntelui”(Găina).50 Se pare că între noaptea
premergătoare sărbătorii și ziua ei de desfășurare, trebuie să vedem o
unitate organică. La vechii greci (până după Alexandru Macedón), ziua
începea de cu seară, iar la romani la miezul nopții.
Aceste realități, având în vedere raporturile timpurii dintre
civilizația dacă și cea greacă și romană, au certe răsfrângeri în lumea noastră
carpatică, unde seara din ajunul marilor sărbători - aici incluzându-se și cea
de pe muntele Găina - ținea substanțial de ziua următoare.51
Noaptea premergătoare sărbătorii de pe muntele Găina nu se
dormea. Conform unei vechi tradiții, pe vetre de piatră52 sau pe pământul
gol, oamenii aprindeau focuri, împrejurul cărora, grupuri, grupuri, își
petreceau timpul până la prima geană de lumină.
în această atmosferă specială, la lumina flăcărilor focurilor
nocturne - care iradiau circular, asemeni razelor soarelui - oamenii
depănau gânduri și întâmplări, făceau schimb de impresii își împărtășeau
din experiența de viață și de muncă, se informau în legătură cu “mersul”
situației politico-naționale a românilor, mâncau, cântau, petreceau.
Aceste focuri “tradiționale”, continuatoarele focurilor sacre de
altădată, trebuie văzute ca dovezi (rămășițe) ale vechilor practici generate
de cultul dacic al zeului focului și metalelor și, totodată, în strânsă
legătură cu cultul soarelui.
în credințele localnicilor, focurile făceau parte din categoria celor
“sacre”, situându-se în prim-planul acestora, motivele fiind complexe: de
foc depindea viața, nu doar cea biologica ci și cea spirituală, sufletească, pe
această cale tinzându-se spre sacru, spre Dumnezeu.

50 Locul este situat pe actualul traseu de urcare spre muntele Găina,ajungaându-se acolo
urmând Valea Uțului (alte toponime de pe traseu purtând numele Dealul Obârșia și
Poiana Obârșiei).
51 “Se pare că din considerente de calcul lunar,în vechime se socotea începutul zilei
imediat după apusul soarelui”. Vezi: Vladimir Trebici, Ion Ghinoiu, Demografie și
etnografie, București, 1986, p. 192.
52 Vatra de foc din interiorul locuinței, apare ca un loc central al acesteia,al gospodăriei
și al familiei, ca loc sacru. Utilul și simbolul s-au confundat,de la geto-daci până în
pragul secolului XX. în ceea ce privește termenul ”foc”, în latina literară “focus”
însemna” vatră”, în timp ce astăzi peste tot înseamnă “foc”. Acest fapt” ne obligă să
presupunem că încă din latina târzie căpătase acest sens, înlocuind un termen vechi și
“nobil”,ignis” .Vezi și: I.Fischer, Latina dunăreană. Introducere în istoria limbii române,
București, 1985, p. 133.

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

Considerații privind originea dacică a sărbătorii Nedeii...

157

în arealul Găinii, focurile precedau răsăritul soarelui, ceea ce
poate conduce Ia concluzia că între cele două zeități (a soarelui și a
focului) a existat un strâns raport de intercondiționare.
"Unele din superstițiile, credințele și obiceiurile despre foc sublinia Romulus Vulcănescu - scot în evidență câteva relicte
etnografice și reminiscențe folclorice de cult al soarelui".53
Miturile solare și cultul soarelui au fost printre primele forme
mitologice de explicare a vieții, fiind legate structural de solaritatea ființei
umane.
De timpuriu, oamenii au acordat soarelui o deosebită atenție,
căci el dădea lumină și căldură - două dintre “atributele” datorită cărora
focul era asociat soarelui - el fertiliza ogoarele, fiind unul din factorii
decisivi ai existenței umane.
Ca atare, încă din comuna primitivă, la toate popoarele încep să
apară și să se dezvolte superstiții, credințe, datini și obiceiuri legate de
soare.
în aria carpato-danubiano-pontică, cultul soarelui are o mare
vechime (perioada de început a eneoliticului). în Dacia - este de părere
istoricul Ion Horațiu Crișan - el a luat naștere "după cât se pare, în acel
amplu proces de indoeuropenizare, adus fiind de populația pătrunsă la
noi dinspre răsărit, la sfârșitul mileniului al III-lea î.Hr. ”.54 El atingea
deplina înflorire în epoca metalelor, începând cu epoca bronzului. în
această perioadă, cultul soarelui a fost dublat de cultul focului. La getodaci, care aveau (și) un zeu al soarelui, practicile arhaice legate de cultul
soarelui au continuat până cel puțin până în secolele II-III.
Descoperirile arheologice, mai vechi și mai noi - dintre care
amintim sanctuarele de la Sarmizegetusa și Costești (al căror simbolism
urano-solar este evident), sanctuarul cu soarele de andezit de la Grădiștea,
vetrele solare de la Mihai Vodă și Meleia, unele reprezentări figurative
ș.a. demonstrează existența la daci a unui puternic cult al soarelui, al unui
zeu al soarelui (al cărui nume nu ne este încă cunoscut).
Fără a se confunda cu Zamolxis (zeu al fertilității și vegetației,
dar cu importante atribute urano-solare) ori Gebeleizis, acest zeu (al
soarelui) trebuie considerat ca omonimul dac al lui Hellios și Apollo.
Dacă pentru perioada de dinainte de 106 se vorbește de o
influențare a cultului dacic al soarelui de către celți (druizii lui Dagda),
după 106 se vorbește de influențe iraniene în acest domeniu (adepții lui
Mithra). Am adăuga apoi că în anul 274 Aurelian a introdus în Imperiul
53.Romulus Vulcănescu, op.cit. p. 379.
54.Ion Horațiu Crișan, op.cit. p. 401.
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Roman cultul zeului Mitra, zeul soarelui, a cărei zi de naștere - Dies
natalis Solis Invicti - a fixat-o la 25 decembrie. Seria sărbătorilor
“păgâne” se încheia cu Calendae Ianuarii (lista sărbătorilor păgâne
romane mai includea: Brumaria, Compitalia, Larentalia ș.a.). Aceste
influențe nu trebuie nici minimalizate, dar nici exagerate.
Geto-dacii au avut o civilizație avansată care, concomitent cu
ceea ce a primit de la civilizațiile avansate ale lumii antice cu care a venit
în contact de timpuriu, a și dat, influențând, în mod firesc, aceste
civilizații. Aceste raporturi nu au fost univoce, ci biunivoce!
Influențele “străine” nu au modificat fondul ci forma (de
manifestare) cultului dacic al soarelui. Acest fapt, modul creator de
asimilare al unor valori ale altor civilizații, demonstrează, odată-n plus,
originalitatea și caracterul avansat al civilizației autohtone. “Ce” s-a
întâmplat cu cultul autohton al soarelui după 271/275?
El a continuat să fie practicat de populația autohtonă,
supraviețuirile sale contemporane fiind o consecință dar și o dovadă a
continuității elementului autohton. Se pare că această populație, care
începuse practicarea ritualului creștin, în paralel cu acesta, continuă să se
închine soarelui.
Dintre supraviețuirile și reminiscențele contemporane ale
vechiului cult dacic al soarelui depistate de specialiști amintim exemplul
gratia: jocul călușarilor și al căiuților; hora; unele practici legate de
sărbătorile de iarnă (arderea butucului în noaptea de Crăciun; roțile de foc
ce se dau la vale, de pe dealuri, în noaptea de Crăciun; focurile ce se fac
dimineața; colacii de Crăciun ce imită forma soarelui55 ;ș.a.); unele
decoruri solare din ornamentația românească (cercuri tăiate, spirale,
meandru, crucea frântă, vârtejul ș.a.); unele elemente sau motive din
poeziile populare, proverbe și zicători; obiceiurile practicate la Sânziene;
simbolurile solare din unele colinde romanești; obiceiuri de nuntă56 ;unele
obiceiuri agrare de primăvară57 (“Strigarea peste sat”), la sfârșitul
recoltării (“Cununa”); obiceiul numit “Paparuda”; unele însemne artistice
din casa țărănească tradițională (grinda centrală), de la porțile caselor, de
>5 Dr. Petru Caraman, Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la români și slavi,
Iași, 1931, pp. 65-67. Vezi și: Simeon Mangiuca, Colinda.originea și însemnătatea ei
astronomică și calendaristică, în: Călindariu Julianu, gregorianu și poporalu
român, Oravița, 1881, pp. 1-44 (despre colindă spune că aceasta nu este decât "un cult
de soare”).
2,6 N.Ciurea Genuneni, De la daci la români, Râmnicu Vâlcea, 1981, p. 35 ș.u.
?7 Vezi: Prof.dr.docent Mihai Pop, Sărbători țărănești de primăvară cu substrat getodac, în (Voi.): Strămoșii poporului român. Geto-dacii și epoca lor. București, 1980,
pp. 196-203.

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

Considerații privind originea dacică a sărbătorii Nedeii ...

159

pe leagănele copiilor; prezența soarelui în stema Transilvaniei (sec.XVIXIX) și, nu în ultimul rând, deschiderea sărbătorii montane anuale de

pe muntele Găina numai după răsăritul soarelui.
Revenind la nedeia de pe muntele Găina, consemnăm faptul că
dimineața, odată cu ivirea zorilor, cei care își petrecuseră noaptea la
“poalele”(Obârșia) muntelui începeau urcarea ultimului povârniș,
astfel că atât ei cât și cei care începuseră urcarea muntelui în noaptea de
dinaintea zilei sărbătorii, toți înainte de răsăritul soarelui, se aflau sus pe
muntele Găina (de formă conică, prelungit cu un întins platou - lipsit de
pădure, de forma unui triunghi echilateral, cu laturile de cca.2 km).
Urcarea muntelui era o procesiune rituală ."Există, de altfel - în opinia
lui Luc Benoist - ,în orice ascensiune un fel de purificare naturală, de
spiritualitate spontană
59
58
Odată urcați pe munte, poziția cea mai favorabilă dar și cea mai
dorită pentru așteptarea răsăritului soarelui, era cea de pe vârful
platoului, în zona cunoscută de localnici sub numele “La cruce”. "In
istoria religiilor - scria Florence Braunstein - revine constant un fapt
comun: înaltul loc sacru provenit dintr-o ridicătură de pământ
naturală” 60
Presupunem că între cultul munților, soarelui și focului la daci, a
exista o strânsă legătură. Probabil că în concepția strămoșilor noștri,
practicarea cultului soarelui pe înălțimi, era legată de altitudine, de aici
văzându-se prima dată răsăritul, aici omul era - în sens geografic - cel
mai aproape de soare, de Dumnezeu - Hristos însuși fiind numit de
prooroci și psalmiști “soarele dreptății”, ”lumina neamurilor”, "răsăritul
cel de sus” și ”lumina lumii”.
Sacralitatea muntelui, elementul cel mai apropiat de cer, este
dublă: muntele participă la simbolismul spațial al transcendenței (“înalt”,
"vertical”, "suprem”) și este locuința prin excelență a dumnezeilor.61
Și ieri și astăzi, "spectacolul” răsăritului de soare ce poate fi
urmărit de pe platoul Găinii este inegalabil. Cursa astrului zilei începe de
dincolo de culmile Munților Trascău; încetul cu încetul apare, suind lent
pe bolta cerească, marginea roșiatică a unei roți de foc (sensul mișcării
solare este pozitiv, însemnând ordine). întreaga ființă umană este
cuprinsă de înfiorare, corpurile umane părând statui incendiate. Imaginea
58 Romulus Vulcănescu, op.cit., pp. 360-361.
59 Luc Benoist, Semne, simboluri și mituri, București, 1995, p. 62.
60 Florence Braunstein, Istoria civilizațiilor. De la origini până în secolul VII d.Hr.
București, f.a., p. 136.
61 Vezi: Mircea Eliade, Trăite d’histoire des religions. 1975, p. 92 ș.u.
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soarelui, din ce în ce mai clară, creează iluzia unei grele smulgeri din
brațele unor munți ce parcă ar vrea să nu-1 lase să-și continue cursa
ancestrală. Zările, platoul Găinii, participanții la sărbătoare, trec prin
stadii succesive de iluminare, de la confuz, inițial, la foarte puternic mai
apoi. Natura și oamenii rămân în contopire si contemplare; participanții la
acest spectacol cosmic, de o rară frumusețe, copleșiți de unicitatea
imaginilor pe care le percep cu o ușoară înfiorare, urmăresc în tăcere, cu
religiozitate, drumul tainic si falnic ai soarelui pe boita cerească.
închinatul cu fața spre răsărit a creștinilor în general, a fost
lămurită de Sf. Clement Alexandrinul: "Fiindcă răsăritul este icoana
zilei naturale și fiindcă de acolo se înmulțește lumina și celor ce se află în
neștiință de acolo răsare soarele, pentru aceea se plinesc rugăciunile cu
fața spre răsărit"”6i. Tot de aici a plecat și tradiția creștină a construirii
bisericilor pe locuri mai înalte, cu altarul spre răsărit.
Odată natura luminată, vârful muntelui Găina oferă un punct de
belvedere dintre cele mai renumite din întreg lanțul Apusenilor: orizontul
larg, de o inconfundabilă frumusețe, cuprinde culmile înalte ale
Bihorului, Vlădesei și Muntelui Mare (spre N și N-E), linia ușor zimțată a
Trascăului (spre E),”marea de valuri” a Munților Metaliferi, Munții
Zarandului și Codru Moma (spre S și V); de pe vârful Găina se pot
admira măreția și pitorescul vârfurilor Curcubăta Mare și Curcubăta Mică
(înspre E și S), apoi Vulcanul, Strâmba, Piatra Bulzului, precum și o mare
parte a Văii Arieșului, a bazinului său hidrografic, crângurilor de înălțime
cu casele lor izolate.
Atunci când maiestuosul astru al zilei ajunge la câteva sulițe pe
bolta cerească, sărbătoarea își continuă ritualul arhaic. Fără a o spune
nimeni, oamenii simt, știu că sărbătoarea a început. Desfășurarea ei
numai după răsăritul soarelui “constituie - potrivit opiniei lui Romulus
Vulcănescu - o dovadă plauzibilă a unor reminiscențe legate de
ancestralul cult al soarelui".62
64
63

Deschiderea “oficială” a sărbătorii a fost marcată - încă de
la începuturile sale - de sunetele curate și prelungi ale tulnicelor.
Prezența acestora a fost consemnată documentar pentru întâia oară de
62Pe muntele Găina și pe celelalte vârfuri montane din Țara Moților, durata de strălucire
a soarelui se ridică la cca.1800 ore/anual.
63 Apud Pr. Dumitru Bălașa, De la Zalmoxe la lisus Hristos, 1993, p. 29.
64 Romulus Vulcănescu, op.cit. p. într-o colindă veche, culeasă din Țara Moților
(com.Bistra-AB), apare un refren de certă factură precreștina: ”I.Trei păstori se întâlniră
(bis) /Raza soarelui/Ffoarea soarelui (n.n.P.D.) II. Și așa se sfătuiră’.”.Vezi și: Aurel
Bodiu, Simboluri solare în colinda românească din Transilvania, în: A.M.E.T. Cluj
Napoca, 1977, pp. 211-228.
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către dr. Adolf Schmidl (1863), dar despre rostul acestora la Găina primul
care a scris a fost folcloristul local Grigore Sima al lui Ion (1883): el
arăta că sărbătoarea începea dis de dimineață, precizând că deschiderea
“oficială” a acesteia era marcată de ''semețul sunet al tulnicului" 65
Acest “drept” l-au avut prin tradiție tinerele fete și femei din
satele de la poalele muntelui Găina ,în primul rând moațele din comuna
Vidra de Sus (din 1924 - Avram Iancu), celebre tulnicărese pe timpuri, la
fel cum au rămas și astăzi.6667Obiceiul se pare că ascunde unele
semnificații adânci.
Istoricul Ion Horațiu Crișan consemnează între instrumentele
muzicale aerofone ale geto-dacilor buciumul care, se pare, era
67
confecționat din piele de bou sau scoarță de copac.
Continuitatea acestui instrument după secolele III-IV este
atestată de simbolistica creștină, de folclorul românesc, “Maica
Domnului” apărând ținând în mână un bucium de aur.
în perioadele de cumpănă (1784, 184868 ș.a.), moții au
transformat tulnicul în mijloc de semnalizare a pericolelor, de mobilizare
la lupta împotriva dușmanilor; în perioadele obișnuite, cu ajutorul
tulnicelor moții își comunicau “pericolele” (sălbăticiunile pădurilor,
slujbașii stăpânirilor trecute ș.a.).
în crângurile Țării Moților, denumite sugestiv și "așezări de
tulnice" - fiecare cu coduri de semnale specifice! - tulnicul (moții nu
folosesc termenul “bucium” chiar dacă în zonă au un toponim omonim, ci
numai tulnic!) a fost un instrument utilizat în majoritatea cazurilor de
către fete și femei, de construirea lui ocupându-se exclusiv bărbații.
Dintre “chemările” si semnalele vechi - ce se cântă și astăzi
amintim: "Chemarea din vârful Găinii”, "Chemarea din Rotundu”, "Ivirea
zorilor”, "Bulzăneasca”, "Șipotul”, "A fetelor” (corn. Avram Iancu- jud.
Alba), ș.a.
Continuitatea construirii tulnicelor, a cântatului din acest instrument
antic, a "chemărilor” vechi ce pot fi auzite din tulnicele moațelor din
comuna Avram Iancu (AB), pe de o parte, sărbătoarea de pe muntele Găina
65 Sima Grigore a lui Ion, Térgul de fete de la Găina, în: FAMILIA (Pesta-Oradea) .An
XIX.Nr.28, din 10/22 iulie 1883, p. 366.
66 Veziiloan Rodean, Enigmele pietrelor de la Sarmizegetusa, București, 1984, p.319320.Pentru prezența tulnicului si la alte nedei (ex.:cea de la Fundata), vezi: REVISTA
DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR (București), Tomul 33,4, 1988, p. 353.
67 Ion Horațiu Crișan, op. cit. p. 290.
68 Pentru focurile nocturne și “zicerile” din tulnice, în taberele motești de la 1848-1849,
văzute, auzite și descrise de către Nicolae Bălcescu,vezi:NicoIae Bălcescu, Mișcarea
românilor din Ardeal la 1848, în:Idem, Opere.Vol.II.Ed.G.Zane și Elena Zâne, p. 116-117.
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și deschiderea ei oficială prin utilizarea arhaicului instrument aerofon, pe de
altă parte, nu trebuie separate unele de celelalte ci, dimpotrivă, văzute ca un
tot unitar, ele făcând parte din “zestrea” de tradiții locale, în care trecutul se
îmbină cu prezentul sub forma acestor reminiscențe.

Un alt moment important în desfășurarea tradiționalei
sărbători de pe muntele Găina, care ține tot de momentele de
început, a reprezentat-o slujba religioasă de pe vârful muntelui.
Sursele documentare o atestă cert pentru secolele XIX-XX ( până în anii
celui de-al doilea război mondial), deși vechimea ei este mult mai mare.
Această ultimă subliniere implică o succintă incursiune în religia
strămoșilor noștri geto-daci, a raporturilor - posibile - dintre biserica
creștină și sărbătoarea de pe muntele Găina, toate cu implicații asupra
continuității sărbătorii și obiceiului (practicii) slujbei religioase, respectiv
a populației din acest areal geografic. Informațiile literare antice privind
religia geto-dacă (începând cu secolul al V-lea î.Hr.), atestă caracterul ei
original, politeist.69 Cursul său firesc a fost brusc și negativ influențat de
cucerirea și transformarea Daciei în provincie romană.
Larga toleranță de care au dat dovadă romanii în cazul multor
provincii, nu s-a manifestat - din păcate !- și în cazul Daciei Traian, deși
nu a manifestat fanatism religios, a ordonat ca alături de cetățile dacice să
fie distruse și sanctuarele religiei autohtone - centre vitale, de referință,
ale unității morale a strămoșilor noștri. Ceea ce a urmat, demonstrează potrivit aprecierii lui Iosif Constantin Drăgan - că "barbarii (...) nu erau
dacii (...) ci romanii”.70
După 106, peisajul religios din Dacia romană s-a schimbat
radical, ajungându-se la o diversificare neegalată nici înainte, nici după
aceea. Temple speciale celebrau cultul împăratului și al Romei. Alte
temple s-au ridicat în cinstea lui Jupiter Optimus Maximus, Junonei și
altor zeități romane. Au existat apoi, adepți ai cultelor iraniene (Mithras),
frigiene (Cybele), siriene (Altargatis și Astarte), egiptene (Isis și Serapis),
celtice (Epona) ș.a.
Dintre zeitățile noilor veniți atestate în Țara Moților (Alburnus
Maior, Bucium și Abrud) amintim: Juno, Diana, Jupiter Cerneus, Jupiter
Narenus, Jupiter Sarnendenus, Jupiter Cimestenus, Serapia, Apollo ș.a.71
69 Vezi: Herodot, Istorii, IV, 93, 94 și 95; 1.1. Russu, op.cit., pp. 61-137.
70 I.C.Drăgan, Statele traco-geto-dace și istoria lor, în: FILE DE ISTORIE MILITARĂ
A POPORULUI ROMÂN. STUDII (București), Voi. 12, București, 1984, p. 23.
71 Vezi: Mihail Macrea,Viata în Dacia romană. București. 1969, p. 360. 361. 362, 365 și
370; D.Tudor, Orașe,târguri și sate în Dacia Romană, București, 1968, p. 196; Silviu Sanie,
Cultele Orientale în Dacia romană. Vol.I. Bibliotheca Orientalis, București. 1981; Mihai
Bărbulescu, Interferențe spirituale în Dacia romană, Cluj Napoca. 1984; ș.a.
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Raporturile religioase dintre autohtoni și noii veniți îmbracă aspecte
delicate, iar formulările trebuie făcute - în stadiul actual al cercetărilor cu atenție și prudență.
S-a spus că lipsa vestigiilor cultelor autohtone (106-271/275) ar
fi o dovadă a romanizării rapide (la fel ca în Baetica). Teza, legată de un
adevăr incontestabil - cel al romanizării - nu elucidează problemele. în
judecarea acestor raporturi trebuie avute în vedere :
- distrugerea sistematică de către cuceritori a sanctuarelor
dacice și prigoana împotriva oficianților religiei autohtone;
- aceasta a dus la sfârșitul sau declinul puternic al vechilor
centre religioase, practicanții cultelor autohtone fiind siliți să-și
mute clandestin activitățile în munți, în zonele intracarpatice
mai puțin stăpânite și controlate de romani;
- în secolele II-III, romanii confruntați cu numeroase probleme
interne, revolte locale, atacuri ale dacilor liberi ș.a., au acordat o
atenție prioritară zonelor urbane, centrelor economice, mai
puțin izolatelor și conservatoarelor zone rurale;
- practicarea cultelor dacice în zona dacilor liberi, deplasarea
unor autohtoni din zona ocupată de romani în zona neocupată,
revenirea multora, din aceste zone în fost provincie, după
271/275 și, odată cu ei, și a unor vechi practici;
- lemnul, construcțiile dacice de cult ce aveau în compunere
această materie primă aflată din abundență la îndemâna
constructorilor locali, nu aveau cum să dăinuie, vremurile dar și
oamenii făcând ca urmele de acest fel să dispară odată cu
scurgerea timpului;
- teza nu lămurește cum s-au răsfrânt în domeniul cultelor
dacice fenomenul numit “interpretatio romana”, situația
reminiscențelor “păgâne” de astăzi ș.a.
“Romanizarea daco-geților - sublinia O. Buhociu -în afara noii
limbi, nu pare să fi adus schimbări de comportament și în cultura
magico-religioasă, ce se continuă în haină daco-romană și apoi
românească”.
La fel ca și în alte provincii romane, "realitățile
religioase autohtone - scria Mircea Eliade - au supraviețuit, mai mult*

72 Ernest Leroux (Les origines de l’historie Roumaine, 1886) a fost de părere că “Se
pare că dacii n-au avut temple, ci niște simple sanctuare așezate în celelalte înălțimi.
Munții erau pentru ei ceea ce erau pădurile pentru gali, locuri de pietate și
pelerinaj”!...
73 O. Buhociu, Folclorul de iarnă,ziorile și poezia păstorească, București, 1979, p. 7.
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sau mai puțin transformate, nu numai procesului romanizării, dar și al
creștinării”.7475
Astăzi avem destule “probe” ale supraviețuirii moștenirii
“păgâne”, adică geto-dace și daco-romane: cultul morților și mitologia
funerară; riturile agrare; obiceiurile sezoniere; credințele magice (care
persistă în forme abia schimbate, de la o religie la alta timp de milenii);
ș.a. Unele dintre divinitățile autohtone au fost asimilate cu divinitățile
romane (mterpretatio romana).
Vasile Pârvan a presupus că Diana daco-romană (onorată cu
diferite epitete: Augusta, Regina, sanctissima, sancta potentissima, vera
et bona, sau chiar mellifica) era aceeași divinitate cu Artemis-Bendis a
tracilor (Herodot, Istorii IV, 33).
Fără nici o îndoială - deși lucrul de mai sus nu a fost
demonstrat încă convingător -, sub numele roman al Dianei se ascunde
(sincretizată sau nu) o zeiță locală. Oprindu-se asupra acestei probleme,
Mircea Eliade a fost de părere că “e. foarte probabil că numele Dianei să
fi înlocuit numele local al unei zeițe autohtone geto-trace. Dar - arăta
reputatul specialist al istoriei religiilor -“arhaismul credințelor și
riturilor relative la Diana românească este indubitabil ”.
Cultul Dianei a supraviețuit după romanizarea Daciei, numele
zeiței regăsindu-se în substantivul “zâna”.76 San(cta) Diana a dat în
românește Sânziana, figură centrală a folclorului românesc, pe care
autohtonii au sărbătorit-o și o sărbătoresc (la 24 iunie) prin pluralul
numelui: Sânzienile. La fel se pare că stau lucrurile cu Diana Mellifica,
cu perechea divină Liber și Libera.
Unui atare proces s-ar datora - după unele opinii - sărbătorile
montane de Sf. Ilie, în care, după opinia lui Mircea Eliade,
supraviețuiește zeul uranian al fulgerului, Gebeleizis al daco-geților.
"Numeroasele elemente proprii unei divinități conferite Sf.Ilie, dovedesc
că la data creștinării Daciei [el] era activ în credințele poporului”.77
Un moment important în evoluția credințelor religioase
autohtone l-a marcat retragerea aureliană din Dacia (271/275).
S-au retras armata, administrația și acele elemente din rândurile
populației fostei provincii care, într-un fel sau altul, erau legate de
74 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-han, București, 1980, p.79.
75 Termenul “interpretalio romana” îi aparține lui Tacit (Germania,43); a fost folosit de
el cu un alt sens (echivalarea unor zei germani cu zeii romani), pentru a se face înțeles
de cititori. Vezi: I. Fischer, op. cit. p. 34 ( n. 12).
76 Vezi și: Romulus Vulcănescu, op. cit. p. 129.
77 Apud Lucia Apolzan, Carpații.. .op. cit. p. 126.
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administrația imperială și a căror viață și avut după anul 271/ 275 ar fi
fost în pericol.
Au rămas să dăinuie în vatra străbună, oamenii pământului,
autohtonii, cei pentru care retragerea aureliană însemna descătușare,
libertate, renaștere Dacia se reîntregea ca hotare, unitatea etnică a
autohtonilor era refăcută. Pierdută pentru Imperiul roman, Dacia nu a
fost pierdută pentru romanitate.
Etnogeneza românească, înțeleasă ca o sinteză creatoare între
cultura materială și spirituală dacă și romană, această împletire și
influențare reciprocă între cele două culturi și civilizații a cunoscut
amplitudinea maximă între secolele I-III. Incluzând lumea urbană și
rurală, întregul spațiu străbun, etnogeneza a fost un proces complex și
intens care, în liniile sale generale, era conturat. în momentul retragerii
aureliene, noul popor se afla în plin proces de cristalizare a fizionomiei
sale etnice, urmând a-și desfășura viața într-un nou cadru (vechi doar sub
aspect geografic) economic, social, politic și cultural.
Vitalitatea și puterea de rezistență, virtuțile daco-romane
moștenite și tradițiile glorioase acumulate de poporul român, vor fi puse
la grele încercări în fața migratorilor, ele ajutându-1 sa-și păstreze ființa
etnică, limba, cultura materială și spirituală. Acestea au fost elementele
pe baza cărora Albrecht Wirt considera (1916) că românii sunt “poporul
cel mai rezistent din lume”. 78
Sub raport religios, în secolul III în Dacia pătrunde
creștinismul. El se va generaliza lent, în secolul al IV-lea, contribuind
din plin la unificarea spirituală a populației autohtone.
“(...) poporul de la sate, păstrându-și vechile obiceiuri, nu
vedea o contrazicere între vechea și noua credință. El - sublinia P. P.
Panaitescu - s-a aplecat în fața soliei noi care i se aducea și a pășit în
biserică, aducând cu dânsul în fata altarelor și riturile sale
■ . ■ „ . 79
preistorice
“(...) încreștinarea geto-dacilor - arăta dr. Mircea Păcurariu s-a făcut concomitent cu romanizarea lor”. Cele două procese - după
aprecierea reputatului specialist - constituie “un argument hotărâtor în
sprijinul populației romanizate în Dacia și după anul 271, căci numai*

78 Apud Ștefan Pascu, Ce este Transilvania? Civilizația transilvană în cadrul civilizației
românești, Cluj Napoca, 1983, p. 13.
79 P.P.Panaitescu, Introducere în istoria culturii românești, București, 1969, p. 102.
80 Vezi și:A.Plămădeală, op. cit. p. 177; I.I. Russu, op.cit. pp. 61-139.
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această populație putea să-și manifeste sentimentele religioase prin
cuvinte latine (...)”.81
Faptul că în Dacia de după secolele III-IV creștinismul a fost de
factură populară8283
, a ușurat procesul de altoire a acestuia pe credințele și
practicile religioase păstrate de populația autohtonă. Pare probabil că o
atare” grefă” să fi avut ca obiect cultul soarelui ș.a. Retragerea din calea
migratorilor (pentru perioade de timp mai scurte sau mai lungi), în
zonele de munte cu păduri bogate și proteguitoare, au favorizat - credem
noi - persistența celor două culte importante ale populației autohtone,
cultul munților și al soarelui.
“Este foarte posibil” - aprecia Mihai Bărbulescu - ca în
contextul de după retragerea aureliană, să se fi revenit “la unele
caractere arhaice ale vieții religioase. Procesul e general în imperiu;
arborii și crângurile sacre (n.n. P.D.), de pildă, sunt locuri de cult până
în antichitatea târzie și în pragul evului mediu”.
Acest mediu și condițiile în care erau practicate au făcut ca cel
puțin pentru secolele V-IX informațiile referitoare la ele, la viața
religioasă în general, să fie relativ puține și sărace.
’7n munți - aprecia Romulus Vulcănescu - incintele sacre după
modelul dac se transformă acum în biserici alcătuite din țarcuri de
brazi; urcările dacilor la munte la date fixe din an pentru rugăciune și
prăznuirea sărbătorilor străvechi legate de cultul soarelui încreștinat,
devin în cele din urmă prilejuri de elevație spirituală de tip religios”84
în cadrul acestui amplu proces evolutiv, creștinismul a luat sub
protecția sa și sărbătoarea de pe muntele Găina, veghiind și contribuind
la perpetuarea ei nealterată secole la rând.
Ion Bogdan (1977) sublinia păstrarea serviciului religios la
începerea sărbătorii de pe platoul muntelui Găina, din timpuri străvechi
81 Preot prof.dr.Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Voi. I, București,
1980, p.71 (pentru termenii religioși de sorginte latină, vezi pp. 64-70).
82 Acest creștinism de factură populară se menține la noi până târziu, biserica română
căpătând un caracter strict instituțional abia în secolul al XIV-lea.”Se poate presupune este de părere Monica Brătulescu - că în aceste circumstanțe.tradițiile populare locale
ca și datinile și credințele aduse de către romani în Dacia.au continuat să se perpetueze
paralel cu creștinismul, sau în strânsă legătură cu acesta” (Brătulescu Monica, Colinda
românească, București, 1981, p. 17). Acest caracter “popular” a dat creștinismului
românesc o coloratură specifică, pe care Nicolae Iorga nu ezita să o considere “creștinopăgână” (N.Iorga, Locul românilor în istoria universală. București, 1985, p. 143; Idem,
Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor. Voi. I, București, 1928, pp.
15-16).
83 Mihai Bărbulescu, op.ctrp.215.
84 Romulus Vulcănescu, op.cit p. 134.
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până aproape de zilele noastre. “Este foarte probabil - nota autorul - ca
tocmai în acest loc să se fi oficiat simulacrul acestei divinități, pe care
creștinismul l-a înlocuit cu semnul crucii, cu tradiția de a-i schimba
caracterul păgân cu cel creștin1,85
Vicisitudinile de care a avut parte biserica ortodoxă română din
Transilvania de-a lungul secolelor (XI-XX), forța și prestigiul său moral,
politic și național, rolul preoților si al bisericii ortodoxe ca factor de
unitate, coeziune și rezistență împotriva oricăror atacuri la adresa
românilor, în apărarea structurilor naționale și statale, a spiritualității
românești ș.a., au făcut ca tradițiile autohtone să fie păstrate cu
sacralitate, ele fiind argumente și dovezi care legitimau originalitatea,
vechimea și caracterul național al culturii românești și, totodată,
continuitatea neîntreruptă a autohtonilor în una și mereu aceeași vatră
biogenetică.
îmbrăcate în haină creștină, practicile “păgâne” legate de cultul
munților și al soarelui sau perpetuat și în arealul muntelui Găina.
Când anume s-a introdus slujba religioasă pe acest munte?
Presupunem că de timpuriu, oricum după secolul IV.
Legătura dintre sărbătoarea de pe muntele Găina și biserică,
veche, cu importante implicații mai ales asupra celei dintâi, este
demonstrată de slujba religioasă montană, de prezența preoților la
sărbătoarea anuală de pe platoul muntelui Găina. Fiind secole la rând un
moment decisiv în desfășurarea acestei sărbători montane, în anii de
după al doilea război mondial, din motive ușor de înțeles, slujba
religioasă nu s-a mai oficiat, ea reluându-se începând cu anul 1990.
Revenind la “filmul” desfășurării acestei sărbători în trecut, menționăm
că următorul moment după slujba religioasă era masa comună sus pe

muntele Găina.
Acest fapt reprezintă încă o dovadă a faptului că “prânzurile
colective” au constituit unul dintre momentele importante ale
desfășurării nedeilor carpatice românești.
“Ce e nedeia? - se întreba Ion Pop Reteganul, tot el fiind cel
care dădea și răspunsul: "Nedeia e o sărbătoare strălucită, o zi mare de
bucurie, împreunată cu jocuri, praznice și prânzuri
*86
Multă vreme - pentru că în ultimele decenii ea a dispărut ca
moment distinct în desfășurarea (ceremonialul) sărbătorii - această masă
a avut un caracter ritual, "ospățul” ca atare având profunde semnificații
arhaice.
8:1 Ion Bogdan, op. cit. p. 180.
86 Ion Pop Reteganul, Legende, povestiri și obiceiuri românești, București, 1943, p. 148.
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încărcată de simboluri, gesturi și alimente tradiționale, masa
rituală de pe munte avea semnificațiile unei ofrande, rădăcinile sale
trebuind căutate în universul spiritual precreștin.
Această practică românească - a înfrățirii prin comuniune
alimentară - face parte din fondul nostru vechi de tradiții și obiceiuri
‘"fiind - așa cum subliniază Nicolae Constantinescu - probabil o
moștenire0"7directă de la daci și romani, cărora nu le era în nici un caz
străină”.
Pentru originea sa dacică și perpetuarea în timp, vin în sprijin
pe de o parte izvoarele scrise ale antichității, iar pe de altă parte
supraviețuirea obiceiului în practicile legate de sărbătorile montane
românești, descrierile și tradițiile privitoare la desfășurarea sărbătorii de
pe muntele Găina.
în privința izvoarelor antice, cele mai prețioase informații
privind “masa rituală” practicată de geto-daci, le datorăm “părintelui
istoriei”, lui Herodot (490/485-425 î. Hr.).
Vorbind de mitul și cultul lui Zalmoxis (Istorii, IV, 25, 9495),el pomenește de “ospățul” (alte surse documentare
folosesc
expresia “banchet ritual”, "banchet ceremonial”) dat de zeu și-n cursul
căruia “îi învață că nici el, nici comesenii săi, nici urmașii lor nu vor
muri, ci vor ajunge într-un loc în care vor trăi de-a pururea și se vor
bucura de o fericire desăvârșită” ,87
88 în desfășurarea nedeii (târgului) de
pe muntele Găina, prânzul comun își avea locul si rolul său bine stabilit.
Folcloristul Simion Florea Marian consemna (1890) faptul că după ce se
târguiau cele necesare, ”lumea începe să prânzească pe iarba verde
(...)”89
“Până pe la orele 10 dimineața - scria moțul Ion Rusu
Abrudeanu (1928) - toți sunt ocupați cu cumpărarea și vânzarea
uneltelor de casă și agricole, fabricate de ei după specialitatea locului,
și după ce s-a terminat cu târguirea celor trebuincioase lumea începe să
prânzească la iarbă verde
90 Alt moț, Rubin Patiția decalează în
timp acest moment, scriind (1872)apoi către amiază se așează la
un prânz care pot zice că este comun ” 91
87 Nicolae Constantinescu, Relațiile ele rudenie în societățile tradiționale. Reflexe în
folclorul românesc.Voi. I, București, 1987, p. 96.
88Vezi :***Izvoare ... op.cit. p. 49; Traian Herseni, op.cit. p. 312; Ion Horațiu Crișan,
op. cit. p. 346.
89 Vezi: Simion Florea Marian, Nunta ... op. cit. (Cap. X), pp.70-80.
90 Ion Rusu Abrudeanu, op.cit. pp. 134-135.
91 Rubin Patiția, Térgulu de fete de la Găina, în: FAMILIA (Oradea), Anul VIII, Nr.8,
din 20 februarie/3 martie 1872, p. 94.
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Silvestru Moldovan aducea (1898) noi amănunte, care
demonstrează că, în timp, desfășurarea acestui moment a! sărbătorii a
suferit unele modificări CPe locul târgului oamenii își așează merindele
după plac, care unde vrea, dar totuși se ține o orânduială oarecare.
Anume: moții cuprind partea de către răsărit a podișului, iar crișenii din
Bulzești și din alte sate se așează în partea de către apus. Așa a rămas
obicei din bătrâni (n.n. P.D.)”.92
Mai puțin cunoscutul folclorist Grigore Sima al lui Ion, scriind
(1883) despre hrana (“bucatele”) adusă (e) sus pe munte de către
participanți, nominalizează “plăcinte sănătoase de două degete de
groase de nu și mai bine, cârnați și tot felul de țuice", cireșe și multe
altele “pe care cine le mai poate înșira ”.93
Teofil Frâncu și George Candrea, în prima monografie
etnofolclorică din istoria folcloristicii românești, dedicată acestei zone “Românii din Munții Apuseni (Moții)”- vorbeau (1888) și ei despre
masa servită sus pe munte.
După masa comună (rituală), sărbătoarea de pe muntele Găina
își urma cursul secular, urmând petrecerea cu cântece și jocuri.
Prin situarea lui în acest triplex confinium dintre izvoarele
Arieșului Mare și Arieșului Mic, Ampoiului, Crișului Alb și Crișului
Negru, prin faptul că a constituit până în pragul secolului al XX-lea,
până la apariția în zonă a drumurilor moderne, a căilor ferate, un
important “nod” de legătură între satele de pe versanții Apusenilor, prin
faptul că a fost înconjurat de văi cu numeroase și bine populate sate,
Găina a deținut o poziție centrală între Țara Moților, Țara Crișurilor și
Țara Zarandului, oferind condiții propice de accesibilitate, fiind
favorabil desfășurării unei “sărbători pe înălțimi”, unei reuniuni umane
de mare amploare.
Cumulând un dublu statut - de sărbătoare și târg - la nedeia de
pe Găina au luat parte, din vremuri străvechi, locuitorii din arealul Țării
Moților și al Țării Crișurilor, precum și alți locuitori din zonele
geografice adiacente; cu timpul, aria participanților s-a extins,
ajungându-se ca la această faimoasă sărbătoare montană să participe
locuitori din arii concentrice tot mai depărtate, din întreaga Transilvanie,
apoi din întregul spațiu carpato-danubiano-pontic, nelipsind, de
timpuriu, călătorii și turiștii străini.

92 Silvestru Moldovan, op.cit. pp. 136-138.Vezi și: Teofil Frâncu, George Candrea. Românii
din Munții Apuseni (Moții), București. 1888, p. 69; Ion Rusu Abrudeanu, op.cit. p. 134.
93 Grigore Sima a lui Ion. op.cit. p. 366.
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Autorul primei atestări certe a acestei nedei (1793), sasul
Michael Conrad von Heydendorff (1730-1821), sublinia, între altele, că
Munții Apuseni erau locuiți exclusiv de către români - moți (“A/orzen”)
și crișeni (“Krissari") - că între participanții la această sărbătoare
(nedeie), preponderența o avea “tineretul masculin și feminin de pe
ambele versante” ale muntelui. El are încă un merit important: este
primul autor care face precizarea că petrecerea se desfășura “pe un plai
de munte, numit Târgu Feților” (n.n.P f4. Așadar, nu sărbătoarea
(nedeia) în sine, ci plaiul (locul) unde se desfășura aceasta purta numele
de “Târgu Fetilor”(de observat că la 1793 între cele două substantive
lipsea prepoziția “de”, introdusă în secolul al XIX-lea de către presa și
literatura din Ungaria!).
în legătură cu numărul participanților, există mai multe
informații, dintre care am selectat câteva, edificatoare în acest sens.
La nedeia ținută pe Găina la 21 iulie 1852,”ca în tot anul" scria Ioan Cavaler de Pușcariu - au luat parte ”cu miile-bărbați și femei,
tineri și bătrâni”94
95
învățătorul G. Ioanette (moț, din Câmpeni), în articolul “O
scurtă ochire asupra însemnatațiloru din Tier’a Mociloru”, publicat în
anul 1860 în revista “Foaie pentru minte, inimă și literatură”, pomenea și
despre această “sărbătoare populară” la care se putea vedea "toată
junimea Munților Apuseni de ambele sexe”.96
Folcloristul (local) Grigore Sima a lui Ion (1856-1907) într-un
articol publicat în anul 1883,despre participanți, “bărbați și muieri”, nu
da o cifră anume, dar făcea o estimare generală, scriind că erau atât de
mulți încât "abia te puteai mișca ” 97
Rosturile acestei nedei (sărbători montane) au fost, în general
vorbind, complexe, importanța lor fiind cu atât mai mare cu cât coborâm
pe firul istoriei.
Ea a constituit pentru moți, pentru participanții din arealul
acestui faimos munte, prilejul de a evada pentru moment din izolarea
(relativă) în care trăiau lungi perioade de timp. Aici pe munte, ei
depășeau dimensiunea strâmtă a vieții lor singulare, cu care erau
confruntați zi de zi, realizând “pe viu” apartenența lor organică la o
94Apud Adolf Armbruster, Daco-romano Saxonica, București, 1980, p. 378.
Ioan Cavaler de Pușcariu,Notițe despre întâmplările contemporane, Sibiu, 1913, pp. 29-30.
96 Ioanette G., O scurtă ochire asupra însemnatațiloru din Tier’a Mociloru. în: FOAIE
PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI LITERATURĂ (Brașov), Anul 23, Nr.39, din 27
septembrie 1860, p. 298.
97 Sima Grigore a lui Ion, op.cit. p. 366.
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realitate etnică, socială, politică, națională, culturală și religioasă
precumpănitoare ca proporție pentru Transilvania vremurilor de altădată.
Nedeia (sărbătoarea) de pe muntele Găina, asemeni celorlalte
nedei românești, ce au împânzit în trecut munții României de la un
capăt la altul, a favorizat schimburile economice, de experiență de viață
și profesionale, a stimulat dezvoltarea meșteșugurilor și a industriei
casnice, a contribuit la păstrarea limbii naționale, a portului popular, a
obiceiurilor si tradițiilor locale; a înlesnit și stimulat o mai bună
cunoaștere între oameni și omogenizarea etnică a zonei, informarea de
ansamblu privind situația generală și zonală-economică, socială,
politică, națională și religioasă a românilor; sărbătoarea în sine a
constituit un bun prilej pentru formularea, cristalizarea și inițierea de
demersuri, forme și căi de acțiune menite să îndrepte radical sau să
corijeze stări de lucruri nedrepte.
Nedeia de pe muntele Găina a fost un bun prilej de amplificare a
contactelor umane în general, a contactelor dintre tineri în special;
constituind un bun prilej de selecție maritală; ea a favorizat întâlnirile,
cunoașterea sau revederea dintre tineri, consolidarea relațiilor sau a
prieteniilor mai vechi sau mai recente, apariția spontană a altora noi, la
baza multora dintre căsătoriile tinerilor din acest areal geografic stând
această celebră sărbătoare montană (nedeie).
La Găina avea loc “târgul fetelor” - așa cum la Hălmagiu, în
imediata apropiere, avea loc “târgul nevestelor”! - o nedeie (“târg”)
pentru (nu “de”...!) fete, preponderența și prioritatea în cadrul
sărbătorii montane având-o ele, fetele - fala și atracția sărbătorii!
Aici, ele erau văzute, admirate, cunoscute, curtate, pețite (cerute
în căsătorie), dar nu erau vândute (așa cum - pe nedrept! - s-au străduit
diverși autori străini, în primul rând maghiari9
*98, să convingă...) !
Și aici, sus pe muntele Găina (unde, peiorativ vorbind, satele se
mutau pentru o zi cu toate obiceiurile și tradițiile lor maritale), la fel ca în
multe alte părți ale pământului românesc, ca și în alte locuri de pe bătrânul
continent, fetele se luau, nu se cumpărau! Altfel spus, ca o concluzie,

sărbătoarea a generat căsătorii, nu căsătoriile sărbătoarea!...
9S în anul 1859 Jókai Mór (Mauriciu Jókai, 1825-1904)în revista sa "Üstökös” publica,
pentru prima oară, un articol intitulat” A geinai leányvásár ("Târgul de fete de la
Găina”); prin intermediul acestui articol,el este cel care a lansat și impus în Europa
expresia” leány vásár” (“ târg de fete”!), cu sens mercantil - tânăra fată avea “statutul” de
marfă!...- denigrator pentru români, pentru nedeia de la Găina!...Sintagma denigratoare
a devenit “clasică” datorită forței repetării ei continue de către autorii maghiari, despre
care tot un străin, Rudolf Bergner spunea (1884) cC’scriu despre)...) obiceiuri pe care
nu le-au văzut niciodată,ci despre care au auzit doar (...)”!
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Revenind la petrecerea de pe Găina, menționăm faptul că dr.
Adolf Schmidl (profesor la Politehnica din Budapesta), este cel care
consemna (1863) faptul că participanții “vin să petreacă cu dansuri și
jocuri”. "Jocul - continua el - era cu chiuituri (strigături- n.n. P.D.) și
se ținea în patru locuri (Șesul Mic, de pe Curcubăta, lângă Piatra
Grăitoare, pe Găina și pe Gălășoaia - n.n. P.D.)”. Scrisul sau este
relevant: ”Der Tancz Jocu Bihariu findet haupsachlich mit Absingen von
Versen und improvisirten Stanzen stat”.w Fără a consemna textual nici o
chiuitură din timpul jocului, dr. Adolf Schmidl are meritul de a fi primul
autor care subliniind locul și importanța jocului popular(cea mai veche
formă de artă !) în desfășurarea sărbătorii, menționează atât faptul că el
era însoțit de chiuituri (strigături, improvizații în versuri), cât și un
toponim relevant - “Biharer-Jocu” (“Jocu Bihariu”) !
Toponimul “Jocu” (joc < lat. jocus)- denotă anterioritate față de
data atestării (1863), o practică veche și continuitatea ei în timp -a mai
fost citat de Nagy Sándor Kereki (1884), Ioan Buteanu (1887, de două
ori), Julius Jung (1887) ș.a.
Sursele documentare pomenesc încă un toponim montan,
Țarina - termen care, împreuna cu Grui și Lespezi, aparțin sigur sau
probabil - cf. I. I. Rusu - fondului autohton, preroman atât de popular în
Țara Moților, datorită toponimiei locale, cât și jocului popular omonim.
Participanții la nedeia de pe muntele Găina, gătiți în haine
populare de sărbătoare, jucau și petreceau intens, fapt care l-a făcut
pe folcloristul local Grigore Sima a lui Ion să scrie (1883) că "joc și
chef ca la Găina nu s-a mai pomenit de când a croit Dumnezeu
pământul acesta”.99
100
Folcloristul (preotul și învățătorul) citat, deține o prioritate
aparte, fiind primul autor care a consemnat o celebră (și astăzi!)
strigătură din timpul jocului de pe Găina:

“Ține moț de hastă straiță
Până hiț [joc] cu hastă moață.
Până mă hițai cu moața
Se duse moțul cu straița
Aluziile satirice, specifice acestei specii a liricii populare, sunt
evidente.
99 Dr.Adolf Schmidl, Der Bihargebirge an dér Grenze von Ungarn und Siebenbürgen,
Wien, 1863, p.146.
100 Sima Grigore a lui Ion, op. cit., p. 367.
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Legat de sorgintea și conținutul strigăturii la români, iată ce
scria George Nițu: ”(...) de la aceste sărbători populare (serbările
dionisiace - n.n. P.D.jș-z până astăzi strigătura s-a conservat în Dacia ca
o moștenire a cultului dionysiac". Autorul, după ce își exprimă părerea
că "în arealul traco-dacic strigătura este caracteristică numai spațiului
vechii Dacii”, continuă, arătând că dacă ariile externe ale unei
comunități lingvistice sunt mai conservatoare, după teoria lingvistului
Matteo Bartoli, întemeietorul geografiei lingvistice, Dacia reprezintă
tosmai o asemenea arie extremă în care se păstrează urme ale komosului trac, din care dansul (hora) și strigătura sunt cele mai
caracteristice ”.101
"Instrumentele cărunților lăutari" (cetere, clarinete, fluiere,
cimpoaie ș.a - n.n .P.D.), "asurzesc pădurile”- după cum consemna
(1890) folcloristul Simion Florea Marian. ”(...); "jocul sau hora continua el -se încinge peste întreg târgul", participanții adresându-și în
timpul jocului "prin chiuituri tot felul de satire”.102 El citează două
strigături, pe prima consemnând-o și noi ceva mai sus, a doua fiind
răspunsul (replica) moților la "înțepătura” crișenilor:
Măi crișene, lapte în teoc
Adăfata să ți-o joc.
De nu ți-oiu juca-o bire [bine]
Intre smerii [zmeiijzn ea și în Hreftine]”.

Dintre jocurile populare practicate cu prilejul sărbătorii de pe
Găina, sursele documentare menționează: Țarina, învârtită de la Vidra,
Pe loc, Abrudeana, Buciumana, Ardeleana Moților, Româneasca,
Bătrâneasca, Mocăneasca, Hațegana, Bătuta, Călușeriul ș.a. De departe,
cel mai iubit și jucat dintre ele a fost și rămâne “Țarina”!
Dintre culegătorii de “țarini” amintim pe: celebrul rapsod
popular Gheorghe Haja zis Ghiuț (1841-1918), dr. Alexandru Borza,
"rapsodul moților” Nicodim Ganea (1878-1949), Andronic Albu, Ioan R.
Nicola (profesor al Conservatorului "George Dima” din Cluj Napoca) ș.a.
Din “lista” de “Țarini” locale, amintim: Țarina de la Găina,
Țarina zorilor, Țarina Moților, Țarina Munților Apuseni, Țarina
Abrudului, Țarina Câmpenilor, Țarina de la Bucium, Țarina
Sohodolului, Țarina de la Roșia, Țarina bătrânilor, ș.a.
101 G.Nițu, op. cit. p.23 (și 24). "Ca și cultul soarelui din care s-au zămislit - notează
autorul - dansurile românești, prin tot ceea ce au ele mal original,reprezintă mărturii
ale practicilor dionysiace,oficiate de strămoșii noștri, (...)”(op.cit. p.41
102 Simion Florea Marian, op.cit. p.71.
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Acest celebru joc moțesc - “o doină topită într-o horă ” (Iosif
Vulcan-1878), unul dintre "cele mai frumoase jocuri curat românești”
(George Barițiu), a fost descris cel mai frumos dar și cel mai obiectiv, de
folcloristul Ovidiu Bârlea (1917-1990): "Trăsătura dominantă a Țarinei
este firescul: nici un fel de efort, nici o urmă de încrâncenare în a executa
figuri spectaculoase care necesită o mare încordare musculară. In
opoziție cu învârtită de pe Câmpia Transilvaniei, care atinge repede
registrul dionisiac, Țarina se desfășoară în mod constant în măsură
apolinică, fără nici o tulburare a calmului sufletesc. Pașii sunt la fel de
simpli, dar temperatura la care sunt supuși le conferă o notă de distincție
indelebilă. La plimbare, jocul atinge întrucâtva sfera solemnului, prin
ocolurile adesea informa de opt descrise de pașii perechii, când orgoliul
jucătorului este invitat din plin să se afirme. Rotirea pare șa prima vedere
mișcarea cea mai banală: pașii mărunți și egali de parcă ar fi măsurați
invariabil. Dar echilibrul jucătorilor atinge atare grad de perfecție, încât
perechea nu depășește cu nimic cercul descris de pași. Intr-adevăr,
jucătorii buni execută rotirea «ca pe tăier» după expresia locală,
oricât de avântat ar fi ritmul și pașii corespunzători. Rezultatele care
alcătuiesc nota de finețe extremă provin și din celelalte mișcări ale
corpului, căci la Țarină se joacă integral cu bustul, cu umerii și cu capul,
nu numai cu picioarele. Linia bustului și a umerilor se înscrie în sincopele
frecvente în melodiile susținătoare cu acele tresăriri neașteptate care îi
conferă un farmec irezistibil.
Alteori, jucătorul se saltă în mișcări ușoare, aidoma unui fulg,
slujindu-de de niște genunchi elastici, care dau bustului un fel de vibrație
de o clipă. Capul este de asemenea purtat ca și cum ar privi pe deasupra
lucrurilor, dincolo de mărunțișurile cotidiene, uneori răsucit pentru a
preveni eventuale amețeli stârnite de rotirea prea accelerată. Partenera
joacă măsurat, fără încercări de evidențiere, mișcările ei distingându-se
printr-un fel de. finețe înnăscută, de evidentă pecete feminină.
Țarina mai are și alte ingrediente pline de distincție și măsură,
de pildă, jucătorul se desprinde de partenera lui și începe să bată din
palme cu mâinile la înălțimea capului, pentru ea un fel de comandă, căci
se execută un fel de piruetă fără nici un fel de sprijin al mâinii, ca la
celelalte învârtite. Alteori, atât bărbatul cât și femeia execută câte o
piruetă, întrecerea constând în a reveni întâiul cu fața la celălalt, gata
de a relua jocul de perechi”.101*

103 Ovidiu Bârlea, Eseu despre dansul popular românesc, București, 1982. pp. 92-93.
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Cât era de iubit, apreciat și jucat acest joc local o spune, între
alții, Petre Suciu (1929): moții "o joacă și o răsjoacă până nu mai
pot".104
Se juca nu numai pe Găina, ci și în așezările de la poalele
acestui munte, cu diverse ocazii, moții descărcându-și pe această cale
sufletul de apăsările unei existențe grele, secole după secole jocul
popular înscriindu-se între puținele și rarele distracții ale vieții lor
chinuite. Ion Rusu Abrudeanu referindu-se la bucuria lor de a juca, scria
că “în sunetele dulci și îndemnătoare ale dansului local, numit țarina, se
petrecea îndesat până în zorii zileiț. ..)'’.105
Revenind la petrecerea de pe muntele Găina, subliniem faptul
că la câteva ore după amiază, participanții la această sărbătoare (nedeie)
începeau, perechi-perechi, mici pâlcuri sau mari grupe de oameni, să
coboare de pe munte spre case, întrucât exista tradiția că nu era bine ca
asfințitul soarelui să prindă oamenii pe munte ci, dimpotrivă, pentru a le
merge bine tot anul, până la următoarea sărbătoare de pe Găina, trebuia
ca asfințitul să-i prindă acasă, în cel mai rău caz jos la poalele muntelui,
în de satele ce-1 înconjurau.

Iată “salba” de supraviețuiri, de moșteniri, care, în opinia
noastră, pledează convingător în favoarea faptului că sărbătoarea
(nedeia, târgul) de pe muntele Găina aparține trecutului nostru
dacic, că sorgintea ei ține de spiritualitatea atât de bogată și
originală a strămoșilor noștri. Continuitatea biologică și spirituală a
elementului autohton a fost factorul care a permis perpetuarea în
timp a sărbătorii, dinamica evoluției românilor în timp explicând
atât transformările pe care le-a cunoscut desfășurarea acestei nedei
montane, cât și rămășițele, supraviețuirile, perpetuate cu sacralitate
de către localnici. Cine altcineva le-ar fi putut păstra și perpetua
peste secole decât aceea populație care a făcut legătura - puntea între vremurile trecute și cele prezente...
Aceste supraviețuiri semnificative, de mare valoare spirituală,
aceste “rămășițe ” de certă sorginte dacică106, pe care le relevă “filmul”
desfășurării sărbătorii (nedeii) de pe muntele Găina, analogiile cu alte
străvechi sărbători montane românești, cu altele din spațiul
104 Petre Suciu, Țara Moților, regiunea industriei lemnului, Cluj, 1929, p.79.
105 Ion Rusu Abrudeanu, op.cit. p. 153.
106 Vezi și: A.Nour, Credințe, rituri și superstiții geto-dace, București, 1941; B. P.
Hașdeu, Reminiscențe ale credințelor dacice, în: MANUSCRIPTUM (București), VIII
(1977), Nr. 4, pp. 78-84; M.Valea, A.Nistor, Elemente ale culturii spirituale dacice în
obiceiurile tradiționale românești, în; SARGETIA (Deva), 15, 1981, pp. 407-418; ș.a.
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mediteranean, demonstrează, dintr-un unghi particular, câteva dintre
marile adevăruri ale istoriei noastre: continuitatea biologică și spirituală
neîntreruptă în una și mereu aceeași vatră străbună, sacralitatea cu care
românii au știut să-și apere și perpetueze prin secole, în ciuda
vicisitudinilor istorice de care au avut parte, datinile, obiceiurile și
tradițiile străbune.

CONSIDERATIONS CONCERNANT L’ORIGINE DAQUE
DU FETE “NEDEIA” SUR MUNTELE GAINA
Résumé

Cet étude est le prémier dans la littérature de specialité en
Roumanie qui poursuit dans une maniére unitaire, avec une
argumentation scientifique solide et complexe le probléme de l’origine
daque a celebre féte Nedeia sur Muntele Găina.
Dans la perspective de l’auteur, l’asccesion sur le montaigne une
jour avant la féte, le repause nocturn Iá -bas du montaigne, les feux
nocturne, l’asccension de la dérnier collíné avant l’aube, le rituel de la
messe dans le point éstique le plus haute de la montaigne, les chansons
du “tulnic”, le dínner commune, la féte montagneuse et la fin de I’éntiére
ceremonie avant le couche du soleil constitue les preuves de
surveillance, simbole et parctique archaîque qui existe encore et qui nous
parié en faveur de l’origine daque de cette celebre féte montagneuse, le
dérniere grand féte européene.

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

FONDURI DOCUMENTARE PRIVIND CULTURA POPULARĂ
ROMÂNEASCĂ DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
Simona Munteanu, Ioan Toșa
în cercetarea culturii populare trebuie să se țină seama de
condițiile cultural istorice în care s-au desfășurat faptele etnografice
pentru că numai astfel rezultatele obținute vor reflecta realitatea
românească dintr-o anumită perioadă, nu justificarea unor idei
preconcepute sau a unor considerații generale. Cultura populară
românească, cu tot conservatorismul ce a caracterizat lumea satului o
foarte lungă perioadă de timp, nu poate fi catalogată drept o entitate
închistată în tiparele ei, refractară la schimbări.
Și în cadrul culturii populare s-au petrecut schimbări, dar
acestea au avut loc la intervale mai mari de timp, iar lucrurile noi
acceptate s-au modificat mai greu și au avut o viață mai îndelungată:
“ E o greșeală a crede că portul popular, în forma sa de astăzi, în
întregime e de origine foarte veche. Fără îndoială că unele piese, ca
de pildă gluga, sunt moșteniri foarte vechi, dar altele reprezintă o
stratificare arătând elemente mai vechi și mai noi suprapuse. Unul din
scopurile etnografiei moderne este tocmai urmărirea acestei
stratificări a elementelor vechi și noi ce compun civilizația rurală”1.
Pentru urmărirea acestei “stratificări ale elementelor vechi și noi
ce compun civilizația rurală” trebuie cunoscute și cercetate toate
fondurile documentare și-n primul rând pe cele care cuprind informațiile
cele mai vechi și mai numeroase, atât din punct de vedere al tematici, cât
și al ariei de răspândire. Acest lucru este relativ ușor de făcut în
condițiile în care la ora actuală România se numără printre puținele țări
din lume care are un vast fond documentar păstrat în colecțiile muzeelor
etnografice și în fondurile documentare formate ca urmare a utilizării
Chestionarelor ca metodă de cercetare.
Cercetarea fondurilor documentare, formate ca urmare a
utilizării chestionarului ca metodă de cercetare, prezintă avantaje
legate de faptul că ele oferă înregistrarea unor informații dintr-un
1 R. Vuia, Etnografie, Etnologie, Folclor. Definiția și domeniul în Lucrările
Institutului de geografie a Universității din Cluj, Cluj 1930, p. 334.
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număr mare de localități, într-o perioadă de timp scurtă (unul sau doi
ani), lucru imposibil de realizat prin cercetarea de teren de către
oameni de specialitate. Fiind redactate de intelectuali de la țară
(preoți, învățători, elevi, etc.), care s-au născut și au trăit în plină
etnografie, răspunsurile la aceste chestionare n-au fost influențate de
ideile preconcepute ale unor specialiști, prezentând realitatea așa cum
era relatată de informatorii bătrâni”.
Aceste răspunsuri, parte am avut cunoștință cu ele ca fiu de
sătean, născut și crescut în comuna Smulți, plasa Șiret județul
Covurlui, cât și din convorbirile ce am avut timp de 10 ani de când
servesc ca învățător, ocupându-mă și cu puțină plugărie ca părinții și
consătenii mei, d-ale căror obiceiuri și deprinderi sănătoase nu m-am
despărțit nici un moment, iar pentru altele m-am adresat la cei cu care
locuiesc împreună. întrebările despre care n-am avut cunoștință nici nu
le-am mai trecut aice”2.
Chiar dacă valoarea documentară a răspunsurilor redactate de
acești informatori, nu este egală din punct de vedere al calității și
cantității informațiilor înregistrate, (acestea depinzând de seriozitatea
cu care referenții, privit problema înregistrării informațiilor solicitate
și au respectat Instrucțiunile ce însoțeau aceste chestionare) ele au
marele merit de a semnala și a prezenta aria de răspândire a unor
fapte etnografice la sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii
ale secolului XX.
Cele mai importante fonduri documentare formate ca urmare a
utilizării chestionarelor ca metodă de cercetare sunt: Fondul Hasdeu-,
Fondul Densușianw, Fondul Pușcariw, Fondul Vuia și Fondul Mușlea.
Cu toate că materialul documentar format de răspunsurile la
aceste chestionare cuprinde informații referitoare la toate capitolele
culturii populare românești din peste 10% din totalul așezărilor din
România, acest material a fost puțin utilizat de cercetătorii români atât
datorită aprecierilor negative de care s-a bucurat această metodă de
cercetare cât și a greutăților pe care le presupune un asemenea demers.
Printre cei care au cercetat amănunțit și au prezentat aceste fonduri
documentare amintim pe Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea3, Adrian Fochi4.

2 Nota ce însoțea răspunsurile la chestionarul Hasdeu trimisă de învățătorul J. Tăcu din
iocalitatea Smulți, județul Covurlui.
3 Ion Mușlea, Ov. Bîrlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui
B.P. Hasdeu, Editura Minerva, 1970.
4 Adrian Fochi, Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea,
București, 1976.
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Delia Bratu și Ioan Toșa au prezentat parțial unele informații din
răspunsurile la chestionarul Vuia și Puscariu5, fără a reuși să
întocmească un repertoriu tematic și zonal al tuturor informațiilor
cuprinse de aceste surse documentare.
Ideea unui asemenea Repertoriu aparține lui Ion Mușlea care
fișând răspunsurile la Chestionarele lui Hasdeu plănuia să redacteze “o
sintetizare a răspunsurilor pentru fiecare temă în parte într-o formă care
să depășească limitele unui indice obișnuit”6.
Repertoriul urma să cuprindă un inventar amănunțit al
motivelor cuprinse în răspunsurile la chestionarul Hasdeu “un fel de
dicționar folcloric românesc “care oferea material documentar pentru
“teme și probleme schițate aproape de-a gata”7, care să fie însoțit “de
o încercare de cartografiere a unei părți din material”8. Prin realizarea
acestui repertoriu Ion Mușlea dorea să facă un început pentru
realizarea unui corpus complet al folclorului românesc care să
cuprindă și informațiile din răspunsurile la chestionarul Densusianu și
al Arhivei de Folclor din Cluj.
Imensitatea materialului documentar cuprins în răspunsurile la
chestionarul Hasdeu, condițiile de lucru și “mai multe împrejurări” au
făcut ca Mușlea să nu poată termina lucrarea începută, aceasta fiind
continuată de Ovidiu Bârlea, fiind tipărită sub forma unei tipologii
folclorice, în care informațiile au fost prezentate “grupat tematic,
reconstituind scheletul fiecărui fapt și arătându-i-se stufozitatea de la
aspectele cele mai frecvente până la cele singulare”9.
Un repertoriu tematic pentru materialul documentar existent în
răspunsurile la chestionarul Densușianu a realizat Adrian Fochi10,
continuând ideea lui Mușlea privind realizarea repertoriului complet al
folclorului românesc.

5 Delia Bratu, Ioan Toșa Arhiva etnografico folclorică a Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (AMET) pe anii 197475 pp. 33-70; Delia Bratu, Contribuții la studiul industriei casnice textile în A.M.E.T.
pe anul 1978, pp. 211-254.; Ioan Toșa, Contribuții la studiul păstoritului românesc de
la sfârșitul secolului al XIX-lea, în A.M.E.T. pe anul 1997, pp. 101-125; Ioan Toșa,
Mărturii documentare privind casa rurală românească de la începutul secolului XX,
în A.M.E.Tpe 1999 pp. 105-202.
6 Ion Mușlea, Ov. Bîrlea, op. cit. p. 5.
7 Ibidem, p. 75.
8 Ibidem p. 79.
9 Ibidem p. 6
10 Adrian Fochi, op. cit.
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In dorința de-a reactualiza ideea realizării unui repertoriu al
tuturor fondurilor documentare privind cultura populară, și mai ales de a
atrage atenția asupra importanței informațiilor privind cultura populară
cuprinse în aceste răspunsuri pentru etnografi, vom încerca să prezentăm
în cele ce urmează câteva aspecte legate de tematica acestora, încercând
să îndeplinim dorința lui Ovidiu Bârlea “ Nădăjduim că peste câteva
decenii vor ajunge și etnografii români să valorifice datele din aceste
răspunsuri la ceea ce se numește cultură materială (ocupații, arhitectură
țărănească, industrie casnică, port, alimentație, etc. cu atât mai mult cu
cât unele au fost foarte puțin cercetate”11.
Cel mai vechi și mai important din punct de vedere a
problematicii abordate este Fondul Hasdeu care este format din
răspunsurile primite la chestionarul juridic (1877) și lingvistic (1884).
Chestionarul juridic cuprindea 400 întrebări grupate în 3
capitole:
I satul întrebările vizând: relațiile de vecinătate, relațiile dintre
diferitele categorii sociale, relațiile sociale dintre locuitorii satelor (clăci,
șezători, haiducie), etc. ;
II casa întrebările vizând relațiile familiale privind: nașterea,
botezul nunta, înmormântarea;
III lucrurile întrebările vizând: relațiile de proprietate, învoielile
agricole, hotărnicie.
La chestionar s-au trimis răspunsuri din 37 localități din fostele
județe: Botoșani (3 răspunsuri); Buzău (3 răspunsuri); Dâmbovița (un
răspuns); Dolj (10 răspunsuri); Fălciu (un răspuns); Gorj (3 răspunsuri);
Mehedinți (2 răspunsuri); Muscel (un răspuns); Putna (2 răspunsuri);
Râmnicul sărat (5 răspunsuri); Roman (un răspuns); Tecuci (un răspuns)
și Tutova (un răspuns). în aceste răspunsuri informațiile cu caracter
etnografic și folcloric sunt reduse cu toate că Hasdeu a îndemnat să fie
consemnate “ orice zicătoare, doină sau altceva din gura poporului ce sar afla în legătură cu obiceiul povestit în răspuns”11
12.
în anul 1884 B. P. Hasdeu redactează și difuzează chestionarul
Programa datelor privitoare la limba română. Pornind de la concepția
potrivit căreia filologia comparată cuprinde atât lingvistica cât și
etnopsihologia (cultura populară) noul chestionar cuprinde 206
întrebări, din care 49 se referă la domeniul restrâns al lingvisticii, iar
restul caută să cuprindă aproape toate aspectele vieții și culturii
populare materiale și spirituale.
11 Ion Mușlea, Ov.Bîrlea, op. cit. p. 7.
12 Ibidem, p. 43.
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La acest chestionar s-au primit răspunsuri din 701 localități din
Muntenia (344 răspunsuri); Moldova (283 răspunsuri ); Dobrogea (30
răspunsuri) și din Transilvania (44 răspunsuri). Geografic provinciile
istorice sunt inegal reprezentate, în timp ce din unele județe s-au trimis
răspunsuri dintr-un număr mare de localități (Iași-60, Dolj-58, Neamț 45, Tecuci-43, etc.) din altele s-au trimis un număr mai mic (Argeș-2,
Gorj -, Dorohoi - etc).
Importanța documentară, de atestare a unor fapte folclorice și
etnografice, dintr-un număr mare (701) de localități, alături de cea de-a
scoate la iveală aspecte noi, necunoscute, a răspunsurilor primite la acest
chestionar a fost relevată de Ovidiu Bîrlea care ajunge la constatarea că “
în ce privește mitologia populară și ciclul calendaristic răspunsurile
constituie cartea de căpătâi, lăsând cu mult în urmă monografiile lui S.
FI Marian, T. Pamfiie și E. N. Voronca”13.
Alături de informațiile referitoare la faptele folclorice
răspunsurile primite la acest chestionar cuprind și date privind un
număr mare de capitole ale culturii materiale populară de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, aspecte care nu au fost valorificate până în
prezent. Vom încerca să prezentăm aceste informații ținând seama de
ordinea în care sunt ele consemnate în răspunsuri.
Cultura lemnului în satul românesc de la sfârșitul secolului al
XIX-lea este relevată prin menționarea denumirii rezervațiilor arboricole
(răspunsul la întrebarea 51) “codru e o pădure întinsă cu copaci foarte
mari și groși, iar rediu se spune la un pogon sau două de pământ acoperit
cu tufe” (Petricani, jud. Neamț), a speciilor de arbori cunoscuți și a
utilizării acestora (răspunsul la întrebarea 56):
stejarul “îi zic gorun, e lemnul cel mai puternic, trăiește cel mai
mult atât în apă cât și în pământ, se întrebuințează la tălpi pentru
construcții și pentru stâlpi. Produce ghindă”;
alunul “produce alune, se întrebuințează pentru închiderea
curților și grădinilor”;
frasinul “se întrebuințează pentru facerea de troci, postăvi,
copăi”;
paltunul “se fac linguri, căuce pentru băut apă, toporâști de
securi, săpi, săpoaie”;
jugastru “folosit pentru facerea jugurilor, cuielor”;
sânger “folosit pentru facerea resteielor”;

13 Ibidem, p. 54.
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corn “pentru facerea cuielor la cara ciomegelor” (Crepăturile,
jud. Vâlcea)14 .
Răspunsurile la întrebarea 57 cuprind informați legate soiurile de
pomi cultivați în gospodăriile țărănești: “Mere pătule, posoape,
domnești, roșii, oarzăne, dulci, văratice, pădurețe; pere: roșioare,
vinețele, turcești, popești, pargamute” (Orlat, Sibiu).
Legat de viticultură în răspunsuri sunt menționate diferitele soiuri
de viță de vie cultivată la sfârșitul secolului al XIX-lea în satele
românești (întrebarea 58). Dintre aceste soiuri de vie, cele mai des
menționate sub numele de poamă, au fost:
poama plăvaie-bălaie “cu boabe rotunde, străvezii și foarte dese
așezate pe ciorchini, din care se extrage cel mai curat vin alb”;
poama coineagă “cu boabe foarte mari, mai rari și cu coaja mai
tare”;
poama galbenă “cu boabe rotunde, coaja groasă și mai puțin
apoasă”;
poama frăncușă cu ciorchini scurți, boabele mai rotunde apoase
și cu coaja foarte subțire”;
poamă verde “cu ciorchini deșirați, boabe de diferite mărimi, cu
coajă de culoare verde, rari pe ciorchini”;
poamă crăcană sau căldărușă “cu ciorchini lungi, deșirați,
foarte rămuroși, cu boabe rotunde”;
poamă vulpe “cu ciorchini mijlocii, boabe rotunde, coajă foarte
subțire, foarte dulci la mâncare” (Braniștea, jud. Covurlui);
poamă scuturătoare “un strugure negru foarte mic care nu e iubit
de popor”;
coarnă neagră “plăcută la mâncare dar produce puțini struguri”;
poamă berbecelu “de culoare albă iar în partea de către soare
boabele au o culoare fumurie”;
poamă braghină “boabele de culoare roșie, dulce la gust dar nu
produce prea mult” (Pelești, jud. Dolj);
iordovan, via “face struguri negri și albi, are lemn alburiu la cei
albi și negru la cei negri, frunza lată, grasă și puțin crestată, face struguri
mari și deși, când sunt copți boabele sunt puțin ruginii. Sunt strugurii cel
mai de soi pe aici”;
14 “stejarul, gârnița, din care se fac stâlpi de gard, pari, poloboace; ulmul din care se
fac roatele, paltinul din care se fac scripci, giugastru din care se fac jugurile și toacele
de la biserici; plopul din care se fac troacele, covețile. căușele, lingurile; arțarul din
care se fac gilaie, rindele, coadă de topor, se ascut bricele; frasin din care se fac roți,
mese, scaune; teiul din care se fac catapetesme și icoane”(Ga!ați, jud. Covurlui).
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grasă via “are un lemn lung, frunza mare lată și mai crestată ca
la iordovan, face struguri mari care se coc timpuriu, dar la cea mai mică
ploaie creapă și se strică”;
crăiasă, via “ are un lemn mai subțire, galben cu frunze crestate,
face struguri mari cu boabe ce se coc timpuriu, foarte dulci, îi mănâncă
păsările”; hohiză, via ”are lemn mare, frunze alburii, face struguri
mijlocii și mulți cu coaja tare, care se coc târziu și dau un vin tare”;
busuioacă via “are lemn galben, frunza puțin crestată, face
struguri cu coajă mai groasă și mai verzi cu gust de busuioc”;
țâța caprei via “ are lemnul alburiu, face struguri mari cu boabe
lungi în formă de țâța caprei” (Șibot, Orăștie).
In răspunsuri sunt menționate și unele lucrări viticole (la
întrebarea 59) și terminologia populară a acestora și a diferitelor unelte
folosite “ toamna după culesul strugurilor viile se îngroapă pentru a fi
ferite de frig, la sfârșitul lui martie o dezgroapă, se taie vițele uscate sau
de prisos, se ridică la haraci de lemn, se leagă cu mlajă de salcie. Via se
prășește de două ori, se curăță de buruieni. în septembrie se culege,
strugurii se pun într-un ciubăr unde se mustuiesc cu mustuitorul, din
ciubăr se pun într-o cadă unde se lasă două trei zile până mustul începe
să fiarbă, apoi se pun într-un sac de vin și sacul se pune într-un
călcătoriu unde se calcă bine și vinul curge în ciubăr de unde se toarnă în
poloboc. Ce rămâne în sac se numește tescovină care se întrebuințează la
facerea rachiului de tescovină” (Cavandinești, jud. Covurlui); “iarna se
face gunoirea viei, primăvara butășirea când afundă vița bătrână în
pământ ca să întinerească, păruirea i se mai zice cărăzuire, cercuitul când
o leagă de par, golirea când unii curăță către finele lui august frunza de
pe vițe ca strugurii să se coacă mai bine, tăiatul când, după cules, se taie
vițele nefolositoare lăsând numai cele de rod” (Șibot, Orăștie)15.

15 “ Primăvara pe la sfârșitul lunii martie scoate vițele din pământ, apoi așează haragii,
făcând găuri în pământ cu chitonogul, apoi leagă fiecare viță pe două trei locuri de
harag cu o mlajă de pădure sau de luncă Se sapă să nu crească buruienile. îndată ce via
începe a da ochi vierul încetează cu orice lucrare ca să nu-I rupă ochii. Pe la 6 august
strugurii încep a se coace, când poama nu e coaptă i se spune aguridă. La Sfântă Mărie
(15 august) femeile duc poamă pe farfurie la biserică să o sfințească popa. Pe la 8-15
septembrie când toate bobițele s-au copt, fiecare gospodar duce la vie sa căzile,
poloboacele, ciuberele și călcătorea. Poama de pe vițe se taie cu cuțitul și se pune în
troace sau banițe, apoi în ciubăr spre a o mustui. Mustuirea se face cu un mustuitor. Din
ciubăr se duce la cadă și se toarnă mereu poamă mustuită până ce se umple, apoi se
calcă într-un sac de fuior de cânepă în călcătoriu, mustul curge într-o dejă ce se află la
capătul călcătoriului (Bărăști, jud. Fălciu)
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Răspunsurile la întrebările 62-64 cuprind informații foarte bogate
despre plantele cultivate și din flora spontană a satelor românești și
despre utilizarea lor.
Dintre plantele cultivate sunt menționate; “bobul, mazărea,
lintea, fasolea goldană cu boabe mari, fasolea grasă cu boabe rotunjoare
și dungi colorate care se mănâncă cu păstăi cu tot, fasolea galbenă, albă
și păstârnace care face păstăi lungi de 12 cm” (Boghești, jud. Tecuci);
“fasolea oloagă și suitoare, ridichile, mazărea, bobul, dovlecei,
castraveții, ceapa, prazul, usturoiul, pătrunjelul” (Raciu, jud. Dâmbovița)
Foarte valoroase sunt informațiile legate de utilizarea unor plante
din flora spontană în viața cotidiană a locuitorilor satelor, ca de
exemplu:
Cele 5 degete “o buruiană care crește, cu 5 ramuri în forma
degetelor, prin păduri și prin câmpuri. Babele o caută pentru leacuri
contra durerii de oase”;
Luminosul “crește în pădure și pe fânețe în forma cucutei,
floarea este albă, înmăciucată ca floarea liliacului. Este bună pentru
apucătură, adică argint viu dat de dușmani cuiva”;
Odolean “ e folositor la orice fel de tușă sau năduf’;
Iarba lui Tatin “ rădăcina ei o întrebuințează babele contra
vătămăturii. Se fierbe rădăcina, se îngroașă cu făină de grâu, apoi se
leagă pe partea unde-I doare. Rădăcina rasă pe râzătoare și amestecată cu
rachiu e bună contra durerii de stomac”;
Șofranul și gălbenelele “ sunt bune în rachiu contra gălbenării”
(Piscu, jud. Covurlui);
Pojamița “cu floarea galbenă, crește pe țarină. Floarea fiartă și
amestecată cu undelemn, cunoscută sub numele de unt de pojarniță, se
întrebuințează la tăieturi și alte răni”;
Crăpușnicul “crește prin locuri mlăștinoase, are floarea albă,
spinoasă, frunzele lungărețe și crestate pe margini. întrebuințată la băi
și oblojeli contra dureri cunoscute în popor liprică, un fel de crăpături
pe corp”;
Leușteanul “frunza lui pisată și amestecată cu păcură și albuș de
ou bătută bine se dă la vite contra umflăturii”;
Drăghiță “creste pe șesuri, are floarea galbenă iar când se coace
formează o mică păstaie . Fiartă și amestecată cu piatră acră dă culoarea
galbenă și e întrebuințată la boitul lânii și a țesăturilor în galben;
Șovârvul “crește pe costișe, are floarea albastră cu miros
plăcut. Floarea amestecată cu frunze de corn și pădureț colorează
obiectele în roșu”;
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Rostopastă “ e verde tot timpul anului, are floare galbenă și
frunzele crestate. O întrebuințează contra frigurilor pisată”;
Mutătoare “ crește pe lângă garduri, prin grădini și în fiecare an
se mută din loc. Are floarea galbenă, dă fructe negre, frunze ca a viei.
Pisată se întrebuințează contra durerilor de cap”;
Scaiul voinicesc “o tufă cu frunze late, verde închis, în timpul
dimineții lasă un fel de apă care o întrebuințează spre a spăla la cei care
suferă de dureri de ochi” (Călinești, jud. Botoșani);
Spânzul “o plantă a cărei rădăcină o întrebuințează mai cu seamă
la cai contra bolii numită dalac, dându-i să bea cu oțet sau punându-se
sub piele la piept”;
Măsălar” plantă destul de veninoasă care se întrebuințează contra
durerilor de măsele. Se fierbe în o oală nouă măsălar-foi, flori și semințe
- apoi pătimașul se pune cu gura căscată în așa fel ca aburii să-i intre în
gură” (Ranghilești, Botoșani).
Răspunsurile la întrebările 67 și 68 cuprind informații referitoare
la rasele de animale crescute în gospodăriile țărănești. Sunt menționate
denumirile de animale după:
- culoare ( 67): “ murg cel de culoare roșu închis; ghereșu cel de culoare
roșu gălbiu; pintenogu cel cu pete albe la picioare; breazu cel cu pată
albă în frunte” (Baia de Aramă, jud. Mehedinți);
- formă (68): “bou de Moldova cei care sunt mari în corp, cu coarne
mari și lungi, bou de munte cei mărunți cu coarnele mici, bou de baltă,
mijlocii la stat cu coarne potrivite mai subțiri și lungi” (Borănești, jud.
Ialomița);
- vârstă “vițel până la etatea de un an, mânzat după un an, gonitor la doi
ani, buhai la trei ani iar dacă-i jugănit îi zic june” (Malu jud. Ialomița).
“Boul este tânăr până la patru ani, de mijloc până la opt ani, de la nouă
în sus e bătrân. Boii se numesc după zilele în care s-au născut: joian,
vinerean, sâmbotin” (Cacomianca, jud. Ialomița).
Răspunsurile la întrebările 76-82 cuprind informații privind
credințele populare legate de unele păsări domestice “ gâștele când
gâgăiesc în timpul nopții arată o prevestire rea; când cocoșul cântă la ușă
se zice că are să vină oaspeți, dacă cântă noaptea când plouă se crede că
ploaia va sta, iar dacă e vifor și frig îndată se va face vreme bună. Găina
când cântă ca cocoșul arată prevestire rea la acea casă va muri cineva,
găina e prinsă de femeie și o dă peste cap până la ușă, dacă ajunge cu
coada la ușă îi taie coada, iar dacă ajunge cu capul îi taie capul”
(Ranghilești, jud. Botoșani) și sălbatice “când auzi cucu în dos e semn
rău, dacă are bani și pâine la el când aude cucu prima dată aruncă un ban
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și o bucată de pâine având credința că prin aceasta va fi anul mănos”
(Ranghilești, jud. Botoșani); “când corbul umblă pe sus și croncăne
trebuie să plouă” (Grindu, jud. Ialomița); “când ciorile se adună multe în
cârd și zboară în toate părțile se zice că trebuie să ploaie” (Bela, jud.
Dâmbovița); “bufnița cântă pe dos se strică vremea, iar când cântă pe
față se face vreme bună” (Ghindăuani, jud. Neamț); “ când bufnița se
așează pe o șură sau altceva în heiul unui om și începe a cânta, având un
cântec înspăimântător prevestește moartea unui om al acestei familii”
(Lisa, jud. Făgăraș).
Răspunsurile la întrebarea 93 cuprind informații legate de pescuit
(speciile de pești cunoscute, unelte și tipuri de pescuit) “ pescuitul cu
văpaițe din surcele uscate făcute cu brațul cât se poate mai mare, se
leagă cu nuiele din distanță în distanță. Pe amurgul serii merg acei care
le-au dat foc la un capăt, cu ele pe umăr pe apă, iar alți pescari merg și
de o parte și de alta a văpaițelor în linie dreaptă cu ostiile în mână.
Ostiile sunt niște furculițe de fier cu coada de lemn de 1,5 m și cu ele
vânează peștii la lumina văpaițului” (Cleșnești, jud. Mehedinți).
Dintre uneltele de pescuit sunt menționate16 “ coșul, vârșa, sacul
făcute din lozie în formă conică în care intră peștele după mâncare și
nu mai poate ieși; ostia de prin pește noaptea; volocul o plasă de 1 mp
cu doi fuștei pe margine cu care câte doi oameni prind peștele în ape
mici; crâsnicul, un fel de voloc întins pe niște arcuri de nuiele și legat
de o prăjină lungă pentru prins pești în ape curgătoare; năvodul o plasă
lată de un stânjen și lungă de 10 stânjeni cu care prin pestele în iaz”
(Buhuși, jud. Neamț).
Informații deosebit de valoroase pentru cunoașterea păstoritului
de la sfârșitul secolului al XIX-lea cuprind răspunsurile la întrebările 64,
69 și 94. Informațiile se referă la:
rasele de oi crescute: “stogoașe cu lâna multă și lungă, bârsană
cu lâna multă, aspră și puțin crestată la vârf, țigăi cu lâna scurtă,
mărunțică și moale” (Alimănești, jud. Olt; “oi țurcane cu lâna lungă și
aspră, oi stigioașe cu lâna moale, lungă și îndesată, bune de lână și lapte,
oi țigăi cu lâna măruntă, bună de lucru” (Cobia jud. Dâmbovița);”
țurcană cu lâna mare și păroasă” (Călinești, jud. Botoșani);
16 “ Undița, sacul, vârșa și leasa făcute din lăstari de răchită, holacul care este o pânză
de formă pătrată, întinsă de cele patru colțuri prin 2 bucăți de nuiele cercuite și
încrucișate din care cauză are și puțină adâncime, mreaja, care e o pânză lungă până la
5 m și lată ca de 5 palme, având pe ambele laturi două sfori mai groase, pe una înșirate
gloanțe de plumb destinate a o afunda în apă, pe alta bucăți de lemn ușor destinate a o
face să plutească” (Săcuiani, jud. Dâmbobvița).
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denumirea oilor după culoare: “bălă dacă oaia-i albă la lână; laie
dacă-i neagră la lână, bucălaie, oaia bălă neagră la bot, oacheșă cea cu
pete negre pe la ochi” (Grindu, jud. Ialomița);
vârstă “ miel până la 6 luni, cârlan până la un an, tărțiu și mior
până la doi ani” (Târgu Neamț, jud. Neamț).
In legătură cu stâna informațiile prezintă terminologia
inventarului stânii, a personalul stânii și modalități de preparare a
produselor laptelui: “locuința se zice stână, locul îngrădit unde se aduc
oile spre a le mulge se zice strungă, locul pe sub care intră oile una câte
una spre a le mulge se numește comarnic, locul unde se pune cașul spre a
se usca se cheamă leasă. Laptele se mulge în găleată în care se află un
vas mic cu două torți care se cheamă cupă. Laptele muls se pune în
budacă, i se dă cheag, se lasă până se încheagă, apoi se strânge cu
mâinile, se pune în strecurătoare și se strânge bine strecurătoarea la gură
și se pune în hânjeu unde se stoarce și i se dă forma mămăligii.
Hârjeul se compune dintr-un cerc de nuiele de care sunt legate
niște ațe de tei așa ca fundul său să ia forma unui ceaun. Sucul ce iese
din laptele închegat se cheamă janț, iar ce curge mai gros când e pus pe
hârjeu zer, ce rămâne în strecurătoare caș. Janțul se pune în cazan și se
fierbe, mestecându-se cu tănjeru care se compune din o coadă lungă de
4 palme, care la capătul ce intră în cazan are o scândurică lată în forma
crucii. Janțul după ce se fierbe se pune în strecurătoare și se stoarce, ce
rămâne în strecurătoare se cheamă urdă. Zerul se strânge într-o putină
unde se lasă un timp, după care se pune în putinei și se bate cu
brighidăul și se alege untul iar ce rămâne se cheamă țâțeiu.
Brighidăul este un instrument ce se compune dintr-o coadă lungă
de un metru, dăltuită la capătul de jos, unde sunt vârâte scândurele lungi
de un decimetru și late de 3 cm așezate în forma unei cruci, și are 3
borticele la distante egale prin care trec 3 cerculețe formând 3
circumferințe.” (Boghești, jud. Tecuci).
Informații despre agricultură sunt înregistrate în răspunsurile la
întrebările: 61 și 102 - 104. Ele se referă la terminologia:
cerealelor cultivate: “grâu, orz, ovăs, mălai mărunțel, hrișcă,
secară (Gura Hangú, jud. Neamț); “grâu alb și roșu cu varietățile: coluz,
arnăut, banat, ghircă și umblătoriu, orz nemțesc și orz cu 4 rânduri de
boabe sau românesc, ovăs alb și negru sau sălbatic, secara albă și ocheșă,
păpușoi cu bob mare” (Băhănești, jud. Tecuci); “alacul cu bobul care
seamănă cu al orzului cu deosebirea că în același bob se cuprind 2-3
grăunțe” / Beceni jud. Buzău);

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

188

Simona Munteanu, Ioan Toșa

terenurilor agricole “bucățile mari de pământ semănate cu grâu,
orz, secară păpușoi le numesc table sau lanuri, cele nesemănate le
numesc imașuri sau suhaturi, iar cele lăsate pentru coase le numesc
fânețe” (Budeștii Precestii, jud. Neamț); “când se ară întâi țelina se zice
arătură la prosie, când se ară a doua oară se zice arătură la răsposie și de
aici înainte se numește loc moale, izlaz sau suhat este locul care nu e
lucrat de mulți ani și-l pășunează” (Cacomianca jud. Ialomița);
“prășitură unde a fost semănat păpușoi, mirește unde a fost pâine albă,
toloacă unde rămâne nesemănat un an sau doi, izlaz sau suhat unde nu
este lucrat de mai mulți ani și-l pășunează” (Găinceaua jud. Tecuci);
uneltelor agricole “plugul este format din grindei, partea
principală a plugului de care țin toate celelalte. La coada grindeiului sunt
așezate coarnele, la partea de jos a coarnelor e așezat plazul care e
îmbucat la mijloc prin niște dăltuieli cu bârsa, aceasta este și în grindei.
în capul plazului e așezat fierul lat, la un lat de mână de capul de sus al
bârsei e așezat fierul lung. La coada grindeiului în coarne și la dăltuitura
fierului lung are niște pene numite zăvoare, acele zăvoare de la coada
grindeiului servesc pentru a băga plugul mai adânc când bate zăvorul de
sus sau mai sus când bate zăvorul de jos.
Când se bate zăvorul din dreapta fierului lungea brazda mai mică,
iar când bate cel din stânga ia brazda mai mare. Grindeiul se așează pe
căpătâi care e prins cu cuie pe osia roatelor, acolo așezat grindeiul se
leagă de îndreptar printr-un potâng făcu din piele sau nuiele. în partea
stângă a îndreptarului de la roata de afară se mai află un lemn încovoiat
care se numește schimbătoare, în care se află mai multe găuri” (Larga,
jud. Ialomița)17;
Răspunsurile la întrebarea 105 cuprind informații referitoare la
terminologia unor mijloace de transport (carul și căruța: “carul mare
pentru aducerea bucatelor și a fânului, căruța mai ușoară numai pentru
cai, căroaia care are numai dricul dinainte pe care se așează două lemne
lungi cari se târăsc pe pământ și împreunate printr-un lemn care se
numește oplean de căroaie se folosesc oamenii de la munte pe aici pentru
coborârea fânului pe vale. Pentru coborârea lemnelor de la munte pentru
iarnă se folosesc de șlifă și cocârlă.
17“partea principală a plugului e grindeiul care are capătul dinapoi băgat în coarnele de
care ține plugarul. Plazul e partea cea mai de jos care merge prin pământ și stă în
legătură cu grindeiul prin bârsă și coarne. în plaz se înțepenește fierul lat înaintea
căruia e fierul lung înțepenii în grindei prin schimbătoare. Cormanul care răstoarnă
brazda e agățat cu partea dinainte prin un cârlig de bârsă. iar cu cel dinapoi prin un
picior stă în legătură cu coarnele" (Țînțari, Brașov).
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Șlifa este făcută din două lemne oble Ia capătul dindărăpt unite
printr-un oplean cu 4 cuie de care se leagă lemnele cu capetele mai
subțiri. La șlifă se prind numai boii.
Cocârla constă din două tălpigi, scurte, ca la sanie împreunate prin
oplene, de opleanul din mijloc este legat proțapul care servește Ia oprit, iar
de capetele dinainte a tălpigilor sunt legate funiile de care trag caii.
Părțile carului sunt: osiile, roatele, pe ambele osii se află câte un
pod, osiile cu podul sunt împreunate cu câte un șirof, la mijloc, capetele
podului sunt împreunate cu osiile prin niște verigi de fier ce se numesc
brățări. Ca roata să nu se frece nici la pod, nici la leuce se bagă la ambele
părți niște rotițe de fier numite plesnitori. Fierul în care e îmbrăcată osia
cât se află în butuc se cheamă morocoajă. în capetele osiilor vin leucele
și după aceia cuiele din capetele osiilor. Partea de deasupra a Ieucelor
reazemă loitrele. Loitrele sunt împreunate dinainte și dindărăpt în partea
de sus prin ceglău. în partea dinainte și dindărăpt sun fundurile.
Osiile sunt împreunate prin inima carului care vine între poduri
și între osii, drept la mijloc. Din osia dinapoi ies doi craci, jemănarea
care ajung până la mijloc și acolo este cuiul din jemănare care trece prin
inimă. Printre osie și podul dinainte sunt crăcii rudei în a căror cap se
așează ruda. Pe crăcii rudei se așează feleharțul care e din lemn îmbrăcat
cu fier. în capetele feleharțului sunt băgate niște bucăți de fier care se
duc în capetele osiei dinainte între leuci și pleznitoare ori butucul roții.
Peste podul osiei dinainte este fercheteul prin mijlocul căruia trece cuiul,
în capătul rudei este cătușa. Părțile roatei sunt: butucul, schițele, obezile.
Răspunsurile la întrebarea 106 cuprind informații legate de
terminologia morilor: de vânt “ sunt mori de vânt ca și o casă, însă
așezată pe niște lemne, ce lucrează ca un fel de masă și se cheamă talpă,
în mijloc este îngropat în lemn, baba, care este puterea morii. Ea are o
roată înăuntru făcută pe un lemn care se numește grindei și pe margini
are niște măsele ce servesc la învârtirea pietrei prin un fier ce este pus în
grindei și în mijlocul pietrei. Afară în capătul grindeiului sunt băgate
niște lemne lungi și pe acele lemne se pun scândurile ce se numesc aripi”
(Stâncuța Stanca jud. Brăila);
de apă cu roată verticală “Moara are roata de afară care umblă în
apă, înțepenită într-un fus, roata cu măsele înțepenită pe fus înăuntru.
Cruciș peste fusul morii se află puntea, un lemn gros, în 4 fețe, în care se
învârtește fuștea. în punte unde se învârte fuștea cu capătul de dedesupt,
este îngropat un fier scobit care se numește tigaie. Pe fuște este tras un
valu făcut din lemn cu două cercuri de fier și cu 6 șuștori în jurul valului,
printre șuștorii aceia merg măselele roatei dinăuntru. Fuștea este cu un
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capăt ieșită în podul morii unde este așezată lespedea care nu se mișcă
niciodată. Pe lespede este piatra morii care face făina, ce asemenea este
găurită la mijloc, în care pe fața de dedesupt, în crucișul găurei este
înțepenit un fier lat ce se cheamă pârpăriță. Pe marginea pietrelor se află
o vecă din scânduri.
Deasupra pietrei este așezată o scară cu două speteze în
curmeziș, peste vecă, pe care e așezat coșul. Sub coș e un coș mai mic,
numit corlețiu, cu trei laturi pentru a cură boabele în gaura pietrei. Pe
corlețiu îl scutură o scândurică cu un capăt așezat pe scară și cu celălalt
în gaura pietrei de deasupra care se cheamă titirez. în marginea podului
din față se află un lemn cioplit în 4 fețe, dar mai lat, care se numește
crintă. în partea de dedesupt al crintei se află o gaură care răspunde până
la marginea pietrei care face făina care se cheamă piscoaie. Deasupra
piscoaiei se află întorcătoriu, tot din lemn și în legătură cu corlețiu. Cu
ajutorul întorcătoriului se dau boabe mai multe sau mai puține. Făina
curge pe piscoaie într-un coș cu două picioare la un capăt, iar la capătul
celălalt este acățat de crintă și se numește moldă”(Lisa, Făgăraș);
de apă cu roată orizontală “are o casă pusă pe furci deasupra
apei. Apa merge pe scoc sau jgheab jgheab și lovește cupele ciuturii care
este așezată pe posadă, un lemn crăcănat, în care este pusă o bucată de
fier gros numită broască în care se învârtește călcâiul de fier al ciuturii.
Ciutura are fus în capul căruia e șteiul de fier și în capul acestuia e
pârpăriță, iar de fier este prinsă piatra pe care o învârtește. Piatra de jos
se zice zăcătoare, în gaura acesteia este o bucată de lemn îngăurită strâns
pe ștei” (Izverna, jud. Mehedinți).
Informații despre terminologia uneltelor de fierării sunt cuprinse
în răspunsurile trimise la întrebarea numărul 109: “ Uneltele de fierărie
sunt: ciocanul mare și ciocanul mic cu care dă fierarul. Cleștele mare cu
care ține fierul în foc și pe nicovală și altul mai mic cu care se
potcovește și se scot cuiele din copita cailor, paftura o vergea lungă de
fier având la una din extremități niște fâșiuțe de tei strânse c-o lamă de
fier. Ea servește fierarilor pentru a da cu apă când s-au aprins cărbunii
prea tare ca să nu se topească fierul și pentru a da sleială fierului ce
voiește a uni, pila cu care rade lefele la topoare, cuțite, priboiul cu care
îngăuresc diferitele feluri de fier precum blevurile la osiile căruțelor.
Foarfecele cu care se taie fierul, ele se apucă cu mâna dreaptă iar
cu mâna stângă se ține fierul iar un alt fierar dă cu ciocanul cel mare pe
foarfeci. Cușnița compusă din piatra lungă și lată ca de 1 m sub care se
află o gaură pe unde se introduc capetele țevilor foilor. Foile se compun
din două tăblii de lemn de arin, în forma piramidei, împreunate cu fâșii

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

Fonduri documentare privind cultura populară românească ...

9'

din piei de capră, prinse bine cu ținte ca să nu răsufle printre eie. In
partea dinapoi are două mânere scoase tot din acele table care servesc
pentru a le pune în mișcare” (Chiojdu Bâsca, jud. Buzău).
Răspunsurile Ia întrebările 111 și 112 cuprind informații
referitoare terminologia uneltelor torsului18 și țesutului “furca pe care se
pune caierul la tors, fusul pe care se toarce din caier, răschitorul unealta
pe care se rășchie sau se întinde firul sau tortul de pe fus formând ce se
numește jumătate, vârtelnița, unealta pe care se așează jumătățile de se
deapănă pe mosoare și țevi, alergătoarea unealta pe care se așează
mosoarele și astfel cu ea aleargă când urzesc pânza în jurul casei,
urzitoarea, unealta pe care asemenea se urzește sau se întind firele în loc
de a alerga în jurul casei. Ițe prin a căror lațuri se așează firele de la un
capăt al pânzei ce se numește natră, când nevedesc, spata unealta așezată
în vătale trecând prin aceasta firele, tindeica unealta de fier care
stăpânește pânza țesută, slobozilor, unealta formată dintr-un băț lung ce
stă cu un capăt băgat în urechile sulului dinapoi ca să stea pânza întinsă
în continuu, suveica unealta în care stă așezată țeava cu firele la bătut,
fusceii, bețele pe care stau așezate laturile ițelor, vergele, bețele de pe
sulul dinapoi care ajută la a nu se încurca firele pânzei, sucală zisă și
fusul de letcă, unealtă formată dintr-o vergea de fier lung cu o rotiță la
un capăt și un mâner de lemn servind a se băga pe verguța ei
mosoarele”(Stănișeștii, jud. Tecuci) și a țesăturilor realizate19: “velnița
sau scoarța care e țesută în două ițe din două foi țesute drept și ales, cu
urzeală din ață groasă, așternutul țesut în patru ițe cu ochiuri și vergi din
urzeală de lână vopsită, căpătâiul sau perna mare, e ca așternutul, dar e
18 “Furca se compune din cânjeu pe care se leagă caierul printr-o fâșie de piele numită
pămânzalcă și coada furcii care o pun femeile în brâu ca să poată toarce. Fusul de care se
deapănă pe răschitor care e format dintr-o nuia având la un capăt 2 craci, iar la celălalt un
fel dc cruce care se numește crucea răschitorului” (Larga,jud. Ialomița); “ cu furca se
toarce fuiorul, stupă, pacișa ori căiții (din cânepă) părul canura, miții (din lână). Torsul de
pe fus se face motcă pe răschitor, motcele se înălbesc prin fierbere, se fac gheme
punându-se pe crucelnic care stă așezat pe un căprariu din care pe sucală în care vine un
mosor se înfășoară firele. Mosoarele se pun într-o letcă, un fier făcut vergea, letca sc pune
în alergătoare când urzește pe garduri pomi și se face coarda, apoi se învelește pe sul, se
pun în rost fusceii, apoi nevedesc în ițe și spată în război. Ițele se fac pe o șindilă ce se
zice specează. Natră se cheamă partea după brâgle până la sulul dinapoi, lătunoi se zice la
un fir rupt, trâmbă se zice la pânza făcută sul” (Maidan, Caras).
“ Pânza e de cânepă, de in, de bumbac. Când se bate fuior în bumbac se zice pânză
de fuior, când se bate câlți în fuior se zice pânză groasă. Din lână bătându-se canură în
păr se fac dimiile, din părul de capră se fac niște pături numite cucime. Din țesături se
face și ciupagul care compune cămașa femeiască din brâu în deal și poalele din brâu în
vale. Natră este partea nețesută de la ițe înapoi” (Izverna, jud. Mehedinți).
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tors mai subțire, macatul țesut în patru ițe cu ochiuri din nevedeală, saci
țesuți în 4 ițe” (Alimănești jud. Olt).
Informații despre casă se găsesc în răspunsurile la întrebarea 116
“ pereții casei de lemn sunt: bulvanii, cei de dedesupt ce se pun pe
fundament, în bulvani se bagă cățăii între care se pun bârnele și ușciorii
ușilor și ferestrelor, cățăii se încheie în partea de deasupra prin corzi
peste care se pun grinzile, pe grinzi căpriorii pe care se bat lateții peste
care se pun șindrilă ori țigla. O parte de acoperiș se zice plasă, partea de
sus a coperișului se cheamă coamă, cea dedesupt streașină. Casa se
lipește cu imală făcută din lut apoi se spoiește cu spoială din var și țârfă.
Zidul ori peretele din interiorul casei care despart chiliile una de alta se
cheamă imprimez, fundoanea acoperișului se cheamă chiblă. Când odaia
este largă se pun pe sub grinzi lemne de sprijin care se cheamă meșteri,
în vatră se face focul, în țest se coace mălaiul, pita, turta,
pogacea”(Maidan, Caras).
Am ținut să prezentăm mai amănunțit unele răspunsuri trimise la
chestionarul lui Hasdeu pentru a sublinia valoarea documentară a
acestora pentru cercetările etnografice.
Prin viziunea sa asupra culturii populare B. P. Hasdeu a stabilit
jaloanele unui edificiu al culturii populare românești, ale cărui temelie o
reprezintă fondul documentar ce-i poartă numele.
O contribuție importantă ridicarea acestui edificiu a adus N.
Densușianu care considerând că o adevărată istorie a poporului român nu
se poate scrie fără a se ține seama de tradițiile populare, “dorind să
explice altfel decât toți ceilalți vremile străvechi ale acestor țări locuite și
astăzi de români”20 altfel redactează și difuzează în anul 1893
Cestionariu despre tradițiunile istorice și anticitățile țerilor locuite de
români partea I, care cuprindea 396 întrebări “ciudate prin care se căuta
în popor nume de popoare antice, nume dacice și romane de persoane
nume dacice de plante”. La chestionar s-au trimis răspunsuri din 649
localități din: Muntenia (255 localități); Moldova (322 localități);
Dobrogea (32 localități) și Transilvania (20 localități).
Urmând Instrucțiunile de redactare a răspunsurilor care însoțea
acest chestionar referenții au consemnat informațiile numai la întrebările
ce-și găseau corespondentul în realitatea lor cotidiană, multe dintre
informațiile solicitate de Densușianu rămânând fără răspuns. Chiar dacă o
lungă perioadă de timp răspunsurile Ia chestionar au fost neglijate de
cercetători datorită și unor aprecieri negative asupra operei realizate de X.
z0 N. lorga Oameni care au fost, I. București, 1934, p. 451, apud A. Fochi. o.c. p. XIII,
nota 28.
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Densușianu, valoarea documentară excepțională a informațiilor cuprinse
în ele nu poată fi trecută cu vederea. Este meritul lui Adrian Fochi de a le
cerceta amănunțit și de a le prezenta și a sublinia importanța lor "susținem
încă o dată că materialul cuprins în acest manuscris este de o valoare
incalculabilă pentru studiile și cercetările de folclor și etnografie din țara
noastră, fiind-de fapt-cel mai important izvor de informație și
documentare ce se află în vreuna din arhivele din țară”21.
Informații deosebit de valoroase găsim în răspunsurile la acest
chestionar în legătură cu întemeierea și locul caselor în cadrul așezărilor.
Potrivit informațiilor consemnate în răspunsuri așezările sunt: foarte
vechi, întemeiate de cineva, reîntemeiate.
Credința că așezările sunt foarte vechi “ de pe vremea uriașilor, a
piticilor sau a jidanilor, locuitorii acestor teritorii înainte de apariția
oamenilor" (Traian jud. Covurlui) a fost menționată într-un număr mare
de răspunsuri22.
Despre unele localități se credea că au fot întemeiate de unii
oameni care pentru merite deosebite în lupte primeau danii de la
conducătorii de oști” un om făcea o vitejie în război și ca răsplată i se da
de la Vodă o bucată de pământ de veci, cu drept de a o stăpâni el și
urmașii să-i și dădea și hrisov la urmă. Bucata de pământ era mai mare
sau mai mică, după vitejia ostașului. El împărțea moșia între fii săi și toți
de veneau moși” (Podul Uoaiei, jud. Iași).
Printre conducătorii de oști care au făcu danii cel mai des au fost
menționați:
împăratul Traian care a venit “în aceste părți de la Roma cu
oaste mare și a bătut pe uriași, soldații lui au rămas pe locul acesta și din
ei ne tragem noi” (Bordei Verde, jud. Brăila);
Negru Vodă “ strămoșii noștri au venit aici mai întâi ca panduri
cu Negru Vodă și după ce Negru Vodă a biruit pe tătari și I-a gonit peste
Dunăre a lăsat o parte din pandurii săi aici, la care le-a dat voie să
muncească pământ care ori cât o putea fiind scutiți de orice dajdii”
(Priseaca jud. Olt) în răspunsurile trimise din localități din Țara
Românească și Ștefan cel Mare “ un viteaz a lui Ștefan cel Mare pentru
multele-i vitejii a primit o mare o porțiune de pământ în aceste locuri
21 Adrian Fochi, op. cit. p. XVIII.
22 “ în vremuri vechi pământul era locuit de uriași. Fata celui mai din urmă uriaș a găsit
un om cu plugul cu patru boi pe câmp, l-a luat în poală cu plug cu tot și l-a dus la tatăl
său care era orb zicând : am găsit un om din cei care ne vor moșteni pământul. Tatăl ei
a zis: dă-1 să-1 pipăi și eu. Fata știind că omul poate fi strivit de degetele uriașului nu l-a
dat pe el ci fierul plugului. Uriașul pipăind fierul, l-a îndoit într-o parte și-n alta zicând:
tot e ceva, are oare tărie”(Voinești, jud. Dâmvbovița).
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unde s-a stabilit și și-a făcut locuință și fiind singur și neputând trăi
singur a chemat mai mulți din ostașii cu care a făcut armata de a se așeza
pe acel loc. Acel viteaz s-a numit Gârceanu și de la el și-a luat numele
satul” (Gârcina, jud. Neamț).
Cei care întemeiau satele erau numiți moși de către urmașii lor
“moșii erau oamenii care la început au alcătuit satele și și-au împărțit
între ei proprietatea, descendenții lor au format cătune sau mahalale care
fiecare poartă numele moșului lui”(Bălănești, jud. Olt).
întemeierea satelor se făcea, potrivit informațiilor din răspunsuri,
prin stabilirea întâi a locului pe care se făceau casele “când se întemeia
un sat omul care voia să facă începutul satului bătea un par și în jurul
acelui par începea să facă case. Urmașii lui binecuvântau sau blestemau
pe cel care a bătut parul” (Pietroasa, jud. Buzău) și a moșiei, prin
delimitarea teritoriului “ la întemeierea satului era obiceiul ca înainte de
a așeza casele să se înconjoare locul prin brazda plugului, după aceia se
punea pietre la punctele însemnate și așa se hotăra moșia satului”
(Felești, jud. Covurlui).
Delimitarea moșiei satului prin semne de hotar reprezenta o
acțiune deosebit de importantă pentru întreaga comunitate, deoarece
aceste semne aveau menirea de-a delimita și mai ales de a apăra un
teritoriu și grupul uman de pe acel teritoriu de străini, necunoscut și de
relele ce puteau veni din exterior “când se punea un hotar și din
întâmplare trecea pe acolo un călător îl prindea și simulau asupra lui un fel
de bătaie și dezbrăcare de haine ca să se consfințească astfel tăria hotarului
și să se știe și să se respecte din copii în copii” (Plenița jud. Dolj)23.
Unele sate au fost întemeiate ca urmare a stabilirii în acele locuri
a unor grupuri de oameni plecați din locurile lor natale din cauza:
unor molime “înainte vreme pe locul unde este satul Titulești era
o pădure mare. Un om din Săveni, de peste Olt, a plecat cu toată casa și
cu alți vecini de-ai lui de frica ciumei și s-au așezat în mijlocul pădurii
făcându-și bordeie” (Titulești, jud. Olt);
foametei “satul s-a întemeiat de către oamenii din Râpa din Tara
Ungurească în timpul când acolo era foamete mare de se hrăneau
oamenii cu scoarță de copacii. Drumul lor a fost de-a dreptul peste munți
și s-au așezat prin păduri unde au început a lăzui pădurea și a-și face loc
de casă și arătură” (Dolheștii Mari, jud. Suceava);
23 “ Când pun semne de hotar oamenii au obiceiul să pună pe preot de citește molitva
de jurământ și toți stau cu mâinile pe acele pietre ce au a se înfige apoi jură cu tot
neamul să se stingă acela care va schimba semnele de hotar sau le va strica și apoi
înfig pietrele în groapa cu ele pun și cărbuni semnul jurământului” ( Florești, jud. Dolj).
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asupririlor din vechile așezări “ satul s-a întemeiat fiind oamenii
alungați din satul lor de un boier numit Mavru care fără drept le-a răpit
moșia și oamenii nemaiputând suferii asupririle lui s-au retras aici din
acel sat” (Mînjești, jud. Vaslui);
unor condiții mai bine de viață promise de unii proprietari
“boierul moșiei a dat veste în toate părțile că aceia care vor veni pe
moșia lui li se va da loc și lemn trebuitor pentru facerea caselor, vitele
lor vor fi slobode pe toată moșia” (Păușești, jud Iași).
Informații valoroase legate de obținerea aurului sunt cuprinse în
unele răspunsuri trimise din localități transilvănene. Ele se referă băile
de aur “se află băi de aur în muntele Măgura care e găurit în toate părțile
cu băi cari azi sunt părăsite. înainte cu 30 de ani mai lucrau câțiva. Pe la
1860 mai existau și șteampuri împărătești în care se pisa piatra din băile
statului. Exista și un rezervor, numit de locuitori Tău construit sistematic
cu zidărie în care se aduna apa din zăpadă și din ploi și când era timpul
să umble șteampurile permeșterul dădea ordin să se deschidă lunea
rezervorul și sâmbăta la 12 ziua se închidea.
Rezervorul există și astăzi și servește la morile de apă” (Țebea) și
la spălătorii de aur “ La Pianul de Sus se spală și azi. Nisipul se pune
într-un vas de lemn, șaitroc, peste care se pune apă și se tot mișcă în
dreapta și în stânga până ce nisipul și apa se duce afară iar praful de aur
rămâne în locul însemnat cu a” (este dat și un desen al șaitrocului n. n)
(Sas Sebeș); “Se construiește o masă în lungime de 4-5 urme și de 2-2,5
urme de lată. Aceasta se așează pe patru picioare astfel ca un capăt este
mai ridicat. Se pune apoi pe masă o pătură de țol de lână și pe acesta se
îngrămădește la capătul de sus nisip prund apoi cu un vas, o doniță pusă
într-o coadă, se pune apă pe prund și se spală. Ce e mare se duce jos, iar
ce e mic întră în țol care se numește herciu, apoi se ia de pe masă se
spală bine într-un troc astfel încât toate părțile mărunte rămân în așa
numitul șaitroc.
Acest instrument se construiește mai ales din lemn ușor de paltin
sau tei și la un capăt este închis iar la celălalt e în formă de lopată.
Acesta se tot scutură apoi se pune apă în el până ce se duce dintr-însul
tot mineralul și metalul rămânând cu puțin nisip. în acesta se pune
mercuriu care trage tot aurul rămânând numai substanțele neprețuite.
Aurul cu mercurul se pune într-o cârpă și se arde în foc, astfel mercurul
dispare iar aurul rămâne curat” (Seliște).
în răspunsuri găsim informații interesante despre rudari, care
sunt considerați locuitori obișnuiți în unele localități “rudarii sunt
oamenii care umblă cu linguri, fuse, furci de tors, suluri, brâgle”
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(Brastavățu, jud. Teleorman) care “vara se duc la băile Abrudului cu
femei cu tot iar toamna se întorc și peste iarnă se ocupă cu strungăritul,
fac fuse, troci” (Codlea, Brașov), iar în altele țigani “rudarii sunt țiganii
care locuiesc în bordeie, în pădurile mari date în tăiere în trecut. Ei fac
roate de car, căruțe, linguri, fuse postăvi și blide mai cu seamă de salcie
și plop” (Lipovu, județul Dolj).
Din unele localități sunt consemnate informații legate de cătănie,
modul de recrutare și durata serviciului militar “se vorbește că prindeau
flăcăii cu funia la oaste și că acei flăcăi făceau slujba trei ani și când
veneau înapoi trebuia să le plătească obștea locuitorilor”(Dofteana, jud.
Bacău), sau “Se vorbește că trebuiau să facă câte 24 ani cătănie. Un
unchiaș a avut numai un copil și l-a luat în cătănie. Copilul era însurat șii părea rău să-și lase nevasta, dar a făcut învoială cu ea ca să nu se
mărite și să ia pe altcineva 24 de ani. Atunci dacă n-a venit el din cătănie
să se mărite. Femeia a ținut 24 de ani, dar trecând o zi peste 24 de ani ea
a căutat să se mărite. Unde au venit oameni s-o ia, în fine ea a voit a face
nunta cu unul din ei.
Uncheașul, tatăl copilului care era în armată, văzând că nora se
mărită a început să taie niște vie ce avea. Tocmai atunci, iată că vine
feciorul din armată la el fără să-1 cunoască tatăl lui. Feciorul își cunoaște
pe tatăl său și văzându-1 că taie via tocmai în ziua în care-i nuntă la casa
lui i-a zis tatălui său: Fugi d-aci moșneag bătrân,
Ce tai via din tulpină
Și-o usuci din rădăcină. Uncheașul ia zis fiului său, pe care nu-1
cunoștea:
Las s-o tai că este a mea
Se mărită nora mea
N-are cui mai rămânea. Flăcăul i-a zis: lasă via n-o tăia și hai la
nunta noră-ta.
Amândoi au mers la nuntă Ea când l-a văzut l-a cunoscut
numaidecât pe bărbatul ei care plecase în cătănie și a zis oamenilor ce se
aflau acolo și omului pe care voia să-1 ia de bărbat: beți, vă ospătați și de
cale vă cătați, ce-am dorit am dobândit și s-a luat tot cu bărbatul să care
a venit din cătănie” (Băleni, jud. Vâlcea).
Nemulțumit de răspunsurile primite la acest chestionar, în 1895,
N. Densusianu redactează un nou chestionar, cu același nume,
cuprinzând 280 întrebări, prin care încearcă să surprindă caracterul
precreștin al unor credințe, obiceiuri și al sărbătorilor de peste an. La
acest chestionar s-au trimis răspunsuri din 462 localități din: Muntenia
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(163 localități), Moldova (194 localități), Dobrogea (32 localități) și din
Transilvania (12 localități).
Răspunsurile trimise la acest chestionar reprezintă cel mai
important fond documentar referitor la sărbătorile de peste an, atât
creștine cât și băbești și au fost prezentate tipologic de Adrian Fochi24.
Fondurile Hasdeu și Densușianu cuprind informații referitoare la
cultura populară românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea din 1342
localități, adică din peste 10 % din totalul localităților românești, fiind
prin vechimea și importante informațiilor cuprinse în ele “fondurile cele
mai importante ca sursă folclorică și etnografică din țara noastră, fără
cunoașterea și utilizarea cărora nu este posibilă nici o cercetare
temeinică de folclor și de etnografie”.
Fondul Pușcariu cuprinde răspunsurile la chestionarele: Casa,
Firul și Stâna, ale Muzeului limbii române din Cluj, redactate și difuzate
în perioada 1926-1931 în vederea redactării Atlasului lingvistic.
Chestionarul Casa a fost redactat de Sextil Pușcariu, Ștefan Pașca
și Romulus Vuia și este cel mai bun instrument de cercetare a arhitecturii
populare românești existent în România până la ora actuală. Chestionarul
cuprinde 489 întrebări grupate pe următoarele capitole:
l. Generalități, întrebările 1-43 care vizează: relația dintre casă și
familie, semnificația termenului de casă, relația dintre casă și locuință,
relația dintre casa veche și casa nou, construcția casei, adăposturile
temporare, case pustii;
2 Derivate și alte înțelesuri ale casei întrebările 43-70 care
vizează: relația dintre casă și familie, relația dintre casă și adăposturile
temporare, alte înțelesuri ale casei;
3 Locul casei, întrebările 70-76 care vizează: terenul pe care se
ridica o casă nouă, locul casei față de drum, locul casei față de punctele
cardinale;
4. Materialul întrebările 77-86 care vizează: materialele de
construcție în general, lemnul ca material de construcție, pământul și
piatra ca material de construcție;
5. Temelia întrebările 87-105 care vizează: relația dintre temelie
și fundație, piatra ca material de construcție a temeliei, talpa casei,
temelia la pereții din pământ;
6 Pereții întrebările 106-146 care vizează: materialele de
construcție a pereților: lemnul, pământul și piatra ca materiale de
construcție; pereții de nuiele;

24 Adrian Fochi, op .cit.
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7 Ușa, întrebările 147-169 care vizează: semnificația termenului,
materiale și tehnici de confecționare a ușilor, țâțâni, închizători;
8 Fereastra întrebările 170-195 care vizează: numărul și locul
ferestrelor, tipurile de ferestre, materialul transparent, închizători;
9. Dușumeaua întrebările 196-206 vizând: tipurile de dușumele
de la casele țărănești și modalitățile de realizare a acestora;
10. Podul, tavanul casei, întrebările 207-220 vizând:
semnificația termenului de pod la casele țărănești, tipurile de
poduri, tehnicile de construcție a lor, urcarea în pod;
11. Acoperișul întrebările 221-265 vizând: materialele și tehnicile
de construcție a acoperișurilor, tipurile de acoperiș, materialul
învelitor, credințe legate de streașină;
12. Prispa întrebările 266-278 vizând: semnificația și funcțiile
prispei, tâmațului, pridvorului, locul acestora și materialele
și tehnicile de construcție;
13. Pivnița întrebările 279-307 vizând: semnificația termenului
de pivniță, tehnicile de construcție a pivniței ca spațiu de
adăpostire a unor produse;
14. încăperile, întrebările 286-307 vizând: numărul, numele și
funcțiile încăperilor casei;
15. Soba, vatra, cuptorul, hornul întrebările 308-351 vizând:
mijloacele de gătit și încălzit, tipologia acestora, modalitățile de realizare
a aparatului de gătit și încălzit, a sistemului de evacuare a fumului;
16. Luminatul întrebările 352-368 vizând: lumânarea, lămpașul,
opaițul, candela ca mijloace de iluminat, mijloace de a face foc;
17. Văruitul, întrebările 369-388 vizând: lipirea pereților,
finisarea și văruirea;
18. Curtea, grădina, împrejmuirea, întrebările389-413 vizând:
terminologia casei și a construcțiilor anexe, locul curții în gospodărie,
împrejmuirile și porțile;
19. Sura, grajdul și alte acareturi întrebările 414-447 vizând:
șura și grajdul, păstrarea produselor agricole și a furajelor;
20. Fântâna, întrebările 448-465 vizând: tipurile de fântâni,
construcția fântânii, credințe legate de fântână;
21. Obiceiuri despre casă întrebările 446-489 vizând: credințe
legate de: locul casei, construcția casei și de vatră.
La chestionarul casa s-au trimis răspunsuri din 396 localități din:
Transilvania (176 răspunsuri), Moldova (102 răspunsuri), Muntenia
Oltenia (88 răspunsuri), Dobrogea (12 răspunsuri), Basarabia și
Bucovina (18 răspunsuri). Răspunsurile cuprind informații valoroase
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privind: terminologia casei și a construcțiilor economice anexe; tipologia
aparatului de gătit și încălzit, și a fântânilor; materiale și tehnicilor de
construcție tradiționale, etc unele dintre ele lipsind aproape în totalitate
din lucrările de specialitate apărute până în prezent.
Chestionarul Firul a fost redactat și difuzat în anul 1929 și
cuprinde 150 întrebări grupate tematic astfel: 1. Cânepa și inul,
semănatul, culesul și topitul; 2. Melițatul și pieptănatul; 3. Lâna, tunsul
spălatul și lucratul ei; 4. Bumbacul; 5 Torsul și uneltele de tors; 6.
Depănatul și unelte de depănat; 7. Urzitul, forme de urzit și unelte; 8
Țesutul și unelte de țesut.
La chestionarul Firul s-au trimis răspunsuri din 279 localități din:
Transilvania (88 răspunsuri), Muntenia și Oltenia (80 răspunsuri);
Moldova (79 răspunsuri); Dobrogea (16 răspunsuri); Basarabia și
Bucovina (32 răspunsuri). Aceste răspunsuri cuprind informații prețioase
legate de terminologia și tipologia uneltelor și a produselor industriei
casnice textile.
Chestionarul Stâna a fost redactat și difuzat în anul 1931. El
cuprinde 182 întrebări referitoare la: 1. Animalele gospodăriei țărănești;
2 Denumirea animalelor după: vârstă, culoare și înfățișarea exterioară; 3
boli de animale ; 4. Semne de proprietate; 5. Stâna, personalul, uneltele
vasele și locul ei; ő.prepararea laptelui și a produselor laptelui; 7.
Credințe despre oi.
La chestionarul Stâna s-au trimis răspunsuri din 96 localități din:
Transilvania (65 răspunsuri); Muntenia și Oltenia (7 răspunsuri);
Moldova (22 răspunsuri), Dobrogea (2 răspunsuri) cuprinzând informații
valoroase privind păstoritul în primele decenii ale secolului XX .
Fondul Vuia este format din răspunsurile trimise la chestionarele:
Obiceiurile de Crăciun( 1926); Obiceiurile de Crăciun și Anul Nou.
Tovărășiile de tineri (1927) și Cerbul, turca brezaia (1927) din 385
localități din: Transilvania (130 localități), Muntenia și Oltenia (108
localități); Moldova (103 localități). Răspunsurile cuprind informații
deosebit de valoroase legate de: pregătirile ce se făceau în vederea
sărbătorilor de iarnă; formele de colindat; repertoriul colindelor (s-au
trimis peste 1000 colinde); darurile date colindătorilor; practici magice
în legătură cu Ajunul sărbătorilor de iarnă etc.
Fondul Mușlea este format din 1244 răspunsuri trimise la cele 14
chestionarea ale Arhivei de folclor, în perioada 1931-39, din peste 1000
localități din: Transilvania (520 răspunsuri); Moldova, Basarabia și
Bucovina (407 localități), Muntenia, Oltenia și Dobrogea (237
localități). Tematica răspunsurilor cuprinde:
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Calendarul poporului pe lunile ianuarie februarie - 134 răspunsuri
Obiceiuri de primăvară - 136 răspunsuri
Obiceiuri de vară - 119 răspunsuri
Calendarul poporului pe lunile octombrie decembrie - 42 răspunsuri
Animalele în credințele și literatura populară - 50 răspunsuri
Credințe și povestiri despre duhuri ființe fantastice și vrăjitorie
- 76 răspunsuri
- Nașterea, botezul, copăilăria - 42 răspunsuri
- Nunta, obiceiuri și credințe - 51 răspunsuri
- Moartea și înmormântarea - 58 răspunsuri
- Șezătoarea -14 răspunsuri
- Pământul, apa, cerul și fenomenele atmosferice după credințele și
poveștile poporului - 48 răspunsuri
- Casa, gospodăria și viața de toate zilele: credințe și obiceiuri
- 34 răspunsuri
- Semne și prevestiri - 6 răspunsuri
- Crăciunul-132 răspunsuri.
Din cele prezentate mai sus rezultă că în cele 5 fonduri
documentare sunt tezaurizate informații privind întreg domeniul culturii
populare (atât material cât și spiritual) din 3666 localități din
:Transilvania (955 localități); Moldova (1070 localități); Muntenia și
Oltenia (1598 localități); Basarabia și Bucovina (23 localități). Valoarea
documentară a informațiilor cuprinse în aceste fonduri documentare este
dată atât de vechimea și multitudinea lor, cât și de seriozitatea cu care
ele au fost înregistrate.
Analiza comparată a acestor informații, coroborată cu cele
înregistrate în răspunsurile la chestionarele Atlasului Etnografic, în
Marele Dicționar Geografic al României (1898-1902), în Dicționarele
geografice pe județele Vechiului Regat, în Monografiile maghiare ale
județelor Sălaj Solnok Doboka, Sătmar etc. și-n bibliografia existentă,
oferă materiale documentare deosebit de solide pentru redactarea unor
sinteze asupra oricărui capitol al etnografiei și folclorului și pentru
redactarea unor tratate de care România duce lipsă la ora actuală.

-
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DES FONDS DOCUMENTAIRES CONCERNANT LA CULTURE
POPULAIRE Â LA FIN DU XIXe SIÉCLE
Résumé

Les auteurs présentent quelques aspects de la culture populaire
roumaine ă la fin du XIXe siécle et aux premieres décennies du XXe
siécle, reflétée par Ies cinq fonds documentaires (Hașdeu, Densușianu,
Pușcariu, Vuia și Mușlea) constitués ă la suite de l’utilisation des
questionnaires comme méthode de recherche, fonds qui reflétent
l’importance des informations concernant la culture matérielle.
Dans la présentation de ces aspects, on insiste sur de
nombreux passages cités des reponses reșues aux questionnaires
Hașdeu, que Ies auteurs considerent comme point de départ de la
recherche scientifique de la culture populaire roumaine, autant de
celle matérielle que de celle spirituelle.
Comme argument de cette affirmation, Ies auteurs présentent
l’ensemble des thernes des questionnaires Densușianu: La Maison, Le
Fii, La Bergerie et Les Coutumes d’hiver qui développent quelques
thernes du questionnaire Hașdeu.
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CÂTEVA ASPECTE ALE CULTURII POPULARE DOBROGENE
DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
Ioan Toșa
Un rol deosebit de important în cercetarea culturii populare
românești îl are investigarea tuturor surselor documentare ce cuprind
informații referitoare la toate capitolele vieții materiale și spirituale de pe
întreg cuprinsul țării pentru că numai astfel se pot cunoaște etapele
evoluției și aria de răspândire a unor fenomene etnografice. Printre
fondurile documentare cele mai complete în ce privește domeniul
culturii populare române, insuficient cunoscute și valorificate până-n
prezent, se numără și răspunsurile trimise la chestionarele: Programa
pentru adunarea datelor privitoare la limba română (1884) a lui B. P.
Hasdeu1, Cestionariu despre tradițiunile și anticitățile terilor locuite de
româm*2(1893-95); Casa (1926)3, Firul (1929)4 și Stâna (1931) 5 a
Muzeului Limbii române din Cluj și Obiceiurile de iarnă (1926)6 a
Muzeului Etnografic al Ardealului din Cluj.

Răspunsurile au fost prezentate de I. Mușlea, O. Bârlea, Tipologia folclorului în
răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu., București.
2 Răspunsurile au fost prezentate de Adrian Fochi Datini și eresuri populare la
sfârșitul secolului al XIX-lea. Răspunsurile la chestionarele lui N. Densușianu.
București 1976.
3 Răspunsurile au fost prezentate de Ioan Toșa, Mărturii documentare privind casa
rurală românească de la începutul secolului XX, în Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei (AMET) pe 1999.
4 Răspunsurile au fost prezentate parțial de Delia Bratu, Contribuții la studiul
Industriei casnice textile transilvănene, în AMET pe anul 1978.
’ Răspunsurile au fost prezentate parțial de Ioan Toșa, Contribuții la studiul
păstoritului românesc de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMETpe anul 1997.
6 Răspunsurile au fost prezentate de Delia Bratu - Ioan Tosa, Arhiva etnograficofolclorică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei pe anii 1974 -‘75.
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Din dorința de-a aduce o modestă contribuție ia cunoașterea
culturii populare dobrogene vom încerca să prezentăm câteva aspecte
surprinse în răspunsurile trimise dintr-un număr de 60 de localități7*
9 la
chestionarele mai sus menționate. Ținem să subliniem faptul că deși
răspunsurile trimise la chestionarele de mai sus nu sunt egale în ce
privește cantitatea și calitatea informațiilor transmise ele reprezintă
fonduri documentare deosebit de valoroase prin numărul mare de faptele
etnografice înregistrate dintr-un număr mare de localități, prin vechimea
lor și prin scrupulozitatea cu care cei care le-au redactat au respectat
Instrucțiunile ce însoțea fiecare chestionar în ce privește modul de
culegere a informațiilor și nu în ultimul rând prin vechimea lor.

7 La chestionarul lui B. P. Hasdeu au fost trimise răspunsuri din următoarele localități:
a) județul Constanta-A) Alimanu, I.Alexandrescu, 2) Beilicu, N Andreescu, 3) Ciobanu,
G. A. Eftușescu, 4) Dăeni, Ionăsescu, 5) Gârliciu D. Gavrilescu, 6) Mîrleanu, At.
Vasiliu, 7) Oltina, A. Sathiru, 8) Parachioi, I. Negrescu, 9) Rașova, C. Măldărescu, 10)
Satu Nou Gh. Stefănescu, 11) Topalu, C Mihăescu, 12) Urum bei. Gh. Adam; b.
județul Tulcea: 1) Caraman-chioi, D. Belinschi 2) Cîrjelari, C. Mateescu, 3) Enisala,
E. Bosku, 4) Garvânu, M. Neculau, 5) Greci, indescifrabil; 6) Hagighiol Ch. Caraman;
7) Isaccea, I.I.Diaconu; 8) Moru ghiol, T.Simion; 9) Niculițel, N.Ludovic; 10 Sari
ghiol, V.Popov; 11) Sari nasuf, Silvestru Arieșianu; 12) Satu Nou. Sulina, I.Cincu; 13)
Satu Nou-Măcin, Gh. Chisencu; 14) Samova, St. Voinea; 15) Turcoaia, I. Pleșniță; 16)
Văcăreni, G. Tarălungă.
La Chestionarele lui N. Densușianu: partea I-a s-au trimis răspunsuri din a)
județul Constanța : 1) Beilicu, N. Andreescu, 2) Caramurat, C. Cornescu, 3) N.
Bălcescu, I. Predescu, 4) Coslugea, Gh. Ștefanescu, 5) Cusgun, Al Romilă, 6)
Ducozel, S. Sabanoff., 7) Dorobanțu, St. lonescu, 8) Dăeni, F. Ionășescu, 9)
Gheringeac, Gh. Pantaziu, 10, Groapa Ciobanu, Gh. Constantinescu, 11) Mârleanu, C.
Popescu, 12) Oltina, C. Măldărescu, 13) Osman Foci, M.Belișoru, 14) Parachioi,
I.Negrescu, 15) Rahmanu, M. Cenușă. 16) Sarai, I.Constantinescu, 17) Topalu, C.
Dumitrescu 18 Topolog, R.Moroianu. Județul Tulcea: 1. Atmagea, Gusu Apostolescu,
2) Ceamurlia de Sus, N. Negocenschi, 3) Beștepe, I Dumitrescu, 4) Balabancea S-L.
Pușcariu, 5) Casap chioi, C. Vișinescu, 6) Cataloi, Alexandru Alecu, 7) Enisala,
V.Popescu, 8. Greci, I. Constantinescu, 9. Jijila, C. Mihăilescu, 10) Nalbat, Marin
Aron, 11) Peceneaga, T. Mîrza, 12) Văcăreni., Gh. Chisencu; partea a Il-a s-au trimis
răspunsuri din: a. județul Constanța: 1. Alacapi, G. Manau, 2) Beilicu. N. Andreescu.
3) Biul Biul, N. Lungescu, 4) N. Bălcescu, indesc., 5) Coslugea, Gh. Stefănescu, 6)
Caraharman, I.Alexandrescu, 7) Calfa, C. lonescu, Bucur, 8) Cartai Siriu. C.Nedelcu,
9) Cara Murat, C.Cornescu, 10) Carvânu, indesc. 11) Dulgheru X. Stenea. 12) Dăeni,
indesc., 13) Gargalâc, Gh. Pantaziu, 14) Gheringeac, Păun Drăgănescu. 15) Tichilești,
Petru Dima, 16) Mârleanu, At. Vasiliu, 17) Oltina, C-tin Moldărescu, 18) Parachioi, I.
Negrescu, 19) Rasova, T. Popescu, 20) Seimenii Mari, D. Bazolea. 21. Saraiu, I
Constantinescu; b) județul Tulcea: 1) Balabacea, I.L. Pușcariu; 2) Jijila, C. Mihăilescu.
3) Peceneaga, C. Mârza, 4) Turcoaia, C. - Popescu.
La chestionarul Casa s-au trimis răspunsuri din județul Constanța.
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Informațiile cuprinse în răspunsurile la chestionarele lui B.P.
Hasdeu și N. Densușianu (care se referă la toate aspectele culturii
populare românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea) și multe dintre
ele pot fi verificate prin compararea lor cu răspunsurile trimise la
chestionarele clujene și cu datele din Marele Dicționar Geografic al
României8.
AȘEZĂRI ȘI ARHITECTURĂ POPULARĂ

Vom începe cu prezentarea unor aspecte legate de așezările
dobrogene înțelegând prin așezări comunitățile social teritoriale
desemnate printr-un toponim ce sunt formate dintr-un număr variabil
de gospodării dispuse în cadrul unei rețele de căi de comunicație și
un teritoriu ce servea ca spațiu ocupațional pentru membrii
comunității respective.
Așezările sunt categorii social istorice care apar, se dezvoltă și în
unele cazuri dispar sub influența unor factori de natură economică,
socială și politică. Influența acestor factori s-a manifestat diferit de-a
lungul veacurilor, acțiunea lor resimțindu-se în mod deosebit asupra
toponimiei, tipului așezării și gospodăriei, ocupației locuitorilor etc.
în cadrul așezărilor dobrogene, ca în cazul celor transilvănene,
bucovinene și basarabene, influența factorului politic s-a resimțit din plin
asupra evoluției lor. Datorită unor factori istorici până în anul 1877
Dobrogea a format un singur județ (Sandajac) administrat de Imperiul
Otoman prin intermediul unui Mutesarif cu reședința în Tulcea9. în
condițiile în care administrarea provinciei era în mâna otomanilor nu
este de mirare faptul că Dobrogea a fost un adevărat rai pentru mari
mase de oameni de diferite naționalități, nemulțumite de viața social
economică din localitățile de baștină. Din această cauză alături de
români în așezările dobrogene s-au stabilit și turci, tătari, ruși, bulgari
nemți, italieni, etc. Pentru exemplificare vom prezenta situația din
județul Constanța.
Conform Marelui Dicționar Geografic al României în anul 1896
populația județului Constanta era de 112.227 suflete din care: 56.617
erau români; 20980 tătari, 10079 bulgari. 7230 turci, 3030 germani,
1176 greci, 1155 lipoveni, 375 armeni, 287 austrieci, 201 italieni, 1858*
8 Marele Dicționar Geografic, Vol.I- București, 1898; Voi. I- 1899; Voi. III. București,
1900, Voi.IV București
Ilie Corfu, Agricultura în Țările Române, 1848-1864, Editura Enciclopedică,
București, 1982, p. 17
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

206

Ioan Toșa

ruși, 168 unguri, 143 evrei, 45 sârbi, 15 muntenegreni1011
. Formarea
12
acestui mozaic de populații au fost favorizat și de așezarea Dobrogei la
întretăierea unor importante căi comerciale, pe apă, care au creat condiții
favorabile pentru desfășurarea unor activități comerciale mai intense
decât în alte zone ale țării.
Ecourile stabilirii unor populații străine în unele așezări11 sau
înființarea unor așezări noi de acestea, se regăsește și-n istoria orală a
locuitorilor care menționează: “un grup de 80 de musulmani vemți de la
locul sfânt s-au stabilit aici și au dat numele localității”(Hagilar);
“locuitorii bulgari au venit în 1812 pentru a scăpa de armata țaristă”
(Hagilar); “după ce rușii au bătut pe turci au luat cu avutul lor pe toți
creștinii din Dobrogea și i-a dus în Basarabia formând sate. Acolo
neputând să stea sub ruși au fugit unul câte unul în Dobrogea și au făcut
mai întâi 5 -10 case sau bordeie apoi s-au mărit formând sate”(Jijila).
Populația dobrogeană locuia, la sfârșitul secolului al XIX-lea, în
așezări rurale și așezări urbane “. Potrivit Marelui Dicționar Geografic
al României în județul Constanța la 1886 erau 7 comune urbane și 73
comune rurale care aveau 103 sate și cătune. Așezările rurale (satele și
cătunele) erau formate dintr-un număr variabil de gospodării și erau
relativ mici din punct de vedere al numărului populației componente13.
Toate așezările dobrogene își aveau, la sfârșitul secolului al XIXlea teritoriul precis delimitat atât de marea proprietate individuală și de
stat cât și de teritoriul altor așezări. Teritoriul unei așezări era compus din
două părți distincte: vatra satului sau intravilanul și hotarul sau
extravilanul. Din punct de vedere al proprietății existau părți comune
asupra cărora aveau drepturi egale toți membrii comunității (drumuri,
terenuri neproductive, ape, etc.) atât în cadrul vetrei satelor cât și în
hotarul acestora. în cadrul vetrei satelor se găseau terenurile ocupate de

10 Datele au fost luate din MDGR
11 în anul 1886 situația etnică din câteva sate era următoarea: Balabancea 434 români,
708 ruși, 115 turci, 8 Evrei; N. Bălcescu: 1050 români, 539 turci, 9 hermani; Beștepe:
816 români, 246 bulgari, 10 germani; Cataloi: 351 români, 561 bulgari, 199 germani,
332 italieni.: Nallbat: 669 români, 380 bulgari, 227 turci, 321 ruși.
12 Denumirea oficială era de comune urbane și comune rurale. în județul Constanța erau
7 comune urbane și 73 comune rurale cu 103 cătune.
13 Comuna Beilicu avea 268 familii care formau două sate; Calfa avea 328 familii
care locuiau în 6 sate, din care Calfa sat era format din 105 familii; Caravanu 176
familii care formau 4 sate; Cataloi311 familii formând 2 sate din care Cataloi sat
avea 195 familii; Gargalâc avea 229 familii ce formau 3 sate din care Gargalâc sat
avea 84 familii; Sarai 454 familii care formau 4 sate din care Sarai sat avea 200
familii.
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către gospodării și terenuri libere pe care se puteau ridica noi gospodării,
în cadtul hotarului se găseau terenurile arabile, viile, fânețele, izlazul, etc.
Pentru a ne face o imagine asupra teritoriului aparținând
așezărilor rurale dobrogene vom prezenta situația din câteva localități:
Suprafața

Nr.
Crt.

Satul

Numărul
familiilor

Teritoriului

Vetrei satului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aliman
Atmagea
Balabancea
N.Bălcescu
Beilicu
Beștepe
Biul Biul
Calfa
Cara Murat
Cataloi
Ciobanu
Cîrjelari
Dăeni
Dorobanțu
Dulgheru
Enisala
Greci
Gârliciu
Jijila
Medanchioi
Morughiol
Nalbat
Oltina
Osman Foci
Parachioi
Pecineaga
Satu Nou
Seimeni Mari
Sarisnasuf

125
311
206
340
169
388
237
502
304
311
274
275
351
158
140
120
327
264
310
208
290
290
324
205
173
271
335
178
274

2448 ha
3563 ha
6000 ha
14073 ha
6399 ha
12500 ha
12384 ha
14064 ha
10073 ha
3382 ha
5486 ha
12200 ha
8924 ha
7095 ha
3915 ha
2200 ha
6625 ha
7366 ha
1854 ha
951 ha
46000 ha
3800 ha
5316 ha
6721 ha
1631 ha
3382 ha
4300 ha
5354 ha
3614 ha

105 ha
63 ha
213 ha
413 ha
127 ha
270 ha
75 ha
87 ha
228 ha
140 ha
69 ha
380 ha
383 ha
184 ha
75 ha
115 ha
20 ha
50 ha
110 ha
43 ha
100 ha
83 ha
145 ha
261 ha
30 ha
66 ha
26 ha
45 ha
235 ha

Proprietatea
individuală în
vatra satului
0,80 ha
0,88 ha
1,03 ha
1,21 ha
0,75 ha
0,69 ha
0,31 ha
0,17 ha
0,75 ha
0,45 ha
0,25 ha
1,38 ha
1,09 ha
1,16 ha
0,53 ha
0,95 ha
0,08 ha
0,18 ha
0,35 ha
0,20 ha
0,34 ha
0,28 ha
0,44 ha
1,27 ha
0,17 ha
0,24 ha
0,07 ha
0,25 ha
0,85 ha

După clini reiese din tabelul de mai sus, cu cateva excepții,
suprafața teritoriului aparținător unei localități era mare comparativ cu
numărul familiilor din care era formată respectiva așezare. Această
situație a fost consecința numărului mic de așezări ce se găseau
răspândite pe teritoriul Dobrogei. Suprafața mare a teritoriului
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aparținător unei așezări a permis ca și suprafețele elementelor așezării
(vatra satului și hotarul) să fie mare.
Astfel raportând suprafața vetrei satelor la numărul familiilor
obținem o suprafață medie mai mare de 0, 5 ha de familie de unde putem
trage concluzia fapt că gospodăriile aveau dimensiuni mari, fie că în
cadrul vetrei satelor se găseau spații (grădini) destinate înființării unor
noi gospodării. Pe baza acestor dovezi credem că nu greșim când
afirmăm că așezările dobrogene făceau parte din tipul răsfirat și se
caracterizau prin: suprafața mare a vetrei satelor care permitea ca în
cadrul ei pe lângă terenurile ocupate efectiv de către gospodării să se afle
și suprafețe libere destinate înființării de noi gospodării și prin existența
în cadrul ei a tuturor tipurilor de căi de căi de comunicație. Este foarte
probabil că în așezările în care alături de români locuiau și alte
naționalități anumite părți ale acestora să fi fost de tipul adunat.
Forma răsfirată a așezărilor dobrogene este confirmată și de
unele informații din răspunsuri potrivit cărora gospodăriile “ se găsesc
numai în cadrul vetrei satului pe două dealuri și pe valea dintre ele”
(Peceneaga ) de-a lungul unor drumuri ce se încrucișează în mijlocul
satului “(Balabancea),: “în dezordine, separate și împrăștiate pe
coastă”(Cataloi); de-a lungul unor “ulițe întortocheate “ (Atmagea); “pe
15 ulițe ce se întretaie regulat și sunt așezate pe pantele dealului”
(Beilicu) sau “un drum drept de-a lungul văii”(Cos!ugea) “pe văi, fără
nici o ordine” (Osman Foci); “are case mici neregulate și ulițe
întortocheate” (Alimanu ); “casele sunt așezate pe 5-6 ulițe, unele sunt
risipite, altele aliniate, înconjurate de grădini" (Dobromir).
La ridicarea unei noi gospodării se ținea seama de apropierea
unei surse de apă din care cauză așezările, în majoritatea cazurilor, se
aflau “ pe deal și pe vale unde se găsește apă”(Meidanchioi).
Păstrarea în toponimia locale din multe așezări a toponimicului
șiliște denumire dată locului unde a fost vechiul sat “se cunoaște că a
fost sat că se găsesc hârburi și tot felul de urme de locuință”)Jijila)
întăresc informațiile orale transmise din generație în generație în legătură
cu trecutul unor așezări. Mutarea gospodăriilor dintr-un loc în altul
pentru a se apăra în fața pericolelor a fost posibilă în timpul stăpânirii
otomane în condiții le în care aceasta era interesată de stabilirea unor
populații străine în zonă.
Gospodăriile așezărilor dobrogene la sfârșitul secolului al XIXlea. Gospodăriile din cadrul așezărilor rurale erau formate din
următoarele elemente: curtea sau bătătura “partea gospodăriei din fața
casei” (Topalu) în jurul căreia erau dispuse construcțiile economice
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anexe, “în cadrul căreia se desfășura cea mai mare parte a activităților
gospodărești” (Dobromir) care de obicei era îngrădită; oborul sau ocolul
“locul mai în fund și mai aproape de grajd ce servește pentru închiderea
vitelor” (Dobromir). De obicei în obor “ se țineau vitele mici” (T.
Vladimirescu), iar “în obor vitele mari și erau închise cu gard de nuiele”
(T. Vladimirescu). în obor se găsea coșarul și iernaticul (Topalu);
armanu locul unde se păstrau nutrețurile și se găsea” fața pe care se
treieră” (Dobromir). Armanul era de obicei închis, aici fiind depozitate și
șirele de paie (Dobromir). Nutrețul se mai ținea și în armanele de la
marginea satului de unde era adus acasă cu carul (Oltina); ograda care
era grădina gospodăriei în care se aflau zarzavaturile și pomii fructiferi.
Gospodăriile erau împrejmuite cu garduri de nuiele, de zid de
piatră și de scânduri care se mai numeau și zăplazuri (Sarai). Zăplazurile
puteau fi din “ uluci sau șipci”(Sarai).
Și în așezările dobrogene la fel ca în toate așezările românești
casa era cea mai importantă construcție din cadrul unei gospodării, casa
reprezentând în viața socială a satului atât construcția cu rolul de
locuință permanentă pentru o familie cât și întreaga familie cu atributele
ei morale și economice.
Pentru ca o construcție ce îndeplinea rolul de locuință să se
numească casă trebuia să îndeplinească anumite condiții. în primul rând
trebuia să fie ridicată la suprafața pământului. Locuințele cu două
încăperi care erau săpate în pământ se numeau bordeie. Termenul bordei
n-avea o conotație peiorativă, el însemnând “o locuință făcută în
pământ” (Caramurat) și “ acoperită totdeauna cu pământ” (Cernavodă).
Construcția ridicată la suprafața pământului trebuia să fie
compusă din cel puțin două încăperi, dintre care una să servească drept
locuință pentru o familie să ofere un minim de confort - lumină și
căldură - pentru care trebuia să aibă ferestre, pod și aparat de încălzit.
Construcțiile ridicate la suprafața pământului care n-aveau două încăperi,
ferestre și pod se numeau colibe.
Coliba în satul dobrogean de la sfârșitul secolului al XIX-lea era
“un adăpost făcut în afară de sat din stuf, în formă conică “ (Oltina) sau
“o casă cu o singură cameră, din gard lipit, învelită cu paie sau coceni,
făcută în câmp la vie sau la bostănărie”(Sarai) care oferea adăpost de
scurtă durată “țăranilor care au locuri departe de sat, păzitorilor de
animale, de țarină și pădurarilor” (Oltina). Tot colibă se spunea și unei
“case întunecoase și rău construită”(Seimeni).
La o construcție ridicată la suprafața pământului cu mai multe
încăperi, casă se numeau numai acele încăperi care serveau drept
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locuință pentru o familie, pentru restul folosindu-se termenii de: tindă
sau sală, încăperea care servea drept anticameră și în care se afla vatra
sobei, polatră încăperile mai scunde din dosul construcției care puteau fi
utilizată și ca bucătărie sau cămară.
Termenul de casă desemna și familia care locuia în acea
construcție și mai ales atributele morale ale acesteia, foarte des auzinduse expresii de genul “ fată de casă bună”. Când o persoană provoca
disensiuni în cadrul unei familii se spunea că-i strică casa “i-a stricat
casa lui Gheorghe” (Oltina).
Termenul de casă era utilizat și pentru a desemna întreaga
gospodărie și proprietate ce aparținea unei familii din care cauza la
întemeirea noilor familii părinții băiatului și fetei aveau grijă ca o dată cu
ridicarea locuinței să pună și bazele economice acesteia.
Casa a avut un rol important în viața socială a comunităților
rurale din care cauză fiecare familie dorea să aibă casa ei proprie
“familiilor fără case le zice fără căpătâi” (Caramurat). Casa se construia
în trei situații: a. când se întemeia o nouă familie, b. când casa veche s-a
dărăpănat și nu mai poate fi locuită; c. când proprietarul dispunea de
resurse materiale și considera neîncăpătoare casa veche.
în mod obișnuit o casă se construia atunci când se întemeia o
familie, dacă bărbatul nu moștenea casa părintească, “băiatul cel mic
moștenește casa părintească” Sarai). Tradiția era ca pentru restul copiilor
părinții având obligația morală de a le face casă pentru a nu trebui să se
mute în casa soției, lucru care nu prea convenea soților deoarece râdea
lumea de ei zicând “că se mărită nu se însoară, “(Oltina) sau să-i ajute
să-și facă casă proprie.
Construirea casei pentru o familie nouă era obligația morală a
părinților băiatului “tatăl băiatului trebuie să-i facă casă” (Sarai) fie
înainte de căsătorie “cine are posibilitatea face casă copilului înainte de
căsătorie” (Dobromir), fie îl ajută să-și facă casă după căsătorie. Până se
termina casa proprie familia nouă locuia împreună cu părinții băiatului.
Casa nouă se făcea fie pe un teren liber din cadrul vetrei satului
(proprietatea familiei sau cumpărat) fie pe terenul obținut prin divizarea
gospodăriei vechi.
în situația în care casa veche s-a dărâmat sau a devenit
nelocuibilă proprietarul alegea materialul bun din casă și-l folosea la
casa nouă, care se ridica pe vechea temelie “dacă casa veche a fost bună”
(Topalu). Nu se folosea materialul și nici vechea temelie dacă casa veche
a fost considerată rea, adică a fost fără copii, cu certuri sau dacă familia
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n-a putut progresa și atunci se alegea un alt loc pentru casă “ înaintea
celei vechi pentru ca să progreseze casa” (Topalu).
Când proprietarul dispunea de resurse materiale și considera
neîncăpătoare casa veche pentru ridicarea unei case noi apela la cei mai
vestiți meșteri din zonă care aduceau cu ei anumite “inovații” în ce
privește materialele și tehnicile de construcție, în planimetria și elevația
casei.
Informațiile referitoare la casele vechi care au înlocuit bordeiele
ca locuință sunt sărace, ele arătând doar că “aveau pereții de nuiele lipite
cu lut, aveau o singură cameră și tindă, cu ferestre mici, care la cele mai
multe case aveau în loc de geam o foiță subțire din piele. In loc de pat
era o ridicătură de pământ. Scaune în casă nu erau. Pereții se spoiau cu
lut galben în loc de var”(Greci).
Dată fiind importanța pe care o avea casa în viața unei familii,
aceasta nu se putea ridica decât pe un loc curat pentru ca viitorii căseni
să aibă parte de noroc, sănătate belșug și mai ales să aibă copii pentru a
nu rămâne casa pustie și a se pierde neamul. Nu erau considerate locuri
curate și nu era bine să se facă casă pe “ locul în care a murit cineva” (T.
Vladimirescu); “locul unde a fost înfăptuit un omor, sau a fost îngropat
cineva, crezând că sufletele celor morți se face strigoi și sub diferite
forme vine, mai ales noaptea, și supără pe căseni”(Oltina).
Nu se făceau case nici “ pe locul unei case pustii unde s-au aciuat
duhuri necurate” (Mangalia) care aduceau “ în casa nouă diferite boli și
căsenii mureau”(Dobromir), pe locul unde “au fost gropi de bucate
pentru că ele blestemă și pe hotarul proprietății că stau duhuri
rele”(Topalu).
Pentru a asigura viitoarei construcții un minim de igienă locul pe
care se ridica casa trebuia “ să fie mai ridicat și ferit de scurgeri de ape în
timpul ploilor”(Oltina) pentru a nu se bălți apa în bătătură și pentru a
apăra pereții de umezeală. Terenul trebuia să fie “neted, sănătos și să nu
aibă gropi astupate”(Sarai), să nu fie “chiar lângă drum de teama răutăți
lor “ (Sarai), ci “la o anumită distanță, după tradiție”(Dobromir). Terenul
trebuia să fie astfel ales pentru ca viitoarea casă să aibă fațada spre sud și
să fie ferită de vânt.
După primul război mondial la stabilirea locului pentru ridicarea
unei case noi participa alături de proprietar și o “comisie format din
primar, învățător și agentul sanitar” (Oltina).
Ca materiale de construcție au fost folosite: pământul, piatra și
lemnul. Pământul ca material de construcție a fost utilizat sub formă de
pământ bătut și cărămizi, arse sau nearse.
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Pentru ridicarea unei construcții din pământ bătut se săpau
șanțuri “ca pentru fundație pe marginea cărora se bateau, din loc în loc,
pari perechi ce erau legați în partea de sus pentru a nu se îndepărta. Pe
marginea șanțului se făcea un uluc din dulapi. în șanțuri și în ulucul
astfel făcut se punea pământul pregătit și se bătea cu maiul. Când ulucul
erau umplut cu pământ bătut, se ridicau dulapii mai sus și se bătea alt
rând de pământ, făcând așa până pereții ajungeau la înălțimea dorită.
Locul pentru uși și ferestre se tăia în pereți după ce aceștia erau
terminați”(Cernavodă). Pământul care se bătea în pereți era un pământ
galben amestecat cu pleavă și apă ce era călcat cu picioarele până se
făcea o pastă vârtoasă.
Cărămizile nearse chirpici au fost utilizate ca material de
construcție mai ales din preajma primului război mondial. Cărămizile
erau făcute de cărămidari din “pământ galben amestecat cu pleavă și apă
până se făcea o pastă vârtoasă care se punea în forme paralelipipedice de
lemn din care erau puse la uscat” (Dobromir). Formele în care se punea
pasta pentru cărămizile nearse erau “de trei ori mai mari decât cele
pentru cărămizile arse” (Caramurat). Pentru ridicarea unei case “trebuiau
cam 3000-3500 bucăți”(Topalu).
Cărămida arsă a fost folosită ca material de construcție mai ales
de familiile bogate. Cărămida era cumpărată de la cărămidari care o
făceau din “pământ negru amestecat cu pământ nisipos și cu apă, care se
amesteca bine până se face un aluat care se pune în forme de lemn din
care se așează să se usuce. Când erau uscate se clădeau cuptor și se
ardeau” (Oltina).
Pereții din cărămidă (arsă sau nearsă) se ridicau pe o fundație pe
care se clădea cărămida cu mortar de pământ. Locul pentru uși și ferestre
se stabileau și se lăsau o dată cu ridicare pereților.
Piatra ca material de construcție a fost folosită mai ales pentru
zidirea fundațiilor. Pentru fundație “se săpa șanțul până se dă de pământ
sănătos, la orice adâncime, dar obișnuit fundația avea 30 cm
adâncime”(Oltina). Se folosea “ piatră de culoare vânătă care rezistă mai
mult”(Caramurat); “piatră tare, pentru că piatra moale se macină de ger
și umezeală”(Cernavoda).; “ piatra albă mai puțin sfărâmicioasă la
umezeală”(Oltina).
Lemnul a fost utilizat pentru realizarea podului și a șarpantei
acoperișului și mai puțin pentru pereți” din cauza lipsei pădurilor”
(Topalu). în unele localități se mai păstra amintirea caselor cu pereții din
bârne “ în vechime fiind păduri mari prin aceste locuri se obișnuia să se
facă case din lemne groase și lungi. Lemnul preferat era tufa neagră, un
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stejar tare și des” (T. Vladimirescu). Dispariția pădurilor a dus Ia
înlocuirea lemnului lung și gros cu nuielele folosite mai ales de oamenii
mai săraci “ numai două case din nuiele sunt în sat” (Dobromi r)
Pentru realizarea pereților de nuiele “se fixau un rând de pari în
pământ între care se îngrădeau nuiele rar pentru a putea pătrunde
ceamurul între ele”(Oltina).Când pereții erau terminați “ se taie cu
fierăstrăul de mână locul unde vin ușile și ferestrele. S-a avut în vede re
ca în acel loc parii să fie așezați Ia distanța potrivită” (Oltina).
în partea superioară a pereților se fixa cununa sau călcătoarea
“după ce s-a terminat cu pereții, pe lungimea lor se pune călcătoarea” (T.
Vladimirescu) care era un cadru dreptunghiular din bârne de stejar sau
de brad pe cât posibil de aceeași lungime ca pereții. Pe călcători se fixau,
la distante egale, grinzile și se făcea podul.
Casele dobrogene de la sfârșitul secolului al XIX-lea aveau două
tipuri de pod: cu grinzi aparente și cu tavan. Podul cu grinzi aparente
era cel mai des întâlnit, el fiind realizat dintr-o rețea de grinzi fixate Ia
distante egale pe cununa casei, pe care erau bătute scânduri de brad
frumos finisate pe partea care se vedea din casă. Pentru ca să nu
pătrundă curenții reci de aer în interiorul casei scândurile se bateau pe
grinzi lămbuit, privestit sau în nut șifeder.
Pentru a fi bătute lămbuit scândurile trebuiau să aibă marginile
tăiate în formă de L pentru a se putea suprapune câte două. Privistit era
atunci când scândurile erau puse cu marginile una pe alta. înnut și feder
scândurile erau tăiate pe marginea lor ca parchetul.
La podul cu grinzi aparente peste scânduri se punea un strat de
pământ care era lipit anual pentru a păstra căldura în interior. După
primul război mondial podul cu grinzi aparente a suferit o modificare, în
sensul că scândurile erau bătute pe latura din interiorul casei a grinzilor,
iar în pod “peste grinzi se puneau cotețe de stuf pe care se așeza un stat
uniform de pământ”(T. Vladimirescu).
Tavanul a fost întâlnit la casele familiilor bogate ridicate mai ales
după primul război mondial. El era făcut din “cotețe de stuf legate cu
sârmă între grinzi” (Oltina) sau din “vălătuci făcuți din pământ
amestecat cu paie puși printre bucățile de lemn așezate între grinzi”.
(Caraomer) Tavanul astfel realizat se tencuia cu un amestec de var și
nisip.
Acoperișul caselor făcea parte din tipul cu șarpanta în popi.
Șarpanta era formată dintr-o rețea de căpriori fixați, perechi, cu un capăt
pe cosoroabă iar cu celălalt pe cumpăna susținută de popi. Popii erau
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“bucăți de lemn de 1, 50-2, 50 m fixați pe grinzile casei’' (Topalu) și
aveau rolul de-a prelua o parte din greutatea acoperișului.
Ca formă șarpanta era în patru ape și în două ape. Acoperișul în
patru ape avea două ape trapezoidale și două ape triunghiulare. Șarpanta
acoperișului avea pe lângă perechile de căpriori și patru comari
(căpriorii de la capetele acoperișului). Acoperișul în două ape avea apele
dreptunghiulare și era întâlnit mai ales la casele nemților.
Ca material învelitor al acoperișului s-au folosit stuful, olanele și
țigla. La casele învelit cu stuf pe căpriori se băteau leațuri mai groase, pe
care se așeza “stuful legat în snopi mai mici, în rând, începând de jos.
Pentru a nu fugi capetele de jos a snopilor era vârât într-un laț de lemn
până se punea rândul al doilea de snopi. Se puneau trei rânduri de stuf,
snopii din rândul al treilea erau îndoiți cu vârful peste creștet de partea
cealaltă și se punea un lemn gros ca să nu-1 ia vântul’’ (Topalu).
Pentru acoperirea cu olane peste căpriori se bătea scândură pe
care se punea pământ în care se fixau olanele. Dat fiind că un astfel de
acoperiș era costisitor el a fost rar utilizat ca casele țărănești.
Când casa era gata de acoperit se începea lipitul pereților, care se
făcea diferit în funcție de materialele din care erau construiți. Pereții din
gard de nuiele erau înfundați cu bulgări de ceamur “pasta obținută din
amestecul pământului cu paie și apă prin călcare” (Sarai). După ce erau
bulgăriți toți pereții se lăsau să se usuce după care se îndreptau cu un
“amestec mai subțire de pământ argilos și pleavă, acoperindu-se
crăpăturile ivite și îndreptându-se “(Sarai) apoi erau lăsați să se usuce14.
Când pereții erau uscați se spoiau cu “ un amestec subțire de pământ și
balegă”(Cernavoda) apoi se văruiau.
Pereții construiți din cărămidă - arsă sau nearsă - se tencuiau cu
“un amestec de pământ, pleavă și apă”(Sarai) cei din chirpici și cu
"mortar făcut din nisip și var cei din cărămidă arsă” (Cernavoda) după
care erau văruiți.
Casele se văruiau anual. înainte de Paști, pentru că era credința că
și ele trebuie să întâmpine învierea Domnului curate, altfel blestemă pe
căseni, și înaintea Crăciunului pentru a aștepta pe colindători, mai ales
familiile care aveau fete mari. Se mai văruiau casele și înaintea unor
nunți, înmormântări. Pentru văruit “varul se amestecă cu apă și puțin
nisip cernut într-o căldare și se punea în acest amestec sineală
(albăstreală) “apoi se da pe pereți cu văruitorul” (Oltina).
N " Primii înfundătură se face cu pământ amestecat cu paie sau pleavă și apă. la a doua
se pune pleavă mai puțină și mai măruntă, iar la urmă numai cu pământ, nisip și balegă
de cal" (Oltina).
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Casele aveau prispă, o ridicătură de pământ amenajată împrejurul
pereților casei cu scopul de a împiedica pătrunderea curențiior de aer
rece în interiorul locuinței și de a apăra de umezeală mai ales la pereții
de gard și de chirpici. Prispa avea o lățime de 20-30 cm, atât cât
acoperea streașină acoperișului și înălțimea egală cu cea a feței casei, din
care cauză ea nu putea n utilizată decât ca loc de șezut. Prispa era
păstrată în condiții bune în tot cursul anului și pentru că se credea că în
spațiu de sub streașină umblă sufletele morților din casă.
Pentru a putea fi utilizată prispa a fost lărgită și a fost mărginită
cu o talpă, o grindă de lemne de pe care din loc în loc se ridicau stâlpi pe
care se fixa cosoroaba pentru căpriorii acoperișului. Prispa astfel
realizată se numea pridvor. Pridvorul putea să fie deschis sau închis în
care caz avea parmalâc “o împrejmuire de scânduri frumos lucrate,
uneori înflorate, ce închide pridvorul pe o înălțime de 1 m.”(Caraomer).
După primul război mondial s-a generalizat obiceiul de a se face
balcon “o parte ieșită în afara prispei, Ia mijlocul casei, în dreptul întrării
în sală, în formă de pătrat, cu acoperiș separat lipit de acoperișul casei și
sprijinit de doi stâlpi în față” (Oltina).
Construirea pridvorului și a balconului la casele țărănești a
permis crearea unui spațiu acoperit mai mare în care se putea păstra
“hambarele de scândură în care se ținea făina sau mălaiul” (Dobromir),
sau se putea desfășura unele activități mai ales în perioadele calde.
Fața casei (dușumeaua) era din pământ bătut sau din scândură.
Casele cu pământ bătut erau cele mai numeroase la sfârșitul secolului al
XIX-lea. Fața casei din pământ se realiza prin introducerea de pământ în
interiorul casei după ce aceasta era gata acoperită. Pământul se bătea cu
maiul pentru a se obține o suprafață plană netedă, după care “se lipea cu
un amestec de pământ galben și balegă pentru a nu avea crăpături și a fi
frumos” (Oltina). Fata casei se lipea săptămânal, sâmbăta, pentru a fi
curat în casă duminica și în săptămâna următoare.
Casele familiilor mai bogate aveau măcar o cameră cu scândură
(dușumea) pe jos. Dușumeaua se făcea atunci când se construia casa prin
fixarea unor grinzi de stejar pe care se băteau scânduri de brad finisate,
înainte de a se bate scândurile spațiile goale dintre grinzi erau umplute
cu pământ.
Casele aveau atâtea uși câte camere aveau. Ușile erau de tipul cu
toc având două praguri de sus și de jos. Tocul era făcut din scândură
finisată și iar ușa “ cu un canat sau cu două canaturi” (Sarai) era fixată în
balamalele bătute în toc și “se închideau cu zăvoare sau ivăre”
(Caramurat).
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Iluminatul natural era asigurat prin intermediul ferestrelor.
Ferestrele erau plasate în peretele de la fațadă și în cel de răsărit a casei”
de obicei la fiecare odaie câte două ferestre” (Oltina). Ferestrele erau
mobile, ramele fiind prevăzute cu ochiuri de sticlă.
Pentru iluminatul artificial se utiliza: opaițul “un ciob sau un
hârb în care se punea grăsime și o feștilă căreia i se da foc” (Dobromir),
lampa cu gaz și felinarul “ o cutie prismatică cu fețele laterale cu geam,
în care se punea o lumânare aprinsă pentru a fi apărată de vânt”
(Dobromir). De sărbători în toate localitățile se aprindeau candele care
“în care ardea o feștilă pusă în ulei” (Topraisar).
încălzitul caselor se făcea cu: soba oarbă, soba nemțească și soba
din tablă. Soba oarbă a fost utilizată în toate localitățile pentru încălzitul
camerei de locuit și pentru prepararea mâncării pe vatra acesteia din sală.
Ea era făcută “din cărămidă, în camera de locuit, și avea în tindă gura pe
unde i se da foc cu paie și coceni de porumb” (Oltina). în tindă sobele
aveau vatra pe care se trăgea cenușa și pe care se prepara mâncarea.
Fumul ieșea în tindă de unde pe coșul casei ieșea afară.
Soba nemțească a fost utilizată atât pentru încălzit cât și pentru
prepararea mâncării. Ea “era zidită din cărămidă și are o plită de tuci și
burlan de tablă care ducea fumul în coșul casei” (Oltina).
Sobele din tablă erau cumpărate din comerț, ele fiind folosite mai
ales în localități le în care se găsea lemn de foc” fiind lângă Dunăre
avem lemn de salcie și plop pentru foc” (Oltina).
Pentru coacerea pâinii se folosea cuptorul “o sobă largă înăuntru,
zidită din olane și cărămidă și spoit cu pământ galben. în fața cuptorului
se află o vatră pe care țăranca face mămăligă sau gătește mâncarea pe
pirostrii sau plite așezate pe chirpici” (T. Vladimirescu).
Casele vechi “erau compuse dintr-o odaie și o sală” (T.
Vladimirescu). Spre sfârșitul secolului al XIX-lea se generalizează
obiceiul de a se face două camere de locuit, de o parte și de alta a sălii
“casele bătrânești, din care mai există și astăzi câteva, sunt formate
numai dintr-o sală și cameră, în timp ce casele de astăzi sunt formate în
general dintr-o sală la mijloc și câte o cameră la dreapta și la stânga, iar
în față o prispă. Cei mai înstăriți fac în dos alte trei camere mai joase
corespunzătoare camerelor din față și le zic polatră” (Oltina).
Răspunsurile evidențiază și câteva deosebiri între casele
românilor și a celorlalte naționalități din Dobrogea. Spre deosebire de
casele românilor “care sunt separate de clădirile accesorii, având
acoperișul puțin mai înclinat” casele nemților “formează un singur corp
cu clădirile accesorii iar podul le servește ca un fel de magazie pentru
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bucate, fiind prevăzut cu pereți laterali. Pereții caselor nemțești sunt dați
cu vopsea preparată cu ulei”(Mangalia). Casele turcilor și a tătarilor”
sunt construite după stil oriental, n-au pod, au acoperișul fiind lipit pe
dedesupt” (Caraomer).
Informațiile legate de construcțiile economice din cadrul
gospodăriei țărănești sunt relativ reduse, rezumându-se la menționarea
lor fără a se face și alte precizări. Astfel pentru adăpostirea animalelor se
foloseau: grajdul, sau coșarul, saiaua, saivanul (care are într-o parte uși
mari) perdeaua care este numai o împrejmuire de stuf folosită pentru
adăpostirea oilor iarna”(Topalu). Furajele pentru animale erau păstrate în
aer liber pe arie care putea fi în cadrul gospodăriei în obor “plugarul
obținând mai multe păioase nu-i convine să facă o clădire anume pentru
ele și pentru nutreț” (Caramurat) ci “le ține afară, în șire sau clăi pe arie”
(Topalu). în unele localități, în care ariile erau la marginea satului pe ea
“se făcea, după treierat șirele de paie de unde erau aduse iarna cu carul
acasă” (T. Vladimirescu).
Cerealele erau păstrate în hambare și porumbare făcute “din gard
sau din scândură pentru ținut porumb” (Topalu) iar bucatele în gropi
“deasupra strâmte, atâta cât încape omul, iar jos largă până la 2-2, 5 m în
care se ținea grâul” (Dobromir). Pentru păstrarea făinii se utilizau
hambarele de scândură “ păstrate în chiler sau la capătul prispei”.
(Dobromir).
Aprovizionarea cu apă potabilă a reprezentat o problemă pentru
localitățile dobrogene și de aceea apei i se acorda o importanță mare. Se
credea că cel care face o fântână “face o pomană deosebită pentru
sufletul lui, având apă pe lumea cealaltă”(Dobromir). Fântâni se putea
face și “în numele celor morți, mai cu seamă în accidente nenorocite,
având credința că prin astfel de fapte se ușurează de păcate mai cu
deosebire când n-au avut parte de sfânta împărtășanie”(Caramurat).
Când se făcea o fântână “participau bucuroși toți vecinii la săpat”
(Caraomer). Fântâna se sapă sub forma de “groapă de formă rotundă
până ajungeau la izvor. Când au ajuns la izvor se mai săpa “mai săpa
puțin apoi încep să clădească cu piatră pereții în sus” (T. Vladimirescu).
Când ajungeau cu clăditul la suprafața pământului se făcea ghizdul “ pe
patru bucăți de lemn de stejar încheiate “care erau prevăzute cu capac ca
să nu cadă ceva în fântână” (Caraomer).
La terminarea fântânii “fac un colac și mâncare, cheamă preotul
de face sfeștanie apoi se pun în jurul fântânii de mănâncă și beau apă cu
credința că dacă nu fac aceasta fântâna nu va avea apă” (Caraomer). Din
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fântână se “împarte apă la toată lumea care trecea atunci pe drum”(T.
Vladinmirescu).
Sunt pomenite următoarele tipuri de fântâni: fântâna care avea
“apa la suprafață și se putea lua cu mâna”(Caraomer); puțul un fel de
fântână în care apa se găsește la adâncime și nu se poate decât cu
cumpăna, cu scripeți sau cu “burduful tras de caii înhămați la vârtelniță”
(Caraomer); cișmeaua “o instalație la care izvorul este condus pe canal
până la un anumit loc de unde se varsă în jgheaburi sau uluce”
(Dobromir).
Dat fiind că într-un număr mare de localități pânza freatică se
găsea la mari adâncimi numărul fântânilor era redus “în toată comuna
sunt 13 fântâni”(Caraomer);”sunt 4 cișmele, un izvor, și 14 puțuri la 1,
189 oameni”(Caraomer). Numărul fântânilor era și mai redus în hotarul
acestor sate” fără de sat sunt 3-4 fântâni cu cumpănă”(Oltina) din care
cauză “când mergeau la lucru Ia câmp oamenii duc cu ei apă în butoaie
care se numesc sacale, din care adapă și vitele, deoarece afară de sat nu
sunt fântâni”(Caraomer).
Fântâna era considerată “ca loc curat, dacă cade în ea o pasăre, o
pisică se sleiește și se cheamă preotul de se face sfeștanie”(Dobromir).
Dacă într-o fântână “se îneacă un om fântâna se părăsește și se astupă
izvorul”(Dobromir).
OCUPAȚIILE LOCUITORILOR

Ocupația principală a locuitorilor dobrogeni de la sfârșitul
secolului al XIX-lea a fost agricultura și creșterea animalelor, practicate
în toate localitățile într-o strânsă interdependență. Interdependența dintre
agricultură și creșterea animalelor în cadrul ocupațiilor a fost
determinată în primul rând de necesitatea asigurării forței de tracțiune
tracțiune în cadrul economiei țărănești. La sfârșitul secolului al XIX-lea
animalele mari - bovinele și cabalinele - erau singurele care asigurau
forța de tracțiune pentru efectuarea lucrărilor agricole și a transportului.
Datorită situării în apropierea unor căi de comunicație importante
în așezările dobrogene se desfășura un comerț mai mare decât în alte
așezări românești, produsele cerealiere și animaliere reprezentând o
marfă căutată. Pentru obținerea unui surplus de produse destinate
comerțului locuitorii au fost mai deschiși la introducerea și utilizarea
unor unelte noi, mai perfecționate. Pentru exemplificare vom prezenta
numărul unor unelte mai perfecționate din câteva localități: Alacapi 161 pluguri de fier, 134 grape de fier, 25 mașini de secerat și 4 mașini de
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bătut porumb; N. Băle eseu - 496 pluguri de fier, 250 grape de fier, 90
mașini de secerat, 12 mașini de bătut porumb, 5 trioare, 10 mașini
vânturat și o mașină de cosit fân; Calfa'. 368 pluguri de fier, 251 grape
de fier 6 mașini de secerat, 3 mașini de bătut porumb și 5 mașini de
vânturat.
O situație asemănătoare se regăsea aproape în toate localitățile
dobrogene, în județul Constanța existând la sfârșitul secolului al XIXlea: 9.793 pluguri de fier, 1894 boroane de fier, 723 tăvăluge, 1023
mașini de secerat, 198 mașini de cosit, 44 mașini de treierat, 27 mașini
de semănat, 158 mașini de vânturat, 28 mașini de bătut porumb și 4
mașini de tocat paie15.
Existența și utilizarea acestor unelte perfecționate și-a pus
amprenta atât asupra calității lucrărilor efectuate cât și asupra cantității
recoltelor obținute. Astfel în localitatea Hagilar s-a obținut în anul 1893
următoarele recolte: grâu - 16H1 /ha; porumb -48 HI/ ha, orz - 25 HI /
ha; cartofi - 30 HI / ha; fasole - 34 HI/ ha, linte 20 HI/ ha.
Suprafețele cultivate erau mari comparativ cu numărul familiilor
care compuneau localitățile datorită suprafeței mari a teritoriului
aparținător fiecărei așezări. Pentru exemplificare vom prezenta situația
din 11 așezări:16
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Localitatea

Nr.familii

Suprafața teritoriului

Suprafața cultivată

Alimanu
Atmagea
Balabancea
N.Bălcescu
Beilicu
Beștepe
Biul Biul
Cara Murat
Cataloi
Cârjei ari
Greci

125
311
206
340
169
388
237
304
311
275
327

2448 ha
3563 ha
6000 ha
14073 ha
6399 ha
12500 ha
12384 ha
14073 ha
3383 ha
12200 ha
6625 ha

2015 ha
1300 ha
2777 ha
8156 ha
3008 ha
2330 ha
5814 ha
4970 ha
1552 ha
3500 ha
3525 ha

în localitățile dobrogene se cultivau la sfârșitul secolului al XIXlea: grâu, porumb, ovăs, orz, cartofi, fasole, linte. Ponderea deținută de
aceste plante varia de la localitate la localitate, informații sigure avem
din localitatea Hagilar în care grâul se cultiva pe 920 ha, porumbul pe
180 ha, orzul pe 1400 ha, cartofii pe 60 ha, fasolea pe 45 ha și lintea pe 8
13 Marele Dicționar Geografic al României, , II p. 599
16Cf. Marele Dicționar Geografic al României s.v.
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ha. în județul Constanta în anul 1895 s-au cultivat 41.800 ha cu grâu,
13.211 ha cu secară, 32.398 ha cu porumb, 20.530 ha cu mei, 13.788 ha
cu ovăs, 707 ha cu răpită, 924 ha cu trifoi și 515 ha cu cânepă17.
Proprietatea (individuală) cultivată se numea: tarla când era o
suprafață mai mare, chilă de loc suprafața care cuprindea 8 banițe de
grâu (Samoca) falcé o suprafață de două pogoane, funie o suprafață de
loc îngustă și lungă (Gheringeac). Proprietățile erau delimitate prin
răzoare “cărări între două proprietăți" (Gheringeac).
Se cultiva grâu de toamnă și de primăvara, care putea fi grâu
coluzu “cel mai frumos grâu cu spicu roșu care rodește foarte frumos
când e plointe” (Samova) și grâul arnăut” cu barba neagră și albă”
(Hagighiol)
Terenurile cultivate un an se numeau țarină iar cele care erau
lăsate să se odihnească, pentru creșterea fertilității naturale se numeau
toloacă. Ținem să subliniem faptul că în localitățile dobrogene nu erau
utilizate îngrășămintele naturale pentru fertilizarea terenurilor. Gunoiul
animalelor era folosit sub formă de tizic combustibil pentru foc.
Terenurile cultivate cu cereale se numeau holdă iar după secerat miriște
(Niculițel).
Terenurile erau cultivate un an iar în anul următor erau lăsate să
se odihnească iar prin lunile iunie, iulie, toloaca se ara, se făcea ogor, iar
toamna, prin septembrie -octombrie se ara din nou și se semănau cereale
de toamnă. Terenurile destinate a fi semănate cu cereale de primăvară
erau arate prin august septembrie iar în primăvara următoare erau arate
din nou și erau semănate.
Aratul se făcea cu plugul (de lemn sau de fier) tras de boi sau de
cai, numărul lor variind de la localitate la localitate18. Plugul de lemn era
compus din: grindei “lemnul cel lung, cu un capăt pe cotigă și cu
coarnele plugului la capătul celălalt” (Samoca), coarnele fixate la
capătul grindeiului cu care se conducea plugul, plazul “partea de jos care
umblă prin pământ”(Larga) și în care este fixat fierul lat “ care taie
brazda pe jos” (Larga) și o dizlocă, bârsa “o scândură, groasă, fixată în
grindei care ține plazul în poziție orizontală”(Larga) fierul lung fixat în
grindei înaintea bârsei și a fierului lat care taie brazda pe verticală și
cormana sau scândura care răstoarnă brazda.

17 Ibidem
18 în localitatea N. Bălcescu erau 285 pluguri de boi și 211 pluguri de cai, iar în Calfa
188 pluguri de boi și 180 pluguri de cai
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în grindei erau mai multe găuri în care se punea un cui după care
venea potângul lanțul sau frânghia care “unește osia rotilelor cu
grindeiul” (Peceneaga).
Rotilele erau formate din : două roți fixate pe o osie pe care era
fixat podul, schimbătoarea, ”două lemne încrucișate care erau fixate cu
un capăt între osie și pod, iar cu celălalt agățat de cârceia tânjelei
“(Samova). La plugurile cu boi cârceia se agăța de tânjaua boilor care
era un sul de lemn pe care la capăt era fixată jachița, o bucată de lemn
adăugată pe sul pentru a se putea fixa jugul între ele.
Jugul era format din căpătând partea care venea pe gâtul boilor;
policioara scândura care venea sub gâtul animalelor, bulfeiele două șipci
verticale fixate între căpățână și policioară pentru a le ține distanțat și
resteiele.
Alături de plug mai este menționată o unealtă pentru aratul
pământului târmucul “un fel de plug cu roată ce are 3-5 fiare, în forma
sapei, cu care se ara porumbiștea pentru orz și ovăs” (Dăeni).
După ce terenurile erau arate și semănate se grăpau pentru a se
fărâma bulgării de pământ. Pentru grăpat sunt menționate boroana o
grapă cu colți de lemn sau de fier “un fel de grapă triunghiulară, având
pe fiecare latură țepuși de lemn sau de fier cu care se fărâmă pământul “
(Alimanu) și grapa unealta cu mărăcini.
Terenurile semănate cu păioase erau nivelate cu tăvălugul, un sul
gros de lemn fixat într-un cadru de lemn cu tânjală la care se prindeau
animalele.
Aratul de primăvară începea “ la 90 de zile de la Sfântul Dumitru
când pot semăna stăpânii, iar la 100 zile pot semăna și argații
“(Mârleanu). La terminarea semănatului de primăvară “se făcea o păpușă
din cârpe de un grup de opt fete și 4 femei, în forma unei femei. Se
aducea o grapă veche, de furat, pe malul gârlei și se punea pe ea păpușa,
o pâine, o sticlă cu vin, sare și un cuțit, toate trebuie să fie furate. Grapa
cu cele puse pe ea se aruncă pe gârlă dis de dimineață urându-i-se
călătorie bună și să dea Dumnezeu ploaie” (Seimeni)
Un rol important în obținerea de recolte bogate îl avea, pe lângă
calitatea lucrărilor agricole și a semințelor și precipitațiile, lipsa sau
surplusul lor în anumite perioade de vegetație putând compromite
definitiv recoltele.
Importanța precipitațiilor în dezvoltarea culturilor agricole este
subliniată și de legenda plugului de aur. Potrivit legendei Solomon, “fiul
unui împărat” (Beștepe) sau “fiul foarte deștept a Țarului Constantin”
(Mârleanu) pleacă pribeag în lume supărat de o vorbă aspră a mamei
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sale, împăratul aflând de aceasta “s-a mâhnit foarte mult și a pus de s-a
cercetat în toate părțile împărăției, însă zadarnic. S-a gândit la tot felul
de planuri pentru a-1 afla până i-a venit în minte să facă un plug de aur
pe care îl încredința oamenilor săi ca să umble cu el prin toate părțile
împărăției și care ce va zice despre acel plug să însemneze.
Mergând ei prin lume, fiecare vorbea câte ceva despre acel plug,
unii ziceau cât costă și astfel ajunseră la un oraș căruia nimeni nu-i știa
de nume. Aici fiind adunați mai mulți unul din dânșii zise: acest plug
dacă de la 15 martie până la 1 cireșar nu va ploua, nu face o lețcaie.
Oamenii luând toate însemnările s-au întors la împărat care
controlând tot ce s-a scris și dând peste această însemnare, numaidecât
dete poruncă să-i fie adus omul care și-a dat această părere și aducându-1
l-a aflat pe fiul său” (Mârleanu)19.
Se credea că seceta se datora voinței lui Dumnezeu sau datorită
legării ploii. Ploaia se lega atunci când “oamenii înecați erau scoși și
îngropări în cimitir” (Ciobanul) sau când cărămidarii sau vrăjitoarele
voiau. Pentru a lega ploile “cărămidarii îngropau în vatra focului un
burduf plin cu apă de ploaie luată în luna martie” (Turcoaia) care era
ținută acolo “la adâncimea de 6 palme pentru a-și putea continua ei
lucru” (Ciobanu). Vrăjitoarele legau ploile “umblând în ajunul Sf.
Gheorghe în pielea goală, cu părul despletit, cu strecurătoare a și
pieptenul în mână prin țarini și adunând rouă” (Topalu).
Se credea că ploaia se poate dezlega dacă “cei îngropări în
cimitir sunt scoși și aruncați pe apă “(Ciobanul) sau dacă “ burduful
cu apă se dezgroapă din vatră și se găurește cu un ac ca să picure
numai din el, pentru că dacă ar curge tare ar ploua așa de tare că ar
îneca lumea” (Turcoaia).
Când era secetă mare, primăvara se făcea Paparudă și Caloian.
Despre Paparudă se credea că a fost “ în vechime o femeie sfântă și toți
oamenii care aveau lipsă de ploaie, ploua cu ajutorul ei. Ea se plimba
prin țarină și vărsa lacrimi și din acele lacrimi se ridicau nori și ploua”
(Turcoaia). Se mai credea că ea “ este cea care deschide cerul ca să
ploaie” (Luncavița, Nîculițel).
Paparudă se făcea în a treia săptămână după Paști, în ziua de Joi.
în ziua de Paparudă “toți oamenii fără distincție de avere sau etate se udă
unii pe alții, se moaie în gârlă și dacă unii se ascund prin case merg după
ei și-i iau pe sus” (Turcoaia). Udatul în ziua de Paparudă lua diferite
19 în localitatea Beștepe răspunsul dat de Solomon a fost “ dacă va ploua în luna mai
plugul acesta e mai scump decât tot aurul din lume, dacă nu va ploua nu prețuiește nici
o centime’’
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forme, făcându-se de către “oamenii care umblau cu căldări cu apă și
udau copiii, femeile și bărbații pe care-i întâlneau în cale” (Peceneaga)
sau de către “ un număr oarecare de fete care îmbrăcate în haine făcute
din frunze de copaci și ierburi, având fiecare câte o căldare cu apă,
plecau pe cale udând cu apă pe toți zicând: precum noi astăzi ne udăm,
tot așa și Dumnezeu să ude semănăturile” (Sarighiol), sau de ceata de
fete care umblau cu Paparuda. Paparudă se făcea o fată mică, de 8-10
ani, “ îmbrăcată cu în haine rele cu frunze pe ele” (Garvânu) sau cu “ o
cămașă din frunze și bozii peste tot corpul” și era însoțită de mama ei
(atunci când se făcea Paparudă o fată de țigani) sau de alte fete mici
mergea prin sat de la casă la casă și juca în timp ce însoțitoarele cântau:

Paparudă, rudă
Ieși afar și udă
Cu găleata rasă
Ploaia să se varsă
Să crească grânele
Cât prăjinile
Si ordele
Cât casele
Unde-i da cu plugul
Să cure ca untul

Unde-i da cu sapa
Să cure ca apa
Oameni muncitori
Boii înjugători
Vacile lăptoase
Oile lânoase
Să nu dai cu strachina
Că-ți aduce paguba
Să dai cu ciuru
Să-ți umple pătulul” (Sarai).

în timp ce Paparuda joacă din casă “iese gospodina cu o găleată
cu apă și o udă” Sarai) apoi “îi cerne prin sită făină în cap ca să fie ploaia
deasă” (Dăeni) după care o dăruiește “cu gologani” (Mârleanu) sau “cu
făină”(Ciobanu).
Caloianul era făcut de fete de români tot în săptămâna a treia
după Paști Marțea. Despre Caloian se credea că este dezlegătorul ploii.
El a fost: “un om sărac, care s-a numit Lazăr, care a cerut de la un bogat
care mânca plăcinte să-i dea și lui. Bogatul n-a voit să-i dea șui el a
murit de dorul plăcintelor”(Sarai) ; “un tânăr împărat, cu numele de Ene,
care a fost atât de bun că la moartea lui a plâns multă lume” (Mârleanu);
“ fiul unei văduve care i-o purta mama lui care a plecat din casa
părintească fără știrea mamei lui și s-a rătăcit prin pădure, unde a murit
de frică neputând să se întoarcă acasă. Mama lui după multe căutări l-a
aflat mort în pădure și l-a plâns” (Rasova). Caloianul cuprindea trei
momente importante: facerea păpușii, înmormântarea păpușii și
aruncarea în apă.
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La facerea păpușii luau parte numai fetele care “ fac o groapă
rotundă de unde se ia pământ în formă de cruce, pe care-1 udă cu apă și
fac chipul unui om”(Oltina). în unele localități se făceau două păpuși, un
bărbat și o femeie (Carvanu, Seimeni, Taspunar). Păpușile de lut se
îmbrăcau “cu cămașă și pantaloni” (Pecineaga), “ cu cârpe, panglici și
flori, la cap îi pun coji de ouă roșii o păstrate înadins de la Paști”(01tina).
Păpușa astfel gătită era pusă” într-un sicriu, o cutie de lemn” (Jijila) și
împodobită cu nori” este dusă Marți în țarina de bucate’' (Alacapi) unde
“este îngropată în semănături, la loc ascuns” (Niculițel).
îngroparea Caloianului se făcea cu flori, lumânări și jelanie
mare ca un mort. Fetele se deghizează ca preot, dascăl, părinți ai
mortului” (Sibioara) îmbrăcându-se cât mai apropiat de portul acestor
personaje “O fată se face popă despletindu-și părul și punându-și în cap
o tingire drept potcap, iar la gât o pestelcă drept patrafir. O altă fată se
face cântăreț luând o oală legată cu cârpe drept cădelniță, în care pune
tămâie aprinsă” (Turcoaia).
Când sicriul era dus în țarină “în față mergea o fată cu un
pămătuf căruia îi zic steag după care veneau fetele cu sicriul, apoi cele
care închipuiesc pe popa, cântărețul și părinții mortului” (Peceneaga).
Când îl îngroapă îl bocesc:
“ Scaloiță Iță
Te cată măta
Prin pădurea deasă
Cu inima arsă
Prin pădurea rară
Cu inima amară
Scaloiță Iță
Te cată măta prin sat
C-o lingură de păsat
Scaloiță Iță
Te cată măta -n nuiele
C-o mână de mărgele”(Beilic).

Caloianul stă înmormântat până în ziua de Joi când “până nu
răsare soarele fetele îl scot și-l duc și-l aruncă pe gârlă. Când îl aruncă, îl
azvârle în sus zicând că așa de înalte să crească holdele semănate
pomenindu-le pe rând, după care duc două căldări de apă pomană la o
casă și udă pe oricine întâlnesc pe cale” (Sarai).
în unele localități păpușa scoasă din groapă “este făcută bucăți
mici pe care le aruncă prin toate puțurile din sat”(Alacapi)
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în localitățile în care se făceau două păpuși “pe bărbat îl
înmormântează iar pe femeie o pun într-un coșciug de papură și o aruncă
pe apă. Când îngroapă bărbatul fetele îl bocesc20.
După aruncarea Caloianului în apă fetele se întorc “la casa aleasă
ca să facă Scaluian unde au adus făină, brânză, untură și unde stăpâna
casei le-a făcut plăcinte și turte” (Oltina) și fac pomană. La pomană vin
și flăcăii și petrec împreună iar “la sfârșitul mesei ies cu toții în curte și
se udă între ei, ba și pe străini” (Sibioara).
Pentru ca ploile să fie curate adică să nu bată gheața să strice
semănăturile “ se țineau și se mai țin și acum nouă Joi după Paști,
dintre care trei erau mari ca Duminicile, iar cea de a noua era numită
Joia primejdioasă. Aceste Joi le țin pentru grindină ca să le apere
holdele de pe câmp. în toate diminețile acestor Joi fetele mari au
obiceiul de a scoate apă din puțuri sau gârlă și a stropi pe dinaintea
caselor ca să fie anul îmbelșugat” (Oltina). Se credea că dacă s-ar lucra
în aceste Joi “se pot întâmpla nenorociri iar dacă ar lucra la câmp ar
bate gheața” (Sarai)21

CREȘTEREA ANIMALELOR
La sfârșitul secolului al XIX-lea în localitățile dobrogene s-au
crescut: vaci, boi, bivoli, cai, oi, capre și porci. Numărul de animale
crescute în cadrul unei gospodării a variat de la localitate la localitate,
acesta fiind însă mare comparativ cu numărul familiilor ce compunea
satele. Pentru exemplificare, vom prezenta situația din trei localități: în
Alacapi se creșteau 813 cai, 1835 bovine, 9405 ovine, 18 capre și 268
porci; în Greci erau 400 cai, 1200 boi și vaci 2500 oi, 200 capre, 250
20 “ Caluiene, Ene, Ene
Te caută măta
Prin pădurea deasă
Cu inima arsă
Prtin pădurea rară
Cu inima amară
Caluiene Ene, Ene
Decuie portițele
Să curgă ploițele
Deschide ușițele
Să curgă grăunțele
Unde-I da cu sapa
Să curgă ca apa”(N.Bălcescu).
-l “în aceste Joi atât bărbații cât și femeile nu lucrează sub cuvânt ca să nu bată piatra
sau alte răutăți, ca să dea Dumnezeu verdeață la câmp și sănătate la vite”(Cusmig).
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porci iar în Văcăreni: 323 cai, 743 boi și vaci, 11 asini, 529 oi 385
capre și 137 porci22. După cum se vede din cele de mai sus numărul
animalelor mari, de tracțiune (cai și boi) era mare în toate localitățile
confirmând astfel interdependența dintre agricultură și creșterea
animalelor în cadrul ocupațiilor.
Din păcate informațiile legate de creșterea animalelor în așezările
dobrogene sunt foarte sărace referindu-se în mod special la creșterea oilor.
Despre oi se credea că “sunt animale binecuvântate de
Dumnezeu” (Luncavița) fiind “animalele cele mai plăcute și mai
folositoare omului” (Văcăreni). Se creșteau oi de rasele țurcane și țigăi.
Oile purtau nume în funcție de vârstă: miel până la un an, mioară și
cârlan până la doi ani oaie de un miel de Ia doi ani (Dăeni). în funcție de
anumite particularități se numeau: belă oaia cu lâna albă, laie cea cu lâna
neagră, bucălaie oaia neagră cu o dungă albă pe bot, cornută oaia cu
coame și șută oaia fără coame.
La Sfântul Gheorghe se făcea numărătoarea oilor când se alegeau
mânzările (oile cu lapte) de berbeci, miei cârlani și oile sterpe și se
forma stâna. Cu ocazia numărării oilor “duceau câte un miel la biserică
unde preotul citește o rugăciune, iar în urma ei taie mielul, carnea o
mănâncă, iar blana o dau preotului “ (Parachioi). Până la Sf. Gheorghe
nu se mânca carne de miel. Pentru ca oile din stână să fie apărate de
fermecătoare care știau să ia mana laptelui în “ noaptea Ajunului Sf.
Gheorghe se cânta din bucium pentru ca fermecătoarele să nu se poată
apropia” (Alacapi ) și se chema “ preotul de stropea cu agheazmă
turmele ca să fie ferite de boli” (Tichilești)
Stânile se făceau pe un loc curat, mai înalt, în apropierea unei
surse de apă. Stâna era formată din strungă “oborul unde se închid oile”
(Sarisnasuf) care are în interiorul ei un mic oboraș în care sunt băgate
oile înainte de muls (Sarai), comarnic un adăpost de soare “o leasă pusă
pe patru pari”(Sarai) care apăra ciobanii când mulgeau de soare sau de
ploaie, coliba făcută de obicei din stuf, de formă conică. Coliba avea o
ușă și la mijloc o vatră pe care se pregătea mâncarea, fierbătoarea o
colibă de stuf făcută alături de colibă în apropierea strungii în care se
găsea vatra focului cu zăvodarul două furci fixate de o parte și de alta a
vetrei pe care se punea căldarea cu zer.
Personalul stânii era format din: baciu, ciobanul care răspundea
de întreaga activitate și de prepararea produselor laptelui; mânzărarii,
ciobanii care păzeau oile cu lapte, sterpariu ciobanul care păzea oile
sterpe, mieii și strungariu copilul care mâna oile la muls (Samova).
22 Cf. Marele Dtcționa Geografic al României, s.v.
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Inventarul stânii era format din: gălețile cu cupă în care se
mulgea laptele, strecurătoarea, o pânză de cânepă țesută mai rar prin
care se strecura laptele închegătoarea un vas de lemn mai mare sau un
ciubăr în care se strecura laptele, crinta un vas de lemn în care se punea
cașul proaspăt pentru a se presa și a se scurge zerul, cazanul pentru fiert
zerul, linguroiul pentru luat urda, burduful pentru păstrat făina, fedeleșul
sau bota pentru apă, putini, burduf pentru pus produsele laptelui.
Oile se mulgeau prima dată la Sf. Gheorghe. Când se mulgeau
prima dată “se punea în găleată un ban de argint pentru a avea oile lapte
curat toată vara” (Sarai). Din primul “lapte muls se făcea caș care se
ducea la biserică și se împărțea ca pomană”(Sarai).
Oile erau mulse de trei ori pe zi până în luna August după care
erau mulse de două ori până în Septembrie apoi o dată până la Vinerea
Mare (14 oct.). Laptele muls în găleată era strecurat prin strecurătoare în
închegătoare unde i se da cheag și se lăsa să se închege. Când era
închegat “se strângea cu mâinile și se punea în învelitoare și așa în crintă
unde se punea pe el o greutate ca să se scurgă tot zerul.
Zerul era pus în căldare și fiert dând urda care era luată cu
linguroiul” (Sarai). Din cașul obținut se făcea telemea” cașul se taie felii
și se pune în putini punând pe ele saramură” (Sarai) și brânză de putină
sau de burduf, “cașul se punea la soare apoi se tăia și frământa cu sare
apoi se așeza în putini sau în burduf’ (Luncavița).
VITICULTURA

Din informațiile la care am avut acces reiese că viticultura a
fost o preocupare importantă pentru locuitorii dobrogenii, via fiind
cultivată atât în cadrul gospodăriilor din sat cât și în cadrul hotarului în
podgorii mai mici23.
Despre vie se credea că se cultivă “de pe vremea lui Noe”
(Beilicu) și este de două feluri oloagă care “produce mai puțin frupt dar
dă un vin mai tare” (Larga) și via de araci care “crește înaltă, dă frupt
bun și mult. Via care crește pe deal dă întotdeauna frupt mai mult decât
cea de pe vale”(Larga).
Dintre lucrările din vie sunt menționate îngropatul care se făcea
toamna pentru a nu îngheța pe timpul iernii, dezgropatul primăvara și
legatul pe araci. înainte de a fi legată pe araci “curăța de vitele
rele”(Peceneaga). Via era prășită iar după ce apăreau lăstarii “ se plivește
de lăstari lăsându-se numai 3-4” (Hagighiol). Via se mai săpa o dată sau
23 în Bestepe viile ocupau 174 ha, iar în Alimanu 46 ha în cadrul hotarului.
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de două ori (Larga) iar după formarea strugurilor se făcea răritul “se
înlătură frunzele pentru a se coace” (Peceneaga).
Culesul strugurilor “se făcea prin septembrie” (Luncavița) în
coșuri sau cofe din care se goleau “ care seduceau de doi inși la lin unde1 vărsa” (Garvanu). Strugurii se mustuiau și se călcau în lin.
Pentru apărarea viilor de stricăciuni la Sf. Trif (1 Februarie) “se
uneau mai mulți locuitori care au viile la un un loc, sau apropiate unele de
altele, fiecare tăia câte o viță de la trei butuci. După ce zic să dea Dumnezeu
ploaie la vreme și să păzească viile de orice stricăciune, udă butucii ceilalți
cu apă sfințită de preot în acea zi” (Oltina) apoi “se pun de mântuie o ploscă
cu vin” (Cusmig). La Cristovul viilor (14 Septembrie) se chema preotul “ să
facă rugăciuni la locul unde țin butoaiele cu vin “(Oltina).
Strugurii erau numiți poamă. S-au cultivat următoarele soiuri de
struguri: Căldărușă (Gârliciu, Peceneaga, Samova, Satu Nou), via făcea
ciorchini cu boabe rotunde, rari și puțin turtite la vârf’(Samiva); Săină
(Peceneaga, Satu Nou), via era puțin roditoare, ” face un fel de poamă care
dă un vin negru tare”(Satu Nou); Coamă (Bestepe; Luncavița, Mârleanu,
Niculițel, Oltina, Osman Foci, Peceneaga), via face ciorchini “ cu boabe
mari”(Luncavița), de culoare albă și neagră, “ mari lungărețe” (Mârleanu);
Poama fetei (Hagilar, Niculițel, Peceneaga, samova), via face” ciorchini cu
boabe mărunte și rotunde” (Samova); Țâța caprei (Gârliciu, Hagilar,
Niculițel, Larga, Oltina, Peceneaga), via face face “ciorchini cu boabe
lunguiețe, cu peliță tare care se conservă pentru iarnă”(Niculițel), “boabe
lungărețe dulci la gust”(Gârliciu, Larga); Bășicată (Gârliciu, Niculițel,
Samova), via făcea “ciorchini ci boabe rotunde” (Niculițel), “boabele erau
mari, rotunde și cam gălbui” (Gârliciu); Razachie via face ciorchini “cu
boabe lungărețe, puțin mai grași” (Niculițel); Tămâiță (Ciobanu, Gârliciu,
Larga, Mârleanu), via face “ciorchini cu boabe mărunte care se coc
curând”(Gârliciu), “boabe albe și negre, dulci și mărunte”(Ciobanu), “cu
gust forte dulce și miros plăcut” (Mârleanu); Căldărușă (Gârliciu,
Hagighiol; Niculițel, Samova, Satu Nou), via face ciorchini cu “boabe cam
rare și gălbui” (Gârliciu), “puțin mai grase” (Niculițel).

ZILE DE LUCRU ȘI ZILE DE SĂRBĂTOARE ÎN
CALENDARUL POPULAR

Calendarul popular al locuitorilor din așezările dobrogene de la
sfârșitul secolului al XIX-lea, la fel ca din toate așezările românești, era
o înșiruire de zile faste și nefaste pentru desfășurarea unor activități,
între care se aflau zilele de sărbătoare și zilele ținute. Această succesiune
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de zile era cunoscută și respectată cu sfințenie de întreaga comunitate
deoarece orice abatere avea consecințe nefaste atât asupra celor care nu
le respecta cât și asupra întregii colectivități.
înșiruirea zilelor faste și nefaste pentru desfășurarea unor
activități se regăsea în primul rând în cadrul săptămânii care avea zile cu
noroc sau fără noroc.
Lunea, prima zi a săptămânii era considerată zi cu noroc
(Gargalâc), în care “se putea face descântece de dragoste” (Dăeni), dar
“nu se putea începe nici un lucru din nou ca să nu dea Dumnezeu boli”
(Beilicu). în cursul unui an se ținea Lunea curată a doua zi după
Duminica Mare “de către femeile cărora le-a murit copilul sau au lepădat
care nu mănâncă de dulce” (Turcoaia)
Marțea era considerată zi primejdioasă” nu încep nici un lucru că
le merge rău” (Gargalâc), “nu se stă la lucru în casă, nu se toarce, nu se
coasă că nu-i bine” (Seimenii Mari) și “ mai ales nu se pleacă la drum”
(Beilicu). Femeile “nu torc și nu cos marțea că nu-i bine, că umblă
marțolea, o femeie ca o nălucă”(Seimeni). în cursul anului se țineau trei
Marți după Paști dintre care cea mai periculoasă era Marțea dracului, a
Caloianului, marțea din săptămâna a treia după Paști, era considerată “ zi
primejdioasă pentru plugari (Rasova) din care cauză nimeni nu lucra și
se făcea Caloianu (Gîrliciu).
Miercuri era considerată a fi zi norocoasă (Gargalîc) iar în
unele localități, în a treia săptămână după Paști în această zi se făcea
Caloianul (Beilicu).
Joia era considerată zi norocoasă. în anumite săptămâni în ziua
de Joi nu se lucra: “ în cele trei Joi după Paști nu se lucra în vie”
(Oltina). în toate localitățile se țineau 9 Joi, începând cu Joia din
Săptămâna Patimilor, în care nu se lucra mai ales la câmp ca să nu bată
grindina, “se țineau pentru semănături și să ferească țarina de ploi cu
gheață” (Parachioi). Cea mai primejdioasă din aceste Joi era a IX-a - Joia
mânioasă, pe care “ poporul n-o numește”(Dăeni).
Vinerea era considerată ca a două zi din săptămână după
duminică, în care se puteau face descântece de boală (Dăeni).
Vinerea femeile nu torceau nu coseau ca să nu le doară ochii și
picioarele” (Caravanu).
Cea mai veselă și cea mai mare sărbătoare din calendarul popular
era considerată, în toate localitățile dobrogene, a fi Crăciunul crezânduse că “dacă Crăciunul n-ar fi fost nici celelalte sărbători n-ar fi fost”
(Sarai). Importanța Crăciunului ca sărbătoare reiese și din faptul că el era
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ținut până la Bobotează24 “în vechime zilele Crăciunului țineau până la
Sfântul Ion și în aceste zile femeile nu lucrau” (Parachioi).
Spre deosebire de Paști, cea mai mare sărbătoare de peste an
când fiecare om căuta să aibă haine noi, pentru sărbătoarea Crăciunului
“oamenii își procură îmbrăcăminte mai puțină dar fiecare locuitor ține să
aibă un porc pe care îl taie în Ajunul Crăciunului, de aceia se zice
Paștele fudulul, Crăciunul sătulul” (Beilic).
Și în localitățile dobrogene se credea că numele sărbătorii vine
de la “ stăpânul curților în care s-a născut lisus” (Calfa). Despre
Crăciun se credea că a fost un Moș bătrân care avea un frate vitregi,
Moș Ajun cu care se înțelegea bine de aceia Moș Ajun vine cu o zi
înainte de Moș Crăciun ca să prevestească pe Moș Crăciun” (Rașova)
și să aducă bunătăți “că tăiem porc și împărțim grâu pisat fiert”
(Turcoaia) de aceia, ca să vină Moș Ajun “ oamenii trebuie să țină
post” (Turcoaia). Moș Crăciun “e sfântul cel mai bătrân care vine și
aduce bucurie și sănătate la toți” (Beilicu) care are “ curți mari și
frumoase în cer de aceia colindătorii urează gazdei să ajungă bogat și
sfânt ca Moș Crăciun” (Beilicu)
Potrivit credințelor populare numele de Crăciun a fost dat
sărbătorii Nașterii Mântuitorului de Maica Domnului pentru faptele lui
bune: “Fiind chemați toți oamenii de atunci de împăratul a mers și
Fecioara Maria și Sf. Iosif să se înscrie la Vitleemul Iudeii și neavând
unde trage a nimerit la un om ce era moș și se chema Ajun, dar acesta
nu I-a primit, neavând încăperi. S-au dus la alt vecin care și el era moș
și se chema Crăciun. Acesta Le-a zis că el voiește s-O primească dar
am o babă oarbă, rea și nu știu ce va zice. Baba nu I-a primit dar Moș
Crăciun, om bun, i-a primit în grajdul vitelor. Peste noapte sosind
timpul să nască Fecioara Maria, baba moșului începu să zărească câte
puțin până ce în cele din urmă a văzut bine. Mirată se întrebă ce minune
s-a întâmplat, nu cumva femeia și omul de aseară au făcut și unde sunt
ei? în cele din urmă află că sunt în grajdul vitele și se duce în genunchi
și se roagă de iertare. Maica Sfântă o iartă și o primește de moașă iar
după numele lui a dat numele sărbătorii Nașterii” (Gârliciu).
în toate localitățile, Crăciunul era o sărbătoare cu un pronunțat
caracter comunitar, oamenii fiind primiți cu bucurie în fiecare casă și
ospătați. Din această cauză pentru această sărbătoare se făceau pregătiri
deosebite atât de gazde, pentru a primi colindătorii cu sufletul și casa
curată cât și de colindători pentru a nu se face de rușine.

24 în alte localități Crăciunul se ținea : “ o săptămână”( Calfa) sau “ trei zile" Alacapi).
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Pregătirile pentru Crăciun se făceau de la 15 noiembrie data la
care începea postul Crăciunului. Postul era ținut de toți membrii
familiei, de la copii până la bătrâni, alimentația cotidiană bazându-se
pe legume și fructe.
Gospodarii se pregăteau pentru a avea cele necesare - făină
pentru pâinea și colacii care se consumau sau se dădeau ca dar, porcul
pentru tăiat, furaje pentru animale și lemne pentru foc, deoarece din
Ajunul Crăciunului începea o perioadă de 12 zile de sărbătoare.
In satele în care flăcăii colindau de la începutul postului se
pregăteau pentru colindat, învățând colinde, angajând muzicanți, pregătind
turca și angajând casa pentru petrecerea de la sfârșitul colindatului.
De Crăciun se colinda în toate localitățile. La colindat participau
copiii, flăcăii și “tinerii căsătoriți în acel an” (Oltina) dar “fetele și
femeile nu aveau voie să umble la colindat”(Seimenii Mari).Sunt
menționate următoarele forme de colindat: cu bună dimineața la Moș
Ajun; cu steaua, cu vifleimul, cu muzicanți și cu turca.
Colindatul cu bună dimineața avea loc în dimineața zilei de Ajun.
Cu două trei zile înainte de Crăciun copii se adună la o casă și
formează o ceată sau două, apoi își caută o traistă, haine groase și o bâtă.
In dimineața zilei de Ajun, ceata la care se alipeau și flăcăi umbla pe la
case strigând la ferestre:

“ Bună dimineața la Mos Ajun
Ne dați ori nu ne dați
Ne dați, ne dați, ne dați
C-am venit și noi o dată
La multi ani cu sănătate

Și la anu o să venim
Sănătoși să vă găsim
Ne dați, ne dați, ne dați
Ori nu ne dați”(Topalu)

Stăpânul casei ieșea și “împărțea daruri la copii: nuci, covrigi sau
colindețe, un fel de colaci mici calzi căci tocmai atunci îi scoate din
cuptor” (Topalu).
în localitatea T. Vladimirescu, în care potrivit învățătorului Gh. I.
Popescu “predomină românii din Teleorman aceștia păstrau și obiceiul
de acolo de a chema în casă un flăcău care are datoria de să șadă pe un
coș cu paie anume pregătit de gazdă înainte și să facă ca cloșca: clo, clo,
clo, ca să șadă cloștile pe ouă și să scoate pui. Flăcăul primea ca dar un
colac anume pregătit de gazdă”.
Pentru darurile primite “colindătorii mulțumeau prin bogdaproste
ca la pomană” (T. Vladimirescu).

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

Ioan Toșa

232

Cu Bună dimineața colindau și copiii bulgarilor care ajungând la
fereastră strigau:

Bună dimineața la Ajunu
Că mâine-i Crăciunu
Dragă cuconiță, dă-ne un covrig
Că suntem afară și murim de frig”
(Lipnița) și primeau ca daruri nuci și covrigi.
Colindatul cu steaua era o formă mai nouă promovată de
intelectualii satelor, îndeosebi de preoți și de învățători. Copii care
colindau cu steaua se numeau stelari și umblau în cete de câte trei, având
vârsta de până la 9 ani. Ei erau îmbrăcați în haine de sărbătoare având cu
ei bâte iar unul purta steaua. "‘Steaua era făcută dintr-o roată cu marginea
lată și este colțurată pe margini. Atât roata cât și colțurile sunt îmbrăcate
în hârtie colorată. De la colțurile stelei atârnă fâșii de hârtie colorată
frumos încrețite. La mijlocul roții se găsește tabloul cu Nașterea
Domnului, iar înăuntru clopoțelul” (T. Vladimirescu).
Se credea că stelarii reprezintă pe cei trei crai “care văzând
staua și luându-se după ea au aflat locul unde s-a născut Domnul” (T.
Vladimirescu). Când ajung la fereastră stelarii întreabă:” Primiți steaua
frumoasă și luminoasă care s-a arătat la răsărit și Nașterea Domnului a
vestit” (Saligny), iar la răspunsul afirmativ al gazdei intră în casă și
cântă una din colindele: Trei crai de la răsărit, Steaua sus răsare, O ce
veste minunată. Stelarii primeau bani pe care îi aduna unui din ei
casierul” (Oltina).
Colindatul cu Vifleimul era o formă de colindat mai nouă
încurajată mai ales de învățători și preoți care supravegheau pregătirile
ce se făceau și mai ales învățarea textelor. Colindătorii care umblau cu
Vifleimul se numea Irozi, fiecare personaj având un nume și un costum
aparte în funcție de rolul pe care îl are în desfășurarea colindatului.
Aceste personaje erau: “Irod care era îmbrăcat într-o mantie
roșie, cu blană la gât, cu coroană pe cap și cu sabie; Ofițerul. îmbrăcat ca
un militar; Craii în număr de trei, îmbrăcați în cămăși țărănești lungi,
încinși cu săbii și coroane coroane colțurate; Pruncul. îmbrăcat în
cămașă țărănească, încins cu bete și cu căciulă în cap: Paiața și Moșul".
Colindatul se desfășura în felul următor. ”După ce intra în casă se așezau
în cerc după care începeau:
Irod : Ofițer
Ofițerul: Poruncă prea Ionalte împărate
Irod: Ce veste de rău de bine pot să aflu de la tine?
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Ofițerul : Pân streji și pân carauii s-au ajuns trei oameni străini
Irod: Ce spun că sunt? De unde vin și unde călătoresc?
Ofițerul: Călări pe cai sunt filozofi și crai și vin din părțile
răsăritului și merg în Tara Nazaretului să se închine lui Hristos ce se
numește Mesia.
Irod : Să mi-i aduci pe cale pe câte-și trei ca să vorbesc cu ei.
Craii: O 1 Iroade, împărate te-a umplut de răutate zădărnicia
lumească și zavistia domnească.
Gașpar: Cinstea ne este prea mare să ne înfățișăm împărăției Tale
Irod. O voi năluci pământești cu chipuri crăiești. Pe la noi ce
căutați și ați putut să căleați cu a voastră îndrăznire puternica-mi stăpânire.
Gașpar: Ție Doamne preavestite multe zile fericite. Privind a
noastre veșminte ți-ai putea aduce aminte c-avem oaste împărătească cu
a ta să se-ntâlnească. Dar în loc de oaste mare am plecat ca fiecare dup-o
sfântă arătare.
Irod: Prin Ierusalim umblați, ce, pe cine căutați?
Gașpar: Suntem trei magi călători, craii, ca frații iubitori. Văi,
coline neumblate și păduri nedesfundate, pretutindenea călcăm și de
împăratu întrebăm. Din Persida am plecat că o stea ni s-a arătat pe cerul
însemnat. Aicea cum am ajuns steau-n nori ni s-a ascuns și ne-a fost a ne
plimba și prin oraș a întreba unde s-a născut zicând un Crai mare de
curând, dar niște soldați de-ai tăi foarte răpitori și răi cu puterea ne-au
supus și înainte-ți ne-au adus.
Irod: V-aș mulțumi ca la frați dacă ați vrea să-mi arătați care de
unde veniți și încotro călătoriți.
Melchior: Eu sunt craiul Melchior, la al răsăritului cer pe stea ce
s-a arătat în înaltul însemnat și din proroci aflând că se va naște curând,
mare împărat pe pământ am plecat ca să-l găsesc să mă întreb să mă
închin și să-l slujesc.
Irod: Pasa, pasa la împăratul că i-oi închina eu capul c-un paloș
cutezător și la soare sclipitor, care să înfioreze și capul să i-1 reteze. Dar
tu ce crai mai ești?
Valtezar: Eu sunt craiul Valtezar. De la Persida am pornit pe
steaua ce s-a ivit. Și-n proroci citind c-o să se nască pe pământ cel mai
mare împărat, Mesia mult așteptat. Am plecat ca să-1 găsesc, să-I duc
daruri, să-I slujesc și să mă închin și eu ca unui Dumnezeu.
Irod : Pasa la nemernicul ca să-i închin eu capul c-un paloș
tremurător și la soare lucitor ce are să-l înfioreze și capul să i-1 răteze.
Dar tu care te uiți rău la scaunul meu, ți-i rândul să vorbești, spune ce
crai mare ești?
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Gașpar: O Iroade împărate! Vrei tu aceste toate să le afli de la
mine?
Irod: Negreșit și de la tine.
Gașpar: De mă vei lua cu asprime nimic n-afli de la mine. Blând
de te vei purta atunci vei putea afla
Irod: Fie atunci pe voia ta
Gașpar: Sunt patruzeci de ani mai bine de când mă numesc ca
tine. Crai și filozof să știi, fecior de domn să mă ții. de domn și de
împărați cu coroana încununați.
Irod: De domni și de împărați, dar atunci ce căutați fără oaste pân
la mine?
Gașpar: Ierimia ne-a trimis. Din scripturi am înțeles c-o să se
nască pe pământ, împăratul nou și sfânt. De o stea ne călăuzim, pe
Hristos să-1 dovedind, lumii să-l propovăduim.
Irod: Scripturi și proroci? Dar tu de unde le știi?
Gașpar: Din știința lui Valham strămoșul lui Abraham
Irod: Și ce spun ei că va fi?
Gașpar: Ce va fi se va-mplini. din Iacov se va ivi și ca o stea va
străluci, unul din Izraiteni să zdrobească pe Viteni.
Irod: Dar cine va cuteza din Izraiteni capul a zdrobi puternicilor
Viteni?
Gașpar: Dânsul Domnul Domnilor, Dânsul Craiul Crailor,
împăratul împăraților. Va veni și va putea capul a le sfărâma. Nu cumva
ești și tu oare din Viteni vreun boier mare?
Irod: Da așa precum grăiești. Da tu ce crai mare mai ești?
Gașpar: Eu țîn frâiele crăiei în părțile Arăpiei. Craiul Gașpar mă
numesc și ca un crai vorbesc. Dar tu nu mi te vrednicești să spui ce crai
mare ești?
Irod: Crai bărbari din răsărit de aceia mi-ați venit ca prin astfel de
cuvinte să ispitiți pe un părinte. Nu vedeți nerușinați, cât o să mă
defăimați? Al meu nume când s-aude, pasărea-n nor s-ascunde. Eu sun
Irod împărat, pe cal am încălecat, paloș în mână am luat. în Vicleim am
intrat și din picior când am dat pământul s-a cutremurat, patruzeci de mii
am tăiat, tot prunci, mărunți copii, de la doi ani mai jos, împreună cu
Hristos. Deci, la ce-L tot căutați, să-I slujiți, să vă-nchinați? Iată noul
împărat, paloșu-mi cel încruntat.
Melchior: Astronoame Valtazare. varsă din cer foc și pară și
catran și cu pucioasă pe acest tiran să-1 arză ca-n Hristos și el să crează,
să-l vedem că se botează.
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Valtazar: Vrăjitorii toți se-nchină ia o stea ce dă lumină. Nu te
temi că te vor bate ale tale lungi păcate și fărădelegi le-ți toate?
Poruncind planetelor, mai ales cometelor, domnia ți-or pârli, palatul ți-or
pustii, praf și pulbere vor fi.
Irod: Răi și barbari fără minte. Mă ispitiți prin cuvinte când v-aș
putea fi părinte. Voi așa mă defăimați, de loc nu vă rușinați de pedeapsă
nu visați? Că eu pot să dau porunci ca să fiți supuși la munci?
Gaspar: O! Iroade prea vestite, nu ne pune la ispite. Nu ne vorbi de
porunci c-o să ne supui la munci, când o fi de vitejie și noi avem o urgie
Irod: Ofițer!
Ofițer: Poruncă prea înalte împărate
Irod: Ia pe acești trei magi și în temniță să-i bagi și Ia muncă să-i
ții până or perii de vii.
Gaspar: O ' Tu cerescule părinte, care-n cer ai locuință, ascultă
ale noastre cuvinte, cum de ai așa răbdare pentru un cutezător mare, om
fără de socotință și umplut de necredință. Trimite peste ei, trimite peste
împărăția lui, trăznet, catran, smoală și pucioasă, palatul ca să-i arză, în
Hristos și el să crează. Dă peste el cumva și râie, opt de ani de el să se
țâie și să nu-1 mai lecuiască decât legea creștinească.
Irod: Fraților să dați iertare c-am fost în turbare, căci în cugete
curate acuma vă dau dreptate.
Gaspar: Atunci o împărate la toți să fie iertare
Irod: Pornind mergeți de-1 aflați și viind mă înștiințați, să merg să
mă închin și eu ca unuia Dumnezeu.
Gaspar: O! Iroade împărate, noi credeam că nu se poate să se
întâmple vreodată să ai inima curată.
Irod: Porniți, mergeți de-1 aflați și întorcând mă înștiințați ca să merg și
eu să mă închin și eu ca unuia Dumnezeu.
Gaspar: în zadar tot viclenești, trei fețe de crai să amăgești, tu
umbli cu lingușeli, trei fețe de crai să-nșeli.
Craii: O tiranul crud Irod, intră-n blestem de norod, nefiind el
bucuros de nașterea lui Hristos.
Toți: Craii dac-au plecat, steaua iar s-a arătat și au mers până a
stătut unde era prunc născut. Și cu toți s-au bucurat pe Hristos dac-au
aflat, cu daruri s-au închinat ca la mare împărat.
Craii: O! Doamne, împărate sfinte, primește a noastră cinste, te
rugăm ca să primești de la noi daruri cerești, aur, zmirnă și tămâie de
pomenire să fie la tot neamul creștinesc și-n poporul românesc.
Toți: Si-napoi dacă au purces pe altă cale au mers precum lor le-a
fost zis îngerul noaptea în vis.
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Irod: Ofițer!
Ofițer: Poruncă prea înalte împărate
Irod: Acum să pleci după cătat și să aduci un prunc nevinovat, de
șapte ani mai mic în jos, prin el să aflu pe Hristos
Ofițer: Am înțeles prea înalte împărate
Toți: în oraș în Vitleem
Veniți boieri să vedem
Că astăzi ni s-a născut
Domnul fără de început
Si astăzi ni s-a-mplinit
Porunca de demult
Că se va naște Hristor
Mesia, cap luminos
Din fecioara Maria
Din neamul lui Avraam
Din sămânța lui Dávid
Din duhul sfânt zămislit
Trei crai de la răsărit
La-nchinare au venit
Daruri scumpe aducând
Si lui Hristos cântând
Culcă - Te împărat ceresc
In palat dobitocesc
Te culci pe fân uscat
De îngeri înconjurat
Craii te vor lăuda
Si mărire îți vor da
Slavă întru cei de sus
Si pace până la apus.
Ofițerul: Mă închin la înaltul împărat cu slujba care mi-a dat
Irod: O tu prunc nevinovat care gura-ți la minciuni nici c-ai
întrebuințat, de-mi vei ascunde ceva, paloșul meu încruntat din sânge îți
va gusta, știi să-mi spui cu folos de Mesia zis Hristos. Din cine se va
naște?
Pruncul: Din Maria Fecioara
Irod: Cât va trăi pe pământ?
Pruncul: Treizeci și trei de ani, la treizeci cât va sta. de la Ioan
Botezătorul se va boteza, lumea de păcat va curăța
Irod: Va avea voitori de bine?
Prunc: Va avea
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Irod: Pe cine?
Pruncul: Pe cei patru evangheliști
Irod: Ai putea tu ști cum se vor numi?
Pruncul: Matei, Marcu, Luca și Ioan
Irod: Voitori de rău va avea?
Pruncul, Va avea
Irod: Pe cine?
Pruncul: Mai întâi pe tine, al doilea pe saduchei, pe cărturari pe

farisei
Irod: Deci eu sunt unul dintre ei. Si ăști oameni l-or vătăma pe
Mesia întru ceva?
Pruncul: Lui Cezar l-or împotrivi, pe cruce înaltă l-or răstigni
Irod : Si mult va sta spânzurat pe cruce înaltă de împărat?
Prunc: Ba nu că Pronia cerească altfel o să înfăptuiască. Iosif cu
Nicodim frumos trupul Domnului vor da jos, în giulgiuri îl vor înfășură,
în mormânt nou l-or așeza și cu piatră vor pecetlui și cu ostași îl vor
păzi.
Irod: Și va fi el mult stătător acolo ca muritor?
Pruncul: A treia zi va învia, la ceruri se va înălța, de-a dreapta
Tatălui va sta și vii și morți va judeca. Iar marea împărăția Sa sfârșit nu
va avea.”
Irozii purtau cu ei o bisericuță de lemn fără de păpuși și umblau
numai în zilele Crăciunului.
Flăcăii colindau în seara Ajunului iar dacă nu terminau colindau
și în ziua de Crăciun dar numai la casele unde sunt fete mari”(Sarai).
Pregătirile pentru colindat se făceau în timpul postului Crăciunului când
se adunau la o casă și învățau colindele. învățatul colindelor era o
preocupare importantă pentru ceata flăcăilor deoarece “într-o colindă nu
se schimbă nici un cuvânt și dacă se întâmplă de greșește un cuvânt la o
gazdă aceasta se crede insultată” (Oltina) și “ nu le dă nimic” (Alacapi).
Printre colindele care se colindau de către flăcăi sunt menționate: Colind
de fereastră, Colind de băiețandru, Colind de fată mare, Sculați, sculați
boieri mari și Miorița.
Flăcăii colindau în cete “după numărul mahalalelor”(Seimenii
Mari). O ceată era formată din 4-10 flăcăi din care căpetenia se numea
vătaf (Tichilești, Topolog), casier (Parachioi), sau cămăraș (Jijila).
Ceata mai alege pe cel care va purta darurile primite care se numea
măgar.
Cetele se formau în seara Ajunului Crăciunului înainte de a porni la
colindat. La colindat luau parte numai flăcăii care au ambii părinți în viață “
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în bătrâni flăcăul care avea unul din părinți sau ambii părinți morii, nu se
amesteca cu ceilalți flăcăi” (Oltina). Fiecare ceată colinda în mahalaua ce ia fost repartizată deoarece casa la care a colindat o ceată nu mai primea altă
ceată. După ce terminau de colindat la da un colac și o lumânare!Oltina).
Cetele de flăcăi colindau și cu turca sau borița. Despre turcă se
credea că este foarte veche, de pe vremea “ când Irod a omorât 5000 de
prunci. Irod n-a știut cum să scoată pe copii și pe femeile cu copiii afară
ca să-i poată omorî și atunci a făcut un om îmbrăcat cu o piele de țap, cu
coarne și cu pene de cocoș în cap” (Alacapi). Se credea că turca
reprezintă pe diavol (Turcoaia).
Pregătirile pentru colindatul cu turca se făceau de la începutul
postului când” se constituia ceata. Ceata își alegea la Sf. Nicolae o
gazdă, un vătaf, ajutor de vătaf, bucătar și vameș care ține socoteala
banilor. Tot acum se stabilește contribuția fiecăruia.
Flăcăii umblă prin sat de strâng de la fete panglici și scoarțe
pentru împodobitul boruiței. Borița are un plisc de lemn cam de 2 cm
lungime care este fixat pe un cap, Ia cap are o nuia îndoită în formă de
semicerc, îmbrăcată cu panglici ce reprezintă coarnele. Capul este
împodobit cu blană de iepure și este fixat într-un băț. de la cap pornesc
țoale sau scoarțe care acopăr borița iar în spate are atârnată o coadă.
Pliscul este astfel făcut ca să se poată mișca partea superioară atunci
când trage de sfoară. Din 6 Decembrie în fiecare seara ceata se adună și
face repetiție” (Calfa). în turcă-boriță intra unul “ mai zvelt care trebuie
s-o joace ținând cui mâna stângă bățul vertical așa fel ca fălcile să fie
orizontal iar cu dreapta trage de o sfoară astfel aranjată ca la fiecare
tragere gura caprei să se deschidă” (Sibioara).
Unul din colindători se făcea “ moș de turcă, îi punea la față o
cotrună cu dinți de boghi de fasole, la nas îi punea o coadă. într-o mână
avea o măciucă de papură iar în alta avea o sabie de lemn” (Turcoaia).
"Turca avea un polog drept fustă și purta în mână o clanță de lemn care
clămpănea, iar în alta avea o sabie de lemn. Un al treilea avea în mână o
cotrună plină cu apă și tărâțe și un mătăuz pe care-1 muia în apă și
pleznea pe fete și femei și așa umblau din casă în casă”(Turcoaia).
Ceata de colindători umblau de la casă la casă săltând și cântând:
Lasă-ne leliță-n casă
C-afară plouă de varsă
Si ne pică streașinele
S-audă mândra din cale
Să ne-audă. să răspundă
Să deschidă portița

Și ne udă saricile
Dau gură și chiui tare
Să răsune gheața-n vale
Să deschidă dac-o vrea
Dacă nu naiba s-o ia
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După fiecare vers repetă hop, hop, hop. După ce intrau în casă la
gazdă lăutarul cânta iar cel cu borița joacă”(Calfa).
A doua zi de Crăciun flăcăii umblau cu zoritul pe la casele cu
fete mari, dar numai acolo unde nu era lumină în casă” căci trebuie să fie
culcate cele care se zoresc” (Calfa). Când a ceata ajungea la fereastră
cânta:
“ Zori, zori dragi surori
Că nu-i vremea somnului
Nu grăbiți cu revărsatul
Ci-i câștigul omului
Că ne-apucă ziua-n satu
D-aici până la Brașov
Si ni-i murgu de fur atu
Toate păsările dorm
Și mândra de căpătatu
Numa eu nu pot să dorm
Sculați gazde nu dormiți
Ca o albină în cea stupină
Că nu-i vremea de-a dormi
Ca o floare-n cea grădină
Colindătorii primeau darurile după colindat sau “ în ziua a doua
de Crăciun se întâlnesc toți cetașii și umblă pe la toate casele pe unde au
colindat. Li se dă un colac făcut pentru dânșii și o bucată de carne de
porc și câțiva bani(Seimenii Mari)
Din darurile primite14 jumătate o dau bisericii, iar cu restul se face
petrecerea” (Tichilești). Petrecerea se făcea la gazda cetei unde “a doua
zi de Crăciun ceata colindătorilor se strânge sub conducerea vătafului și
petrec punând la cheltuială tot ce au strâns”.
La bulgarii din Gargalâc din la casele cu fete mari “fata pregătea
un colac anume pentru iubitul ei. După primirea colacului unul din flăcăi
care face pe preot se întoarce spre icoană, zice o rugăciune apoi cinstește
din plosca care o poartă cu el pe gazdă și pe cei din casă”(Gargalâc).
Colacii primiți ca dar erau păstrați de fete până a doua zi când era
trimis prin cineva la locul unde erau adunați flăcăii unde se adunau toți
colacii primiți. “Fiecare flăcău își alegea colacul dat de iubita lui și-l
plătește, cu cât îl plătește mai mult cu atât fata e mai mândră. Dacă fata
are mai mulți iubiți, colacu e scos la licitație și cine dă mai mult acela se
bucură de mai multă favoare din partea fetei” (Gargalâc). Din banii
adunați pe colaci o parte se dă la biserică, iar cu restul își petrec.
Anul Nou era sărbătoarea așteptată cu drag de către fiecare
familie deoarece veneau grupurile de urători pentru a ura gazdei
sănătate, fericire și bogăție pentru noul an. Urările se făceau atât
personal cât și în grup de către copii și flăcăi în seara Ajunului și în
dimineața zilei de Anul Nou.
In seara Ajunului de Anul Noul se ura cu plugulețul sau
plugușorul care era “o nuia cu două coarne totul acoperit cu un ștergar”
(Oltina). în unele localități obiceiul uratului cu plugulețul a fost introdus
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de curând:” în timpurile vechi nu era obiceiul a se face urarea cu
plugușorul. De la venirea subsemnatului în învățământ am deprins pe
copii să umble cu urarea și plugușorul” (Parachioi).
Cu plugușorul umblau în copiii de la 9-14 ani în cete, unul din ei
spunea textul plugușorului, unul pocnea din bici iar cel cu buhaiul
“trăgea firele de păr printre degete pentru a produce zgomot” (Saligny).
“ Aho, Aho,
Plugurelul mititel
Cu rotilele de fier
Trag băieți vârtos la el
Plugușor cu șase boi
Cei dinainte
Cu coarnele frânte
Cei de la mijloc
Cu steble de busuioc
Cei de la roate
Cu coarnele-n voaltă
Hai mai tare cu colacul
Că fărâmă boii pragul
Avem doi buhai
Cu jugul de putregai
Cu proțapu de mălai
Unde dai acolo stai
Hai mai tare cu sămânța

Că nu s-a uscat brăzdita
De urat am mai ura
Da ni-e frică c-o- nsera
Departe de casa noastră
Si avem a trece
Peste o apă rece
Și stau lei paralei
Cu gurile căscate
Cu limbile uscate
Să ne-apuce pe la spate
Hopuri hopurele
La mulți ani cu sănătate
La mulți ani! La mulți ani!
Să trăiți să mărgăriți
Ca merii ca perii
în mijlocul verii”
(T.Vladimirescu)

în dimineața zilei de Anul Nou copiii umblau cu Semănatul “cu
tot felul de grăunțe” (Bălabancea) și cu Sorcova. Sorcova era pregătită
de mamele copiilor care cu înainte puneau “ramuri de vișin sau zarzăr
într-un vas cu apă ca să înflorească și cu ele sorcovesc atingând pe
oameni și zicând:
Tare ca fierul
Sorcova morcova
Iute ca oțelu
Să trăiți să-mbătrâniți
Câte paie sunt pe casă
Ca merii, ca perii
Atâția galbeni pe masă
în mijlocul verii
Câtă frunză în frunzar
Ca toamna cea bogată
Atâția bani în buzunar
De toate îmbelșugată
La Anul și Ia mulți ani’
Tare ca piatra
(T. Vladimirescu)
Iute ca săgeata
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în seara Ajunului de Anul Nou se făcea judecarea pomului sterp.
“ Bărbatul cu un topor și femeia cu o legătură de paie, împreună merg la
pomul care nu face roade. Bărbatul zice către femeie: Eu tai pomul
acesta. Femeia îi zice să nu-1 taie că la vară va face poame că stă ea
chezaș că va face. Aceasta zic de trei ori, la urmă leagă pomul cu
legătura de paie ca semn că la luat chezășie ” (Tașpunar).
în dimineața de Anul Nou colindau țiganii cu Vasilca care era
chipul unei căpățâni de porc făcut din cârpe de diferite culori, care era
pus pe o tavă și așa se umblă din casă în casă (Beilicu).
în ziua de Anul Nou se duceau “ finii la nași cu plocon, un
colac, o găină friptă și o sticlă cu vin și cu un mic dar pentru copii
nașului” (Gargalâc).
Bobotează era sărbătoarea care încheia ciclul Crăciunului. La
Bobotează se făcea sfințirea apei mari. Sfințirea apei se făcea la un puț
sau gârlă unde erau adunați și tinerii “ călări pe cai așteptând ca preotul
să isprăvească slujba și să boteze stropind cu apă, caii și călăreții”
(Cusuig). După ce erau botezați tinerii călări plecau la o depărtare de
comună și se întreceau între ei călare.
Locuitorii stropeau cu apă sfințită de la Bobotează vitele din
grajduri ca să fie sănătoase peste an (Dăeni). Agheasmă era păstrată iar
când “se ivea o boală între dobitoace făceau rugăciuni și le stropeau cu
apă sfințită” (Balabancea).
în localitatea Gargalâc a doua zi după Bobotează se ținea ziua
babelor. “în această zi toate femeile din sat pregătesc câte un colac mare,
fac plăcinte, fripturi, vin, rachiu și cu ele se duc la moașa care le-a moșit
copiii. Moașa le așteaptă și înainte de a se așeza la masă fiecare femeie îi
toarnă să se spele și-i dă câte un săpun și un șervet. Se așează la masă și
petrec împreună. De la moașă pornesc la moașa comunală, chiuind pe
drum și agățându-se de bărbați și vai de bărbatul care intră pe mâinile
lor. Moașa comunală le primește pe toate, primește plocoanele și le
cinstește. De acolo se duc toate pe la casele lor”.
După ce au trecut sărbătorile Crăciunului începeau câșlegile,
perioadă în care se puteau face hore și nunți. La horile care se făceau
Duminica și în sărbători, în sat, “se cânta numai din fluier. La nunți se
cânta cu fluierul și cu cavalul. Cu cimpoi se cânta și când se îngroapă o
fată mare sau un fecior” (Beilic)
Sfânta Trifu (1 februarie) era considerată a fi sărbătoarea cea mai
mare pentru rodnicia țarinei și a viilor și pentru apărarea lor “gândacii
care strică bucatele”(Jijila).în această zi se făcea agheazmă mare la
biserică unde “poporenii aduceau semințe din fiecare cereală. Preotul
stropea toate semințele aduse și dădea câte o sticluță de agheasmă cu
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care acasă se stropeau toate semințele, ce aveau să le semene, grădinile,
pomii și vii!e”(Seimcnii mari).
în această zi se uneau mai mulți locuitori care aveau viile la un loc,
sau în apropiere unele de altele, și mergeau la vie, “unde fiecare stăpân de
vie taie câte o viță de la trei butuci, apoi iau agheasmă și vin și stropesc
butucii zicând să dea Dumnezeu ploaie la vreme și să le păzească de orice
stricăciune și-n urmă se pun de mântuie o ploscă cu vin “(Cusmig).
Haralambie (10 Februarie) era ținut pentru a fi apărați de boli,
“de ciumă mai ales” (Niculițel).
Ziua de 1 martie era numită și mărțișor deoarece în această zi se
făcea mărțișorul, un șnur făcut dintr-un fir roșu și unul alb care împreună
cu o monedă de argint sau aur era legat la “mâna sau gâtul copiilor a
fetelor” (Carahorman) și “a nevestelor tinere” (Seimenii Mari).
Mărțișorul era purtat pentru ca “să nu bolească de friguri” (Seimenii
Mari, Carahorman, Gârliciu) să nu fie pârlite de soare (Dăeni, Sarai).
La Mucenici (Dăeni) sau când văd prima barză (Gârliciu,
Parachioi) mărțișorul se dezleagă și șnurul îl aruncă în sus spre barză
zicând” barză na-ți negrețele mele și dă-mi albețele tale” (Parachioi). Cu
moneda. Cu moneda se cumpăra vin si se bea pe iarbă verde (Carol I).
în dimineața zilei de 1 martie era obiceiul de a aduce urzică
verde și a o pune la fereastră ca să n-aibă purici peste vară. Dimineața în
zori, goi se tăvăleau prin rouă, iar cei bolnavi se scăldau pentru a fi
sănătoși peste vară. Toți se cântăresc (Oltina).
La Mucenici (9 martie) copii făceau focuri peste care săreau
zicând” cum sar eu focul așa să sară puricii de la mine” (Gargalâc), sau
“să intre răceala și să iasă căldura”. în unele localități se făceau focuri în
curte, înaintea casei, ” iar femeile ocoleau casa cu cenușă ca să fie
apărată de șerpi”(Oltina).
Se credea că la Mucenici vin sufletele morților acasă de aceia
femeile “se scoală foarte de dimineață, se pun și fac mai mulți colăcei
parte din ei îi duc la biserică, apoi după ce vin acasă se pun și-i împart pe
la alte case. Acești colaci sunt unși pe deasupra cu miere de albine și se
dau pomană pentru sufletul celor morți (Cușmig). Tot în ziua de
Mucenici “aprind focuri în ogrezile lor, femeile pun împrejurul focului
mai multe perne și o masă cu mai mulți colaci și mâncare și stropesc
pământul jur împrejur cu apă, zic că vin sufletele morților să mănânce la
această masă” (Oltina).
Paștele era cea mai mare sărbătoare creștină din calendarul
popular. Sărbătoarea era precedată de un post de 7 săptămâni în cadrul
căruia era interzis consumul de carne, lapte, ouă și pește, alimentația
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bazându-se în totalitate pe alimente de natură vegetală. Postul încheia
perioada câșlegilor (carnavalului) în care se puteau face nunți și hore,
din care cauză tinerii (fetele și flăcăii) de căsătorit erau interesați să se
căsătorească până la lăsarea postului deoarece erau ironizați de flăcăi
care “ înfășurau o roată cu paie, se urcau pe un deal și - da foc și aprinsă
o rostogoleau la vale strigând.
M-a rugat, rugat
Să-i caut bărbat
Șapte pite mi-a dat
Ș-un dărab de usturoi
Aoleo! Ce-o să mă fac
Că pitele le-am mâncat
Bărbat nu I-am căpătat

Și-n urmă tot I-am aflat
Pe....
Că-i bătrân
Șade-văluit în fân
Și ea învăluiită în otavă
Că nu mai poate de slabă
(Coslugea).

în prima Sâmbătă din Postul Mare se ținea Sântoaderul. în
dimineața zilei oamenii "tund” coama cailor și a noatenilor pentru a le
crește părul frumos” (Gârliciu). Toți proprietarii de cai îi îngrijeau ca să
arate frumos în această zi când se încurau caii “ se adunau la un loc cu
caii și se apucau să le dea drumul să fugă spre sat și care fugea mai bine
era lăudat” (Beilicu).
în dimineața zilei de Sântoader “femeile fetele și chiar bărbații se
spălau pe cap cu leșie făcută din fân din ieslea cailor ca să le crească
părul ca la cai” (Oltina).
Din Sâmbăta Sântoaderului se începea purtatul colacilor pentru
cei morți. Se făceau colaci capete” colaci de formă rotundă pentru
fiecare mort din familie, atâția colaci câți morți are” (Tichilești) care se
duceau cu colivă la biserică” ori de câte ori se pomenește un mort din
familie. Se fierbe grâu și după ce se amestecă cu făină de grâu prăjită se
pune în farfurie și se presară pe deasupra zahăr pisat”(Tichilești).
Când ducea colacii la biserică “fiecare familie trebuia să dea
preotului o hârtie pe care erau trecuți morții acelei familii iar mai jos
erau trecuți și cei vii. După ce preotul mântuia toată slujba lua
pominoacele și pomenea întâi pe morți, apoi pe cei vii.” (Cusmig).
O preocupare importantă a românilor dobrogeni în Postul
Mare era să se pregătească pentru a întâmpina învierea Domnului cu
sufletul și corpul curat. în acest scop înainte de a începe Postul Mare
ei căutau să se împace cu toți cu care erau certați, iar pe parcursul
celor 7 săptămâni de post să nu facă rele și să nu se certe. Fetele și
femeile în Postul Mare aveau mult de lucru la tors, țesut, cusut pentru
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a avea haine noi de Paști ele și cei din familie, tradiția fiind ca de
învierea Domnului toți să fie în haine noi.
Din primele zile ale lunii Martie se începea curățenia de
primăvară a curților și grădinilor. Cu gunoaiele adunate se făceau focuri
în grădini și bătături în zilele de Mucenici, Bunavestire și Joia Mare,
aceste focuri având și pronunțate semnificații magice.
Casele se lipeau, spoiau și văruiau în Săptămâna Mare și “se
împodobeau cu ștergare și scoarțe noi” (Rașova) crezând că dacă nu sunt
primenite și ele de învierea Domnului blestemă pe proprietari.
Săptămâna Mare era cea mai importantă în ce privește pregătirile
pentru Paști. în această săptămână oamenii se spovedeau și se
împărtășeau pentru a primi Paștile cu sufletul curat, în această săptămână
se încheia, în Joia Mare, pomenirea celor morți, la slujba ce se făcea în
această zi preotul pomenea numai pe cei morți dion pominoace. în Joia
Mare se credea că sufletele morților au voie să vină pe la casele lor de
aceia în fiecare bătătură “ se făceau focu iar lângă foc se punea un scaun
pe care era un vas cu apă pentru ca morții să se încălzească și să bea
apă” (Dulgheru, Turcoaia).
în Joia Mare se făceau Paștile “de o femeie iertată din făină
curată de grâu adusă și sfințită în Sfânta Biserică prin maslu făcut de trei
preoți” (Beilicu). Făina înainte de a fi sfințită era “cernută de 9 ori de o
femeie bătrână și curată” (Caraomer). Din această făină se făceau
“prescuri în patru colțuri care erau duse la biserică și sfințită de preot iar
în noaptea învierii erau împărțite sub formă de nafură poporului”
(Tichilești). Nafura era dată de preot “ după slujba învierii atât pentru cei
prezenți în biserică cât și pentru cei de acasă” (Beilicu).
Pentru Paști, gospodinele vopseau ouă și făceau pască. Pasca se
făcea “din aluat dospit în formă rotundă, cu o cruce de-asupra, între
brațele crucii se punea brânză, stafide și se ungeau cu ou apoi se
coceau în cuptor” (Dăeni). Când mergeau la biserică “oamenii duceau
pască, ouă roșii, caș proaspăt, iar după ce preotul termină slujba
sfințește cele aduse de acasă iar după ce iau nafură toți gustă puțin din
cele sfințite”(Taspunar). Cașul proaspăt era dus mai ales de familiile
care aveau mai multe oi” ca să dea Dumnezeu sănătate la stăpâni și la
vitele lor” (Cusmig).
In noaptea învierii “se fac focuri în curțile oamenilor și a
bisericii, ca un fel de luminăție” (Balabancea). Toată noaptea “se bate
toaca și se trag clopotele” (Beilicu), iar “creștinii vin la biserică cu ouă
roșii și pască, cu mic cu mare” (Taspunar). Când ieșeau din biserică
credincioșii erau așteptați “de un om cu mai multe tăvi cu pește fript și
A

A
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cu vase cu vin și fiecare credincios e dator să guste din peștele și din
vinul adus” (Parachioi). Când veneau acasă de la biserică “calcă pe glia
cu iarbă verde pusă pe pragul casei” (Caravanu).
în prima zi de Paști femeile “au obiceiul de a aduna pe cele
tinere, măritate în acel an și a le duce la marginea satului unde le pune
să șadă pe iarbă verde, le udă la frunte cu vin apoi le dau câte un ou
roșu” (Oltina).
Săptămâna după Paști se numea Săptămâna luminată și toate
“zilele ei erau ținute afară de sâmbătă” (Parachioi).
Perioada de 7 săptămâni cuprinsă între Paști și Duminca Mare
(Pogorârea Sfântului Duh) avea o semnificație deosebită în lumea
satului. In cadrul ei erau cele trei Marți ținute, în care nu se lucra nimic
mai ales la câmp. Cea mai importantă era Marțea a treia numită și a
dracului care era ținută cu sfințenie fiind și începutul Caloianului.
După Paști se țineau și Joile în care nu se lucra pentru a apăra
țarina de ploi cu gheață. în Joia a treia se făcea Caloianu și Paparuda
pentru ploaie.
în Joia a șasea după Paști se sărbătorea Ispasul, ziua în care
sufletele morților care au venit în Joia Mare pe la casele lor, se întorc
la câmpul cu dor “se zice că zboară morții la cer de aceia femeile
împărțeau fire de ceapă verde și de usturoi, colăcei și păhăruțe cu
rachiu” (Mârleanu).
Preotul după serviciu religios mergea la câmp unde face slujbe
pentru sfințirea holdelor “unde toți aduc de acasă mâncare și câte o sticlă
sau ploscă cu vin și o rogojină și după slujbă se pun și petrec” (Oltina).
La jumătatea perioadei era ținut Strat de Rusalii, zi în care “ nu e
bine să lucreze cineva că e rău de nebunie. Se punea pelin la brâu, prin
haine, la polițe și la plugul boilor pentru a nu fi luați de Rusalii atât
oamenii cât și vitele” (Biul Biul). După Strat de Rusalii oamenii puteau
fi luați de Iele sau de Rusalii. Ielele erau “niște năluci îmbrăcate ca fetele
care umblă pe sus, cu lăutari” Seimeni); “ trei femei care au puterea de a
îmbolnăvi pe oameni”(Parachioi); “ fete frumoase care stau prin păduri
și care au puterea de a poci pe cel care le ascultă și se duce după ele”
(Carol I); “ sunt niște fecioare care joacă noaptea și-n locul unde au jucat
lasă o mărgea albastră”(Gârliciu), “ șase surori care locuiesc pe dealul
numit Docmaci, un deal foarte înalt pe malul lacului Mârleanu. Ielele
sunt tot așa de rele ca Rusaliile, dar bolile din Iele se pot vindeca”
(Mârleanu). Rusaliile erau considerate tot” niște ființe primejdioase de
aceia ziua lor o serbează și nici foc în vatră nu fac”(Oltina).
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La nouă zile după Ispas se țineau Moșii de vară când pentru
pomana sufletului morților, “în Sâmbăta Moșilor împart străchini și
ulcele noi de pomană pentru sufletul morților. în ele se pune grâu sau
orez fiert cu lapte iar în ulcele vin sau apă” (Parachioi)25"
Sfântul Gheorghe (23 Aprilie) era considerat păzitorul
turmelor și a holdelor. în ziua de Sf. Gheorghe” oamenii duc la
biserică un miel, preotul citește o rugăciune după care se taie mielul,
blana o dau la preot iar carnea o mănâncă. Până la Sf. Gheorghe nu
mâncau carne de miel” (Parachioi).
în noaptea Ajunului de Sfântul Gheorghe se credea că se poate
lua mana de către vrăjitoare “fermecătoarele se pot apropia de animale
ca să le ia mana laptelui” (Alacapi). Pentru a fi apărate animalele “toată
noaptea se cânta din bucium și din fluier” (Gîrliciu) iar pentru casă “se
mai ține și acum obiceiul a se aduce o bucată de brazdă verde, din brazda
plugului care se pune pe prag și deasupra ușii pentru a se păși peste ea și
pe sub ea” (Seimeni). în brazda verde care se punea “pe stâlpii porții se
înfigea și o nuia verde de salcie” (Dăeni).
Sfântul Gheorghe marca și începutul anului pastoral, acuma se
făcea “ alesul sau numărătoarea oilor, alegându-se oile cu lapte de restul
și de miei”(Rasova) după care “ tăiau un miel negru și-l mâncau” (Sarai).
La 1 Mai se ținea Armindenul când “se bea vin pelin pe iarbă
verde pentru că e începutul verdețurilor”(Dăeni) și “se fac petreceri iar la
porți se pun niște prăjini înalte” (Calfa).
în luna Iunie se sărbătorea Drăgaica (24 iunie) zi care în unele
localități era considerată” începutul ieșirii la secere”(Dăeni). în această
zi “femeile scoteau hainele din casă la soare apoi puneau printre ele flori
de drăgaică pentru a fi apărate de molii” (Dăeni). Tot la Drăgaică “se
îmbrăcau două fete ca bărbați și două ca femei și așa mergeau din casă în
casă, jucând în formă de cruce, în bătătură, după cântecul cimpoiului”
(Beilicu, Parachioi).
La 29 iunie era sărbătorit Sf. Petru care era considerat patronul
lupilor, “apărătorul animalelor de lupi” (Oltina), crezând că el este cel
care hotărăște pe cine să atace lupii. “ Era o dată un vânător vestit și el
auzea mereu lupii urlând pe vârful unei movile. O dată s-a dus și el să
vadă ce fac ei acolo și s-a urcat în vârful unui măr. După se adunară lupii
începură a urla iar mai târziu vede un om venind călare. Omul vânător
nu știa ce semn să-i facă să nu vină că-1 mănâncă lupii. Când sosiră acolo
lupii începură să se bucure și să-l lingă pe mâini. El le dete câte ceva să
25 “ în ziua de Moși se umple o strachină cu lapte și în urmă se dă pomană cu una sau
două lumânări” (Cusmig).
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mănânce apoi le spuse fiecăruia unde să se ducă. Tu du-te la... și-i fură
trei oi pentru că și el a furat o oaie de la..... La urmă veni și un lup
șchiop căruia îi ordonă să roadă mărul în care sta vânătorul și apoi să-1
mănânce. Lupul a ros toată noaptea mărul. Când se făcu ziuă începură să
vină oamenii la lucru. Omul dându-se jos găsi lupul mort cu gura căscată
și a dat cu piciorul în lup și și-a scrântit piciorul, iar după un an de
suferință a murit, tot în acea zi”(Gârliciu).
La 17 Iulie se sărbătorea Marina. în această zi “femeile
însărcinează pe femeile care poartă acest nume ca înainte de răsăritul
soarelui să aducă câte o balegă de vacă și s-o lipească la gardul casei.
Această balegă după ce se uscă se strânge într-un săculeț și e bună de
afumat la năjit - dureri de urechi. Afumatul și descântatul de năjit se
face tot de femeia pe care o cheamă Marina”(Seimeni). Când descânta
îi da foc balegii și zicea: “fugi năjite pricăjite că te-ajunge fumul
balegii Marinii. Cum te-ajunge te și frige și te stinge, tu să te duci să
locuiești unde cocoșii nu cântă, unde porc nu guiță, unde om nu
vorbește că aici n-ai loc” (Rasova). Tot în această zi femeia “căreia
nu-i trăiesc copii nu lucrează, nu mătură, face o cunună de mărar și o
poartă pe cap”(Mârleanu).
La 20 Iulie, de Sfântul Ilie, “se duceau pepeni la biserică”
(Turcoaia) și nu se lucra că era rău de trăznet (Sarai).
Nu se lucra nici în 23 Iulie, când era ținută Foca, că “ard bucatele
pe câmp” (Niculițel).
în luna Octombrie era ținută Vinerea Mare (14 Octombrie) zi
până la care trebuiau terminate toate lucrările în câmp.
în luna Noiembrie se țineau Filipii, zile “ în care nu se lucrează
nimic, nu se dă gunoiul afară din casă, nu se împrumută foc la vecini de
frica fiarelor sălbatice” (Turcoaia). Se țineau “mai ales de către femei
pentru ca animalele să fie sănătoase și apărate de lupi, trei zile înainte de
lăsatul secului și două zile după, iar la 21 noiembrie Filipul cel Mare”
(Beilic). Filipii se țineau pentru ca “ animalele sălbatice să nu facă rău
turmelor și vitelor” (Oltina).
Omul era principalul personaj al acestui calendar. Se credea că
sunt pe pământ atâția oameni câte stele sunt pe cer pentru că “la nașterea
fiecărui om apare pe cer o stea iar la moartea lui steaua cade”(Oltina). Pe
pământ, viața omului se desfășura după cum au ursit Ursitoarele în a
treia noapte de la naștere.
Despre Ursitoare se credea că sunt “niște năluci în formă de
femei” (Sarighiol), “niște ființe femeiești” (Ciobanu) “femei bătrâne”
(Niculițel), “femei sfinte “(Urum Bei) în număr de trei care vin “în
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noaptea a treia după nașterea copilului la fereastra casei” (Dăeni), “la
casa noului născut” (Niculițel) și-i prezic viitorul noului născut “și cum
zice a treia așa va fi” (Sarighiol). Ursitorile asistă la “nașterea copilului
și locuiesc în casa părinților” (Ciobanu).
Pentru ca să ie câștige bunăvoința pentru a ursi bine moașa și
părinții copilului pregăteau masa pentru Ursitori. Pe o masă, în camera
lăuzei, se puneau “ tot felul de mâncări și băuturi” (Dăeni), “o turtă
făcută de moașă din făină curată, o strachină cu sare și un pahar cu apă”
(Larga), “sare și ceapă pune moașa iar părinții aur, argint, bani și alte
lucruri prețioase” (Niculițel), “o bucată de pâine și sare “ (Urum Bei), “o
strachină cu pâine, sare și zahăr și un pahar cu rachiu” (Gârliciu). Masa
se punea “în mijlocul casei cu lăuza” (Urum Bei), “la capul lăuzei”
(Larga) sau “lângă fereastră” (Luncavița). Moașa spală și îmbracă “lăuza
și pe copil în cămăși noi” (Ciobanu) și aprinde o lumânare “care arde
toată noaptea” (Ciobanu).
Noaptea veneau Ursitorile “stăteau la masă” (Luncavița), “își iau
plata” (Urum Bei) apoi ursesc “la fereastră”(Dăeni) bine noul născut
dacă au fost mulțumite, sau rău dacă n-au fost mulțumite de cele puse pe
masă. Cele ursite de ursitori puteau fi auzite de părinții copilului, de
moașă sau de cine se afla să fie treaz atunci când ele urseau.
“La o casă unde se puse ursitori pentru o fată veni din întâmplare
un călător și neavând unde dormi s-a culcat afară pe prispă. Venind la
fereastră trei femei vesele strașnic, cea dintâi a zis să fie frumoasă, a
doua a zis să fie veselă, iar a treia a zis să fie bogată și bărbatul ei să fie
drumețul de pe prispă.
Drumețul fiind pe prispă și auzind ursita aceasta l-a prins
mirarea, cum să stea el neînsurat până se va face fata mare. A doua zi
dimineața a pândit când a plecat femeia lăuză la apă a furat copila și a
înfipt-o într-un gard afară ca să moară, apoi a plecat. Mama copilei
venind de la apă a luat copila din gard lecuind-o.
Din întâmplare mai trecând călătorul acela pe acolo și văzând o
copiliță mică și frumoasă a întrebat pe gazdă de unde are acea copiliță.
Ea i-a spus că e a ei și că a vrut s-o omoare un călător care dormise la ei.
Călătorul a mai stat câtva timp acolo pândind când nu era femeia acasă,
a luat copila și a aruncat-o într-un puț părăsit. Trecând pe acolo un
mocan cu oile a auzit ceva plângând și găsind după plâns copila a scos-o
și a dus-o la târla lui. Copila fiind mică a dat-o unei femei să o crească.
Copila era acuma în apropierea unei cucoane avute grozav. Cucoana
văzând într-una din zile o copilă atât de frumoasă, ea nu avea nici un
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copil, a întrebat pe femeie a cui e copila. Femeia a spus că e a unui
mocan care i-a plătit ca s-o crească.
Cucoana a chemat la ea mocanul, întrebându-1 dacă este a lui
copila. El i-a spus că a găsit-o într-o fântână părăsită și o crește ca pe a
lui. Cucoana care vrea cu orice preț ca să fie a ei copila s-a rugat de el ca
să i-o dea și-i va da tot ce va cere de la ea. Mocanul i-a spus că nu poate
să i-o dea dar cucoana i-a dat 300 bani de aur luând copila și crescând
mare a învățat-o carte.
Intr-una din zile acel călător care se făcuse bogat tare venea spre
acel oraș cu vaporul pentru negoț, casa cucoanei era lângă o apă mare.
Călătorul zărește copila la fereastră și văzând-o atât de frumoasă si
îndrăgostește de ea. Merse la cucoană și-o ceru de nevastă.
într-o zi plecară la bac și dezbrăcându-se, el observă la coasta ei
o zdrelitură și a întrebat-o ce-a avut acolo? Ea a spus că nu știe nimic dar
lui i-a venit în minte ca nu cumva să fie fata aceia ursită dânsului.
Mergând acasă a întrebat pe cucoană dacă-i adevărata fata ei, cucoana a
cam câmit-o dar în cele din urmă i-a spus că a luat-o de la un mocan ce a
găsit-o într-o fântână.
Atunci el și-a adus aminte că este ursita lui, a mers la părinții ei
adevărați ai fetei, pe care fata nu-i cunoștea, ei fiind acum săraci și i-a
luat la dânșii”(Peceneaga).
Când copiii creșteau mari se înfrățeau. înfrățitul se făcea
atunci “când unul din frații gemeni moare, fratele rămas în viață se
înfrățea cu un copil străin dacă este născut în aceeași zi, lună și ceas
cu fratele mort. înfrățitul se făcea legându-se cei doi până când
mortul era îngropat” (Dulgheru).
Tinerii se înfrățeau și pentru “ se ajuta unul pe altul” (Alacapi),
“legându-se a fi întocmai ca frații sau ca surorile și a se ajuta unul pe
altul”(Seimeni). înfrățitul se făcea la zilele mari, “înainte de Crăciun și
de Paști. Se adunau mai mulți tineri fiecare având colac de fârtat, făceau
o masă și dădeau mâna între ei. Fetele făceau la fel cu deosebirea că în
loc de colac aveau păpușă, un colac lunguieț” (Alacapi), “se face o cruce
într-o pâine, se scoate miezul și se moaie în vin și mănâncă amândoi din
ea” (Coslugea), în unele localități era chemat și preotul care “citește
rugăciuni anume de înfrățire”(Seimeni).
în răspunsuri sunt menționate principalele momente ale nunții:
Logodna care “ se făcea bând o ploscă de vin la casa miresei după ce s-a
făcut învoiala” (Ciobanu). După logodnă se făceau târguielile și croiala
hainelor de nuntă. Nunta începea Joia când se bea rachiul. Vinerea era
bulgărul se ducea grâul la moară pentru măcinat, iar Sâmbăta era bradul
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“o ramură de pom gătit cu hârtii colorate care se joacă la mireasă, în
absența mirelui. Duminică dimineața joacă apa “ când vine ginerele să
ia mireasa de la părinții ei, un tânăr și o fată iau o găleată pe care o
înconjoară cu busuioc și se duc Ia o fântână și umplu acea găleată cu apă.
Aduc găleata cu apă în fața casei și încep a juca hora, înconjurând
găleata de trei ori și la fiecare înconjurat mireasa dă cu piciorul în
găleată vărsând puțină apă”(Urum Bei).
Cununia se făcea la biserică asistă nașii și o femeie cu un ciur în
care sunt poame și orz spre a-1 semăna când se cântă Isaia dănțuiește.
Când ajung acasă soacra mare leagă pe ambii tineri cu un frâu de cal
aducându-i în casă unde stau până nașii îi vor conduce la horă (Ciobanu).
La casa “unde cântă cucuveaua va muri cineva din casă” (Dăeni).
Sufletul “celor care se spânzură sau se îneacă de voia lor trece în animale
și se fac strigoi” (Tichilești). Tot strigoi se fac și atunci când “peste omul
mort a trecut un câine sau o pisică (Gârliciu). Strigoii “după
înmormântare ies din groapă și sperie pe neamuri iar înainte de cântatul
cocoșilor se întorc în groapă” (Urum Bei).
Când omul moare se credea că sufletul trece spre cer “prin 9
vămi” (Calfa, Caraomer) sau prin “12 vămi de judecată” (Gârliciu.)
îngerul fiecărui om “ducea sufletul fiecărui, prin aceste vămi, la 3 zile
după ieșirea din trup, la 9 zile și la 40 de zile. La acele vămi îi ies înainte
niște arapi, draci negrii înspăimântători, cu cărți în care fiecare om își are
trecute faptele bune ce le-a făcut pe pământ. îngerii au și ei cărți în care
sunt trecute faptele bune ce le-a făcut pe pământ (Coslugea). Pentru a
plăti la vămi” făceau mortului 9 capete, colaci mai mici”(Caraomer).
Când era îngropat se pune” o cruce făcută dintr-o singură bucată
de scândură, iar cele ce se pun în urmă sunt de piatră”(Alacapi).
în câteva răspunsuri se găsesc informații în legătură cu credințele
populare despre Soare și Luna care “erau considerați a fi sfinți”. Când
apărea Luna nouă “ se închinau și ziceau:

Lună nouă
Lună nouă
Taie pâinea-n două
Ție jumătate

Mie sănătate.
Sănătoși ne-ai găsit
Sănătoși să ne lași”

“Soarele și luna au fost frați buni dar Soarele negăsind altă fată mai
frumoasă a vrut s-o ia pe sora lui dar când a aflat Dumnezeu i-a
blestemat să alerge unul după altu” (Biul Biul)
“ Ostrovul de mare
Soimanul de Soare

Umblă să se-n soare
Și el mi-a umblat
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Chiar pe nouă cai
Patru i-a murit
Patru mi-a ciumpăvit
Unu mi-a trăit
Cu dânsu a umblat
La nouă argele
La nouă vâlcele
Și el n-a găsit
Potrivnică-n lume
Să se potrivească
Să se pomenească
Și el c-a umblat
Țara-n lung și-n lat
Lungiș curmeziș
îndărăt se sucea
Și acasă-mi venea
La gura argelei se punea
Din gură-mi grăia
Ai Ileana Sândiana
Ia tu te gătește
Te suliminește
Că te iau pe tine
Mie de soție
Iar Iana-mi grăia
Ai Soare frățioare
Unde s-a văzut
Și s-a pomenit
Să ia sor pe frate
Fratele pe sor
Sor pe frățior
Și Iana-mi țesea
Război de argint
Vătalele de aur
Sulul de aramă
Să nu se bage-n samă
Pânza de mătase
Lui Soare cămașă
Și Iana-mi grăia
Ai Soare șoimane
Â1 puternic mare
Und s-a pomenit

Și s-a auzit
Să ia sor pe frate
Fratele pe sor
Sor pe frățior
Și Iana-mi grăia
Să-mi faci scaură de fier
Pân la-naltul cer
Cuie de oțel
Și tu să te duci
Pân la Moș Adam
Și la Baba Eva
Că sunt mai bătrân
Și mai de demult
Și el se ducea
Pân la Mos Adam
Și la Baba Eva
Tu Moș Adam
Si tu Babă Eva
Sunteți mai bătrâni
Și mai de demult
Ați mai pomenit
Și ați mai băzut
Să ia sor pe frate
Sor pe frățior
Nici n-am văzut
Nici n-am pomenit
Să ia sor pe frate
Și frate pe sotr
Sor pe frățior
Adam îi grăia
Du-te tu la rai
Și apoi la Iad
Raiul dacă-ți placer
Pe soră să nu iei
Iadul dacă-ți place
Pe soră să iei
Dar el ce-mi grăia
Iadu mie-mi place
Si acasă-mi venea
Ai Iana Sândiana
Ia mi te gătește
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Te sulemenește
Mie de soție
Si nor părinților
Cumnățica fraților
Și Iana-mi țesea
Pânză de mătase

Ginerele înainte mergea
Iana-mi grăia
Ai Soiman de Soare
Cel puternic mare
Dă-mi drumu de mână
Poale să sumet

T OPi'Qmi
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Pânza-mi alege
Iana iar grăia
Soi mane de soare
Unde s-a pomenit
Și s-a auzit
Să ia sor pe frate
Și frate pe sor
Sor pe frățior
Și Iana-mi zicea
Ai Șoimane soare
Puternice tare
De vrei să ma iei
Fă un pod pe mare
Iar la capăt de pod
Să-mi faci un schit
Pentru cununie
Podul că-1 făîcea
De mână o lua
Podul i-arăta
Pe pod se suia
înainte mergea
La schit se ducea
Și se cununa
De mână o lua
înapoi se-ntorcea
Pe pod se suia
Și Iana-mi grăia
Ai Soimane Soare
Unde s-a pomenit
Și s-a auzit
Pe pod ca să meargă
Mireasa înainte
Și ginerele-n urmă
în urmă-ămi-o da

De cinstita rouă
Iana-mi grăia
Decât să mă blesteme
O lume toată
Mai bine mă plângă
Și-n mare-mi sărea
Din gură-mi grăia
Soare frățioare
Când noi ne-om iubi
Lumea o peri
Când tu la sființit
Eu la răsărit
Când tu la răsărit
Eu la sființit”.(Oltina)

öv

COLINDE
Colind de fereastră
Doamnele iceas cestor curți
Si cestor mari Domni
Domnele, înalte-s împărății
Multe mese stau întinse
Făclii dalbe aprinse
Mai la cap de masă-mi
Este un zățurel
Zăț de aurel
Cine-mi șade-n el
Bătrânul Crăciun
Mai de-arând cu el
Cine-mi șade-n el
Tot Iisus Hristos
Mai de-a rând cu el
Este un zățurel
Zaț de păltinel
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Cine-mi șade-n el
Ioan, Sfântul Ioan
Mai de-a rând cu el
Mi-este un zățurel
Zațuri mărunțele
De stau Sfinții în ele
Stau și sfătuiesc
Beau și chefuiesc
Ei că se-ntrebară
Din noi câteși trei
Care-o fi mai mare
Mai mari de mărimi
Mai mici de zile
Bătrânul Crăciun
Că el e de mult
Știe când te-ai născut
Eu m-am pârjolit
De te-am sprijinit
In poală de vășmânt
Sus te-am ridicat
Sus la liviori
La Sfântul Ion
Jos că te-am lăsat
Jos la liviori
La sfinte iconi
Si i-am dăruit
Toiag de argint
Cerul și pământul
Si pe noi de-a rândul.

Colind de băiețandru
Iceas Doamne, colea Doamne
îviaiui îuvu^ui lív aui
Iceas la jupânu....
Crescutu-mi-a crescut
Doi meri nalți și minunați
Face mere-n toate vere
Geaba face nu le coace
Dop de mare învățară
L-a-nvățat de le mănâncă

Nu le mâncă cât le strică
Tot în două le despică
Prinse mi-a de țipară
Cine-n lume s-o d-afla
Ș-o d-afla s-a adevăta
Să-mi săgete dop de mare
Iar....... mi-auzea
Iute acasă-mi alerga
Haine proaste lepădară
Haine proaste, arme proaste
Haine bune că-mbrăcară
Haine bune, arme bune
Arcul din cui și-l luară
Potecioara și-o luară
Potecioara de pe vale
Care duce-n vad la mare
Dădu-n vad pa pi un brad
Dădu-n mare ca și-n floare
El la pândă s-așezară
Stătu ziua, toată ziua
Când soarele-n desară
Dop de mare saltă afară
Iar....întinse arcul
întinse arcu și-i ia capul
Dop de mare ce-mi grăiră
Stai....nu trăgea
Căci noi am fost nouă frați
Șapte-o murit săgetați
Numai eu am mai rămas
Numai eu și-o soră a mea
Fie-ți ție ibovnică
Iar....cel frumos
El să fie sănătos.

Colind de fată mare
Fericeși Doamne
Iceși Doamne
Coleași Doamne
Iceaș la jupânu....
El de-mi are o fată mare
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Fată mare pe.....
Si mi-o cere boieri mari
Boieri mari, portari mai tari
Și-mi cere zestre cam mare
Cere-și vii, cere-și moșii
Si-mi mai cere.ce-mi mai cere?
Cere noateni și mioare
Tot mioare bălăioare
Si din cele fătătoare
Si-mi mai cere, ce-mi mai cere?
Cere suta de comute
Tot comute, oi de frunte
Și-mi mai cere, ce-mi mai cere
Cere-mi zeciuri de berbeci
Tot berbeci de-aceia berci
Cu lânița poleite
Cu cornițe zugrăvite
La vârful cornițelor
Mi-este o piatră nestemată
De-mi plătește lumea toată
Turchia pe jumătate
Și-mi mai cere, ce-mi mai cere
Cere-mi plug cu șase boi
Pogonici de câte doi
Si-mi mai cere, ce-mi mai cere
Cere-mi car cu patru boi
După car fie și-un cal
Țesălat și rafturat
Cum și bun de -ncălecat
Si-mi mai cere ce-mi mai cere
Și cercei de Ia evrei
Și păpuci aduși de turci
Iar.... Ce-mi grăia
Ce stați frați așa-ntristați
Voi părinția șa mâhniți
Oare zestrea ce-am cerut
V-am cerut, nu v-am luat
Voi cu voia ce mi-ați dat
Stați puțin și așteptați
Până vine Joile
Joile cu oile

Dumneaei cu nunțile
Colăceri caii-ncurând
Cu drag Voinea printre ei
Iar....... ce-mi făceară
Chei la mână că-și luară
Chilărel că descuiară
Chilărel de păltinel
Cu ușa de stejărel
Iar..... ce-mi făcea
La găteală ce-mi punea
Și-și da fața la-nălbeață
Buze moi la rumeneală
Si sprâncene la cerneală
îmbrac-o ie dintr-o mie
Și-o rochiță stacojie
Și cercei de la evrei
Și păpuci aduși de turci
Și ciorapi de la arapi
Iar....ce-mi făcea
La fereasrtă se punea
Iată Voinea că-mi venea
Nu venea ca să mi-o vază
Și venea ca să mi-o ia
Să mi-o ia din ăste curți
în alte curți la alți părinți
Nuroră părinților
Cumnată cumnatelor
Chilera banilor
Stăpâna argaților
Iar.... Ce frumoasă
Ea să-și fie sănătoasă
La mulți ani.(T.Vladimirescu)

Colind de fată mare
Grădina cu florile
Sunt de toate florile
Dar ca una, nu-i nici una
Ca..... fată mare
Dar pe tine .... fată hai
Cine mi te-a podobit
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Cu argint până-n pământ
Cu aur până la brâu
Doi părinți cari te-a îmbrăcat
In lapte dulce te.-a scăldat
In foi de măr te-a-nfășutrat
Din guriță au cuvântat
Să fii prunca pruncilor
Dragostea flăcăilor
Trandafir roșu pe masă
Rămâi gazdă sănătoase
Pe fața paharului
Floricica raiului”Culeasă de la
Paraschiva Ene Gheorghe de 26
ani din Sibioara)
Sunt trei ciobănei pă munte
Cine vrea numai s-asculte
Numa unu-i străinei
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Ca și luna de inel
Tot pe el îl trimitea
Oile când le-ntorcea
Atunci el se întrista
Și din fluier tort cânta
Și-am o glugă de curea
De-mi țin fluierașu-n ea
Și de-o fi să mor mîăi frații
Pă mine să mă-ngropați
în strunguța oilor
în țărcușul mieilor
S-aud behăitul lor
Și să nu-mi mai fie dor
Nici de lume, nici de sor
Dac-o fi și-o fi să mor”
(Culeasă de la Constantin Drugă
de 40 ani din Sibioara)

QUELQUES ASPECTS DE LA CULTURE POPULAIRE
DE DOBROGEA Â LA FIN DU XIXe SIÉCLE
Résumé
Animé par le désir de contribuer ă la connaissance de la culture
populaire de Dobrogea, téllé qu’elle était ă la fin du xixe siécle, l’auteur
fait une synthése des reponses envoyées, par Ies intellectuels ou par Ies
paysans eux-mémes, au questionnaire láncé, en 1884, par B.P. Hasdeu
ou, d’autres questionnaires lancés entre 1893-95, 1923, 1926, 1929 par
le Musée de la Langue Roumaine de Cluj.
L’ouvrage est structuré sur trois principaux chapitres:
1. Habitats et architecture populaire.
2. Principales activités (agriculture, l’élevage des animaux, la viticulture).
3. Jours de travail et jours de fete dans le calendrier populaire.

I. Jusqu’au 1877 cette vaste région formait, du point de vue
administrații, un seul département (Sandajac), gouverné par l’Empire
Ottoman, avec la capitale ă Tulcea. Dans cette province, des gens de
différentes nationalités (Turcs, Tatares, Bulgaires, Saxons, Italiens) ont
trouvé un bon refuge, mécontents de la vie sociale et économique de leur
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pays d’origine. La population de Dobrogea habitait, ă cette époque-la,
surtout dans des habitats ruraux mais aussi dans quelques petites villes.
L’auteur présente la toponymie des localités et quelques éléments
d’architecture populaire (la construction des maisons, les matériaux
utilisés, le plan de la maison paysanne et différentes superstitions liées
aux régies qui devaient étre respectées pár ceux qui se faisaient une
maison pour y avoir une vie paisible et fortunée).
II. Les activités principales des habitants ont été: 1’agricultura,
l’élevage des moutons ou des animaux de traction (chevaux et bovinés),
utilisés pour le transport des marchandises, le commerce étant trés
développé dans cette région.
On y trouve les principales cultures et les outils utilisés pour
labourer la térré. Pendant la saison agricole on pratiquait plusieures
coutumes (surtout celles pour invoquer ou pour fairé arréter la pluie).
Les informations concernant lélevage des animaux sont peu
nombreuses et elles concernent surtout l’élevage des moutons et le
pâturage, le climat doux de cette région permettant la transhumance.
La viticultura a été une activité importante pour les habitants de
Dobrogea car le climat et le relief étaient trés favorables.
III. Le troisiéme chapitre concernant les jours de travail et ceux
de féte est le plus développé. Le paysan roumain disposait d’un
calendrier qui mentionnait les jours favorables au travail et ceux ou toute
activité était interdite. Tout d’abord il y avait un calendrier des jours de
la semaine, puis un autre lié aux fétes religieuses de l’année (parmi
lesquelles les plus importantes étaient les Páques et le Noéi), un
calendrier des coutumes permises ou interdites ă l’occasion des “rites de
passage: naissance, finanșailles, noces ou funérailles), quelques ballades
racontant l’histoire de l’amour impossible du Soleil pour sa soeur, la
Lune, et, fmalement, quelques cantiques populaires incantées ă
l’occasion du Noéi.
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OBICEIURILE DE MUNCĂ DIN TRANSILVANIA,
REFLECTARE A UNITĂȚII OBICEIURILOR POPULARE
Iuliana Blaga
Obiceiurile în ansamblu exprimă viața socială a comunității
umane, diversele aspecte ale rânduielii ei, sunt expresii ale vieții sociale
și mecanisme prin care viata socială se realizează. Ele formează un
mecanism activ al vieții sociale, un mecanism creator și păstrător de
ordine, creator de cultură.
Obiceiurile de muncă sunt parte integrantă a întregului ciclu de
obiceiuri populare, ele sunt legate de acele perioade din calendarul
muncii țăranului când activitatea desfășurată atinge maximum de
intensitate.
în viața comunităților tradiționale, obiceiurile sunt structurate
după logica proprie. Ele formează un sistem în cadrul căruia fiecare
obicei este un semn a cărui semnificație nu se poate descifra decât prin
corelarea lui cu celelalte semne și cu sistemul în general, prin analiză
structurală1.
"în cultura noastră tradițională, obiceiurile în totalitatea lor
formează un sistem complex de interrelații, un sistem corelat cu viata
omului, cu celula fundamentală a societății noastre tradiționale, cu viata
comunităților mai mici, locale sau regionale. Sistemul este corelat la
normele care organizează această viată, la regulile de conviețuire socială,
la regulile după care omul își organizează prin muncă raporturile lui cu
natura. Acest sistem de reguli, exprimat prin adagii, prin moduri de
comportare, prin obiceiuri, asigura o ordine echilibrată."2
Cele mai multe obiceiuri tradiționale foloseau pentru a se realiza
un complex de elemente care apar în îmbinări diferite. în colectivitățile
tradiționale obiceiurile dădeau un ritm propriu vieții. Respectarea lor,
practicarea lor după rânduiala îndătinată imprimă vieții colective,
familiei și în general vieții sociale a satului o anumită cadență. în afară
de credințele pe care le-au oglindit, obiceiurile au avut un sens social în
virtutea orientării colectivității. Toate obiceiurile se bazau pe principiul
reciprocității, al compensației, al ajutorului reciproc menit să asigure
1 Mihai Pop, Obiceiurile tradiționale românești, București, 1976 p. 180.
* Idem.
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comunicarea normală între oameni, necesară echilibrului social.
Reciprocitatea și ajutorul reciproc formau unul din principiile acestor
relații. Unele obiceiuri scoteau în relief explicit aceste principii, de
exemplu: claca.
Obiceiurile noastre aveau o structură unitară pe întreg teritoriul
țării, fiecare zonă avea insă moduri proprii de a se exprima, aveau forme
deosebite de realizare. în comunitățile tradiționale respectarea
obiceiurilor era obligatorie, încălcarea lor constituia o contravenție
pedepsită chiar de opinia publică.
Obiceiurile nelegate de date fixe, adică acelea care vizau anumite
momente ale muncilor agricole sau ale vieții păstorești se repetau cu
regularitate și se organizau ciclic.
Obiceiurile, ca de altfel orice fapt de cultură, reflecta concepția
despre lume a oamenilor, contextul socio-cultural în care ei trăiau.
Odată cu dezvoltarea societății, cu schimbarea contextului socio
cultural se schimbă și rostul obiceiurilor. Schimbările de funcție au dus
la schimbări de structură, la schimbarea desfășurării întregului nu
numai a unor momente ale obiceiurilor. Ele pot să-și piardă sau să-și
modifice sensul, alteori rămân chiar fără sensul inițial. De exemplu în
cazul obiceiurilor de muncă, în perioada capitalistă, pe lângă obiceiul
clăcii ca formă de ajutor reciproc între gospodării aceluiași sat apare
claca la notabilitățile satului.
Viata culturală a satului nu poate fi cunoscută fără cunoașterea
ocupației pe care o practicau locuitorii săi. Ocupația principală este
aceea care își pune amprenta și asupra obiceiurilor caracteristice
localității sau zonei respective.
Viata socială poate fi considerată și analizată ca un șir continuu
de situații în care oamenii se întâlnesc, acționează unul asupra altuia
comunicându-și ori solicitând ajutorul cu strădania ca astfel să exercite o
influentă pozitivă asupra comportării celorlalți.
Satul, cadrul desfășurării vieții sociale are o așezare
monofuncțională cu economie exclusiv agrară, uneori chiar închisă cu
populație dispersată în teritoriu și cu un nivel de dotare redus. Ritmul
lent de evoluție constituia de asemenea o caracteristică a satelor. Toate
acestea se traduceau prin condiții de viată net diferite de oraș și
reflectate într-o mentalitate caracteristică. Separarea tranșantă a satelor
de mediul urban era accentuată de difuzarea restrânsă a valorilor
materiale și spirituale3.
3 G. Em. Marica, încercare de definiție a satului, Extras din Revista de psihologie,
Cluj- Sibiu, 1942.
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Satul a constituit de-a lungul veacurilor tipul predominant de
comunitate umană, forma principală de așezare, ca o colectivitate
teritorială. Satul constituie în chip tradițional o societate relativ
autonomă, o comunitate agricolă stabilă, având un conglomerat
microunități economice cu stratificare proprie în clase, paturi, grupări
sociale puternice, specifică în raport cu societatea globală.
Satul, comunitate agricol-pastorală, cadrul de desfășurare al
activităților socială a impus unitatea de esență a obiceiurilor pe tot
cuprinsul teritoriului locuit de romani.
In condițiile când avea la bază o structură economică de tip
comunitar, viața spirituală a satului nu putea fi decât comunitară.
Grupurile umane își transmiteau din generație în generație creațiile
culturale pe cale exclusiv orală. Mecanismul social care permite această
transmisie poate fi explicat prin tradiția difuză, având drept origine
existența concretă a unor grupuri sociale de nivele și grade diferite care
creează bunurile culturale doar în prezența și prin acțiunea simultană a
tuturor membrilor lor.
Creația populară se naște în asemenea grupuri adunate pentru
îndeplinirea unor acțiuni comune cum sunt cele legate de riturile de
trecere și ceremoniile de trecere, cele ce însoțesc procesele de producție,
petrecerile comune, etc. Caracteristica acestei tradiții pe baze difuze
consta în faptul că în grupurile de acțiune ce se constituie, fiecare
participant își cunoaște rolul doar ca temă tradițională. In fond el creează
spontan alte variante. în asemenea grupuri personale participanții intră și
ies unul cate unul odată ajunși la maturitate sau prin deces. Generațiile
se succed fără întrerupere, tradiția menținându-se ca o stare
permanentizată, mereu repetată în cadrul unei practici sociale continue.
"în ansamblul culturii populare tradiționale, obiceiurile formează
un capitol important fiindcă întreaga viată a omului, munca lui în timpul
anului și diferitele lui ocupații, relațiile cu semenii lui și cu întruchipările
mitologice erau și în trecut întrețesute cu obiceiuri."4
Dintre obiceiurile de muncă, clăcile, ca forma de întrajutorare în
muncă, pot fi socotite acțiuni sociale cu scop a căror determinare o
constituie trebuințele. Scopul grupului care efectuează astfel de acțiuni
este - după cum se știe - neapărat unul comun, el poate fi similar pentru
unii membrii ai grupului, presupunând în acest caz o reciprocitate. Chiar
dacă trebuințele unora dintre participanți nu sunt imediate ele se pot
prelimina intr-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. Aceste
4 Mihai Pop, op. cit. p. 25.
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scopuri similare, individuale pentru moment se realizează în cadrul clăcii
de către colectivitatea de oameni care colaborează.
Claca este totodată model de acțiune socială, de colaborare de
întrajutorare în muncă, din care derivă o serie de alte modele de
distracții, înțelegere în muncă, de dobândire a prestigiului în cadrul
grupului etc. Claca în înțeles de ajutorare în muncă este model de
acțiune a îndemnului pozitiv, aceste modele presupunând invitarea,
atragerea în executarea unei fapte.
Claca este un fenomen tipic pentru viata trecută a satelor noastre,
care se desfășoară ca orice activitate tradițională după un anumit ritual,
în forma în care s-a păstrat pană nu demult sau se mai păstrează pe
alocuri și astăzi apare ca o formă de ajutor colectiv acordat solicitanților
sau persoanelor incapabile de a depune eforturi fizice. Elementele
definitorii ale clăcii ne indică funcția sa economico-socială: economică
în sensul că astfel se contribuie la realizarea producției agricole sau
casnice pentru familiile lipsite de forța de muncă necesară, iar pe de altă
parte ca socială: ca ocazie de formare și întărire a relațiilor dintre
oameni. Raporturile sociale pe care le determină claca întrețineau și
consolidau legăturile de rudenie, vecinătate, încurajau contractele intre
diferite grupuri sociale. Ele aveau un rol educativ-formativ pentru
tineretul care nu întâmplător era chemat la clăci în cadrul cărora se
deprindeau cu munca și unde existau facilități deosebite de comunicare.
Un element tipic al clăcii îl constituie valoarea sa morală. Scopul
clăcilor se exprimă în convingerea și conștiința de a da ajutor intr-o
atitudine pozitivă fată de muncă și în spiritul de colectivitate ce o
însoțește, care capătă noi valențe în colectivitățile rurale. Nu poate fi
omis nici rolul clăcilor în afirmarea diferitelor nevoi spirituale ale
poporului, cu prilejul petrecerilor ce o însoțeau, îndeosebi pe cele la care
participau tinerii.
în viața satului, formele tradiționale de organizare a muncii
reprezintă un domeniu important, și pentru cercetarea etnografică.
Intensitatea și urgenta muncilor agricole prezintă deosebiri mari pe
parcursul unui an. "Calendarul muncii gospodăriei țărănești se compunea
dintr-o serie de munci sezoniere cu intensități diferite, intre care erau
perioade cu activități mai restrânse, mai odihnitoare."5
Fiind baza existenței, este firesc ca munca să fi fost centrul
atenției oamenilor. Fiecare tip de muncă: agricolă, pastorală, legată de
industria casnică textilă a lăsat urme adânci în cultura spirituală a
5 Kós Károly, Vechi forme de muncă agricolă în câteva sate din jurul Clujului în
AMET pe anii 1965-1967, Cluj, 1969.
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poporului român, dar nu toate au lăsat obiceiuri cu rezonanță până în
zilele noastre. începutul semănatului, aratul, gunoitul, etc. erau munci
care antrenau întreaga colectivitate deodată la executarea lor.
Toate manifestările spirituale ale satului și grupului sunt
fragmente ale unei structuri spirituale și mentale generale, sunt aspecte
ale unor manifestări sociale obiective, reprezentând proiecția exterioară a
existentei umane interioare.
Vechile obiceiuri așează satul într-o structură milenară. Viata
socială se găsește obiectivată în evenimentele sociale care înglobează
toate actele și faptele individuale. Aceste manifestări tind să realizeze
comuniunea tuturor indivizilor unei colectivități.
Civilizația noastră sătească se caracterizează printr-o structură cu
totul unitară și precis determinată, care rezultă dintr-o varietate infinită
de obiecte individuale deosebite, alcătuind cu toate acestea o accentuată
unitate în varietate. Ea presupune o îmbinare armonioasă intre forțele
creatoare ale sufletului individual și aspirațiile unei vieți sociale care se
desfășoară intr-o comuniune spirituală caracteristică. Această civilizație
este în întregime realizată prin participarea obștească a tuturor
indivizilor și a tuturor generațiilor succesive.
Cea mai importantă caracteristică a civilizației țărănești constă în
complexitatea semnificației și funcțiilor sale, în care se remarcă o
împletire permanentă și o întrepătrundere indestructibilă intre cele două
aspecte ale acestei realității sociale: materială și spirituală, ca fiind
deodată și în aceeași măsură imaginea mediului natural înconjurător și a
puterii creatoare individuale și colective și a multiplelor structuri
spirituale tradiționale în care s-a închegat viata satelor românești.
întrepătrunderea formelor civilizației materiale cu structurările
vieții spirituale și determinarea lor reciprocă într-un complex unitar e o
trăsătură specifică permanentă a vieții sociale sătești, rămâne un câmp de
cercetare rodnic și de continuă preocupare.
Manifestările colective constituie cadrul permanent în care se
desfășoară acțiunea individuală. Ele provoacă, stimulează și întrețin
forța creatoare personală, exercitând o forță coercitivă asupra voințelor
care ar nesocoti obligația de a se comporta conform regulilor
prestabilite. Toate reuniunile sociale, foarte frecvente în viața
tradițională a satului: la naștere, botez, nuntă, horă, la muncă, ia
sărbătorile de peste an, la târg și în alte împrejurări sociale implică
încadrarea fiecăruia în anumite norme de comportare. Opinia publică
dirijează prin judecata ei severă manifestările individuale și cele
colective după reguli sociale tradiționale.
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Obiceiurile tradiționale au revenit în ultima vreme în actualitate,
fapt ce se explică prin interesul sporit pe care specialiștii l-au acordat
studierii acestor fenomene ceea ce a condus mai apoi la organizarea
spectacolelor folclorice care au ca temă diferite obiceiuri.
Obiceiurile sunt parte integrantă a modului de trai al oamenilor,
fac parte dintr-un sistem de viată care nu a fost pană acum schimbat,
continuă să-si păstreze în mare parte funcțiile și formele vechi. Realități
culturale complexe în care modul de expresie artistic este doar o parte al
întregului lor sincretic, ele nu sunt atât de expuse procesului de trecere
spre bunuri de consum care a fost constat la cântece și dansuri în mod
special. Momente hotărâtoare ale vieții omului, nașterea, căsătoria,
moartea se cer marcate și astăzi prin obiceiuri, după cum se cer marcate
și zilele însemnate ale anului, cele legate de solstițiu și echinocțiu, de
trecerea de la un anotimp la altul și în legătură directă cu aceasta cele
legate de anumite munci.
în evoluția culturii populare tradiționale s-a produs un proces de
mutație funcționala treptată. Acest proces reflex al evoluției socioeconomice și al schimbărilor intervenite în domeniul ideologiei se
manifesta clar în obiceiuri. în ansamblul lor obiceiurile și-au pierdut tot
mai mult valențele rituale, le-au accentuat pe cele ceremoniale și în
ultima instanță pe cele artistice.
Unul dintre factorii care imprima caracterul unitar al obiceiurilor
noastre populare este timpul de locuire, comunitatea-satul. în
comunitatea locala individul își desfășoară toate sau aproape toate
laturile activității în cadrul unei unități restrânse sau a câtorva unități
apropiate și interdependente. Chiar și în sat unitate restrânsă, puternic
integratoare, cu relații directe intre membrii săi, individul aparține mai
multor grupe de vârstă, de sex, de rudenie, de vecinătate.
Fiecare individ trece de la naștere pana la maturitate printr-un
proces de învățare al modului social de existenta, prin asimilarea unor
valori și a unor norme de conduita proprii grupului social din care face
parte. învățarea modului social de existenta are loc în cadrul mai multor
grupuri, la mai multe nivele.
în colectivitățile rurale tradiționale existau o serie de grupuri cu
caracter informai, neinstituționalizate care pe lângă cele instituționalizate
oferă tinerilor în special posibilitatea formarii, a învățării
comportamentului social.
Preocupările sociale în viata satului sunt precis determinate de
vârsta, de sex, de prietenie, de vecinătate. Caracterul închis al unor
evenimente speciale ce se petrec în sat este depășit de participarea la ele
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în grup. Dat fiindcă omul prin natura sa este o ființa sociala, la orice
eveniment oricât de personal ar fi participa tot satul. în viata satului se
cunosc o seama de obiceiuri la care participau cu precădere tinerii.
Printre acestea se număra șezătoarea și claca.
în cele ce urmează vom urmări câteva dintre obiceiurile de
munca din Transilvania, urmând ca intr-un studiu viitor sa le comparam
cu cele din celelalte provincii istorice românești.
Ca activitate sociala desfășurată de oameni, munca colectivă a
îmbrăcat diverse forme în funcție de condițiile social-istorice concrete în
care a fost practicata. Munca în colectiv are o tradiție mai veche decât
perioada istorica a apariției proprietății private.”...Perioada istorica a
proprietății individuale apare doar ca noua conjunctura social-economica
în care munca capătă un caracter nou contradictoriu chiar.”6
La noi dreptul cutumiar agrar cunoaște o serie de instituții
juridice care au ca scop întrajutorarea în munca. în cadrul comunității
sătești se stabileau intre oameni anumite înțelegeri pentru efectuarea în
comun a muncii pământului sau alte activități. "Tovărășiile agricole ca
microrelații sociale de tip rural apar și se dezvolta în perioada feudala,
ajung la apogeu în perioada burgheza și se restructurează complet pe alte
baze social-economice în perioada socialista.”7 Apariția acestor tovărășii
de munca în feudalism se datorează fărâmițării proprietății private
obștești și ca urmare a creșterii averilor bisericești și boierești. în
structura lor istorico-sociala, tovărășiile agricole au fost instituții juridice
sătești, care în perioada feudală au desfășurat o activitate colectivă
complexă de întrajutorare în cadrul comunităților sătești (cete obștești),
al comunităților vicinale (cete pe sate diferite) și al comunităților sătești
de tip burghez.
Aceste tovărășii presupuneau respectarea anumitor obligații
"Contractuale” nescrise, reciprocitate în efectuarea muncilor stabilite.
Nu totdeauna aceste obligații erau îndeplinite, iar în aceste cazuri
tovărășiile se destrămau.
Tovărășiile agricole aveau un regim juridic determinat de felul
muncii prestate de participanți. Tovărășiile pe cete de neam pe spițe de
neam, pe familie au avut alt regim juridic decât cele pe vecinătăți. în
tovărășiile bazate pe comunitatea de rudenie, regimul de munca era mai
rigid, obligațiile de muncă mai strânse. Aceste tovărășii de muncă,

6 G. Em. Marica, op. cit. p. 17.
7 Romulus Vulcănescu, Etnologie juridica, Ed. Acad. RSR, București, 1970, p. 79.
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familiale aveau caracter permanent, o anumită continuitate și stabilitate.
Tovărășiile agricole bazate pe comunitatea de vecinătate erau mai libere.
Alături de tovărășiile de muncă ca formă de întrajutorare, care
presupuneau servicii reciproce, au existat forme care nu implicau
neapărat schimbul de activități. O astfel de formă de întrajutorare în
muncă era și claca.
în sens larg, claca se definește ca o forma a muncii colective,
gratuite, prestate în folosul cuiva. Genul proxim al acestei definiții
permite situarea clăcii alături de alte activități colective depuse de
oameni, precum și indicii privitoare la originea ei. Diferența specifică
indica particularitatea activității desfășurate, legat de aceasta
particularitate amprenta unei anumite epoci istorice. Considerăm că
această formă de întrajutorare în muncă, care este claca, s-a dezvoltat din
asocierile periodice de secerat de treierat, de plug, etc. care dădeau
independența participanților, spre deosebire de întovărășirile agricole cu
caracter de durata. Claca era o asemenea formație de muncă care nu
presupune cu necesitate reciprocitate în îndeplinirea ei.
în forma în care s-a păstrat pana nu demult sau se mai păstrează
în unele locuri și acum, claca a coexistat și cu alte forme ale muncii
colective de care trebuie diferențiată. Nu poate fi pus semnul egalității
între clacă și schimbul de servicii dintre două familii, cu munca în
echipă practicată în satele devălmașe, cu prestațiile colective de interes
public sau cu șezătoarea.
Clăcile se organizau pentru munci care necesitau terminarea
grabnica a unei lucrări, ce se dovedeau a fi monotone sau erau solicitate
din lipsa forței de munca. în raport cu felul muncii efectuate se cunosc
diferite forme de clacă: de tors, de secerat, de cosit, de scos cartofi,
desfăcat porumb, de carat lemne, piatra pentru construcția caselor, de
călcat cânepa, de bătut floarea soarelui, etc. Ca dovada a diviziunii
muncii se deosebesc și diferite forme de clacă în funcție de sexul sau
chiar vârsta participanților. Informațiile de teren atestă clăci de femei, de
fete, de bărbați, de tineri în general și mixte. Clăcile la care erau chemate
sa lucreze fetele sau chiar cele mixte de tineri se mai numeau și clăci cu
joc, deoarece la terminarea lucrului, drept răsplata, pe lângă mâncare și
băutura, erau angajați muzicanți pentru joc.
în funcție de condițiile geografice specifice și de condițiile
economice, intr-o zona e mai des întâlnită o anumita formă de clacă. Cel
mai viu păstrate în memoria informatorilor de teren sunt clăcile legate de
prelucrarea cânepei și în special cele de tors, care se practicau în întreaga
Transilvanie. Explicația rezidă în faptul că până nu demult și într-o mai
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mică măsură, acum industria casnică utiliza cânepa în cantități mari.
Cultivarea și muncile de prelucrare a cânepei cereau foarte mult timp, iar
monotonia muncii și greutatea prelucrării reclamau participarea mai
multor persoane. Solicitantele acestui ajutor în munca erau femeile care
aveau prea multa cânepa de prelucrat, altele care erau bolnave și bătrâne
ori lipsite de ajutoare. în unele părți ale Transilvaniei se făceau și clăci
pentru gazda șezătorii sau pentru autoritățile satului (preot, primar, etc.).
Modul de desfășurare al clăcii era foarte asemănător în toate
părțile Transilvaniei. Femeile care organizau claca, respectiv cele care
solicitau ajutorul, mergeau prin sat oferind celor care doreau sa le ajute
unul sau doua caiere. La o săptămână sau două într-o zi de duminică,
conform înțelegerii dinainte stabilite intre femeile care acceptau sa
toarcă cânepa sau lâna încredințată, mergeau cu ghemele la casa gazdei,
care drept răsplata pentru munca efectuată pregătea mâncare și băutura.
Oferta nu se făcea oricui, intervenea și aici criteriul preferențial, al
rudeniei, vecinătății sau priceperii în munca. Trebuie precizat faptul ca
fenomenul în esența rămâne același chiar și în cazul
în care
participantele erau invitate să lucreze la casa gazdei. Ceea ce însemna o
schimbare a formei de organizare.
Desfășurarea clăcii de tors respecta aceleași principii, norme
tradiționale ca și celelalte activități legate de prelucrarea lânii și a
cânepei. Existau după credința femeilor zile în care era de claca.
Conform credințelor din bătrâni, femeile torceau numai în zilele de luni,
miercuri sau joi. Legat de acest aspect informațiile de teren nu sunt
totdeauna concordante chiar și atunci când provin din aceeași localitate.
Frecvența și amploarea acestui obicei e dovedită și de prezența în
folclorul nostru a cântecului ceremonial al clăcii de tors care vine în
sprijinul atestării vechimii obiceiului.
Asocierea gospodăriilor familiale din cuprinsul unei colectivități
sătești poate fi urmărită și în cazul păstoritului. în vederea formării
turmelor comune și a stânilor, ca dovada a volumului restrâns pe care-1
aveau obștile, nici numărul gospodăriilor care se asociau nu era mare.
O serie de reguli și norme tradiționale, de îndatoriri reciproce
erau stabilite între păcurari și gazde. în raport cu timpul pășunatului
de vară și al numărului de oi se făcea și împărțirea drepturilor din
produse. Cei ce aveau oile în grija aveau datoria sa asigure buna
gospodărire a turmelor, paza, sănătatea și hrana oilor, să răspundă de
toata cantitatea de lapte pentru dreptul tuturor proprietarilor, după
cotele stabilite la măsuriș.
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în funcție de ordinea stabilita, asociații se obligau sa se prezinte
la stana pentru a primi cota de lapte ce le revenea. Ei trebuiau sa duca
mâncare pastorilor. Laptele primit era prelucrat în parte pe loc de înșiși
proprietarii. Pastorii aveau drept la o cota parte de lapte pe lângă plata în
bani ce li se dădea.
Clăcile de secerat, în înțelesul acceptat de noi pentru noțiunea de
claca, n-au cunoscut peste tot în Transilvania aceeași răspândire, în unele
zone de munte unde cultiva grâul, dar unde relieful și clima sunt mult
mai aspre, coacerea lui se producea foarte târziu și ca atare pericolul
distrugerii lui era mai mare. Pentru culegerea lui se făceau clăci, dar
amploarea lor nu este nici pe departe egala cu acea din alte zone.
în funcție de participanți clăcile de secerat erau clăci mixte.
Participanții la astfel de activități erau răsplătiți cu o petrecere, cu
mâncare și băutură, joc.
La fel de importante și folositoare au fost și alte forme de claca
cum ar fi de exemplu cele de cosit, carat lemne și piatra pentru
construcții, arat precum și clăcile la care se efectuau activități mai
ușoare: Culesul și desfăcatul porumbului, de călcat cânepa și melițat etc.
Aceasta din urma insa nu au avut asemenea amploare și rezonanța în
conștiința oamenilor încât să existe producții folclorice care sa le ateste.
în viața satului se mai cunosc și alte datini la care munca era
îmbinată cu petrecerea. Printre acestea se număra și șezătoarea, care
”este o adunare restrânsă în serile lungi de toamna și iarnă la care
participau în funcție de natura sa fete, femei, bărbați și feciori, aceștia
din urma umblând în grup, de cele mai multe ori de la o șezătoare la alta,
având roluri precise în cadrul obiceiului. Șezătoarea era, cu alte cuvinte
o grupare de munca și distracție a tineretului de sex feminin mai cu
seama. Aici avea loc inițierea tinerilor în munca la jocuri, cântece,
practici magice. Supravegherea revenea unei femei sau unei perechi de
oameni mai în vârstă, în casa cărora se desfășura șezătoarea. Și în cazul
șezătorii ca și în alte obiceiuri la care participa tinerii, maturii sunt cei
care supraveghează practicarea și transmiterea corecta a tradiției
folclorice ceea ce înseamnă ca o parte din secvențele șezătorii avea
altădată funcții rituale precise.8
Șezătorile erau în timpul iernii cadrul distracției tineretului, prilej
de muncă și manifestare a comportamentului în grup. Aici isi dovedeau
fetele îndemânarea, măiestria, alături de ocazia ce li se oferea de a
petrece și discuta intre ele și împreuna cu feciorii. - Șezătoarea înlesnește
tinerilor posibilitatea de a se cunoaște și stabili relații de prietenie,
8 Nicolae Bot, Șezătoarea în zona Năsăudului, în AMET pe anii 1965-1967,Cluj, 1969.
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feciorilor de a-si alege viitoarele mirese, apreciindu-le purtarea și
hărnicia. La șezătoare accentul nu cădea pe latura productiva a muncii
cat mai ales pe cea distractiva.
Pe lângă acestea, șezătoarea era cadrul afirmării opiniei publice a
satului, a discutării celor petrecute zilnic.
Practicarea jocurilor de societate în șezătoare avea ca scop
întreținerea veseliei celor prezenți precum și rosturi de inițiere. Rostul
inițiatic al acestei manifestări este relevant și de practicarea unor jocuri
ce vizau evenimente importante din viata tinerilor, cum ar fi nunta.
Informațiile de teren referitoare la acest fenomen social subliniază
faptul ca azi nu se mai fac șezători decât foarte rar și mai ales în zonele de
munte, deoarece cânepa nu se mai cultiva decât pe suprafețe foarte mici,
materialele necesare pentru îmbrăcăminte fiind procurate din comerț.
Viața socială constituie unul dintre cele mai complexe capitole
de cercetare și un domeniu în care investigația poate aduce contribuții
substanțiale. Aspectele care se pot consemna astăzi în realitatea concreta
contemporana prezintă un interes cu totul deosebit pentru ca acum au loc
transformări importante, necunoscute în trecut, apar noi forme de
manifestare sociala grefate pe un puternic fond tradițional, care în viitor
pot deveni și ele tradiții.
în viața satului, manifestările sociale capătă aproape totdeauna
caracterul unor acțiuni de masa la care participa întreg satul. în satul
tradițional prilejurile de manifestare sociala erau determinate de
momente de seama din viata omului, a colectivității, iar unele impuse de
credințe precreștine sau religioase. Diversele manifestări la care luau
parte membrii colectivității captau adesea caracterul unor adevărate
sărbători. Deși unele prilejuri cu caracter social sunt răspândite pe întreg
teritoriul tarii forma lor de manifestare diferă, poartă o amprenta locală.
Obiceiurile de munca sunt legate de acele perioade ale
calendarului muncii țăranului, când activitatea e la început, atinge
maximum de intensitate ori se încheie. Aceste obiceiuri sunt
determinate de necesitatea producției, în primul rând de necesitatea
muncilor agricole.
Munca nu este numai o activitate desfășurată în zile de lucru,
deoarece-mijlocit sau nemijlocit și în zilele de odihna e principala tema
de discuție și apare în cele mai diferite manifestări spirituale sau
materiale fie acestea jocuri, întruniri prietenești sau familiale, petreceri,
sărbători, toate sunt perioade de refacere între două activități, pregătire
pentru o noua muncă, acte ce semnifică încheierea unor munci sau
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începerea altora. E firesc ca șirul nesfârșit al zilelor de munca sa
dobândească atenția și considerația cuvenita în cultura populară.
In viața populară tradițională, aspectele materiale, sociale și
spirituale alcătuiesc o unitate de nedespărțit tocmai pe baza muncii,
astfel încât studierea lor izolata nici nu este posibila.
Munca, aspect central al vieții, culturii și gândirii populare este
viu ilustrată de proverbele care exprimă adevărurile experienței
populare, filosofia vieții și de obiceiurile populare care au această temă.
Ca activitate sociala desfășurată de oameni, munca colectivă a
îmbrăcat diverse forme în funcție de condițiile social-istorice în care a
fost practicata.
Tipul predominant de comunitate umana de-a lungul veacurilor a
constituit-o satul, forma principala de așezare, ca o colectivitate
teritoriala. Satul constituie în chip tradițional o societate relativ
autonoma, o comunitate agricola stabila, având un conglomerat de
microunități economice, cu o stratificare proprie în clase, paturi sau
grupuri sociale puternic specifica în raport cu societatea globală.
Lumea satelor capătă din ce în ce o alta formă, o altă structură.
Modernizarea exploatărilor agricole, implantarea unor obiective
industriale, precum și creșterea și diversificarea sferei serviciilor în
mediul rural dau o configurație deosebita structurii sociale existente
astăzi la sate. Profesionalizarea țărănimii și crearea de noi ocupații la
sate este un proces nou, de o deosebită semnificație socială, un fapt de
cultura demn de relevat. Sub aspectul funcțional, prin schimbarea
ocupațiilor unei importante părți a locuitorilor care au devenit muncitori
industriali unele așezări au depășit stadiul rural, dar sub raportul cadrului
construit ele prezintă încă un caracter de așezare rurala.
Satul încetează de-a mai fi o comunitate agricol-pastorala, se
transforma în “localitate rurala”, de cu totul alt tip social. Procesul de
transformare a mediului rural interesează totalitatea satelor noastre și
determină schimbări profunde în toate domeniile vieții. Opunerea dintre
sat și oraș nu mai este valabila ci se impune stabilirea acestor doua
concepte ca o adoptare a criteriilor de definire graduală a stadiului de
dezvoltare a așezărilor.
Urbanizarea ruralului se produce și pe calea iradierii în mediu a
caracteristicilor urbanului, pe măsura legării tot mai frecvente de urban,
ca o consecința îmbunătățirii cailor și mijloacelor de transport, a acțiunii
mijloacelor comunicației de masa. Acest fenomen al iradierii este mai
mare în zona preorășenească, unde relațiile cu orașul sunt foarte
frecvente și cu un grad mai mare de complexitate. O serie de factori cum
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sunt sosirea navetiștilor zilnic la locurile de muncă, participarea sătenilor
cu produse pe piața orașului, utilizarea serviciilor sociale ale orașului
determina intensitatea fenomenului iradierii. Aceasta intensitate tine pe
de alta parte și de ceea ce se numește gradul de urbanitate al orașului.
In mediul rural se introduc o serie de elemente de tip urban cum
ar fi dezvoltarea unor forme de munca apropiate celor din urban.
Procesul de urbanizare al mediului rural nu se circumscrie numai la
aspectele de ridicare a nivelului de viata al satelor ci se repercutează și
asupra procesului de integrare al celor ce sosesc din rural.
Transformările din domeniul ruralului se evidențiază sub forma a
doua procese strâns legate intre ele, unul care eliberează surplusul de
forța de munca din rural, altul ce vizează înnoirea economica și socială a
părții care tinde sa rămână funcțional în cadrul ruralului.
Schimbările care au survenit în mediul rural ca urmare a efectelor
urbanizării ne interesează doar în măsura în care ele s-au repercutat
asupra mentalității tradiționale, a modului de viata, a manifestărilor
sociale cu caracter colectiv.
Activitatea social-economică a grupurilor umane sătești se reflecta
în peisajul rural, lasă urme pe teritoriul pe care-1 folosesc ca spațiu de
muncă și așezare. Transformările intervenite în structura sociala apar clar
în organizarea sociala și sunt înregistrate în structura teritorială.

WORK CUSTOMS FROM TRANSYLVANIA,
A REFLECTION OF FOLK CUSTOMS UNITY
Abstract

The author starts from the idea that the customs form a whole system.
The work customs are part of the whole cycle of customs and they are
related to all the others.
The customs express the social life of the community, they are
expressions of the social life, and they reflect the people’s conception
about world. The changes of the social life led to funcțional and even
structural changes, they led to the change of their inițial meaning.
The paper analyses some work customs practiced in Transylvania
pointing out the function and role that they had in the life of the peasant
community.
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CERCETĂRI PRIVIND GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ
TRADIȚIONALĂ DIN ZONA PLATOULUI GHEȚAR,
ȚARA MOȚILOR
dr. Ioan Augustin Goia

în cadrul proiectului de cercetare-dezvoltare “Proiect Apuseni”,
inițiat de Institut fur Landespflege din Freiburg, Germania, am
intreprins în cursul anilor 2001-2002 160 de zile de cercetare de teren
în satele comunei Gárda de Sus, jud. Alba, sate situate pe platoul care
include peștera-ghețar cunoscută ca fiind “de la Scărișoara” (înainte de
al doilea război mondial zona aparținea acestei comune). Este vorba de
satele Ghețar, Hănășești, Mununa, Dealu Frumos (fost Iapa), Ocoale,
Dealu Ordăncușii.
Sunt sate relativ recente, provenite din gospodării întemeiate
începând cu mijlocul secolului al XIX-lea pe locul unor mutături.
Mutătură se numea în zonă ansamblul sezonier compus dintr-o casă
monocelulară de mici dimensiuni și un grajd, ansamblu construit de o
familie în munte, la mare distanță de satul din vale, pe o fâneață de
defrișare, cu scopul de a servi adăpostirii acelor membri de familie care
însoțeau la iernat animalele proprii până în momentul în care acestea
terminau de consumat pe loc fânul recoltat aici, imposibil de transportat
în sat, în lipsa căilor de comunicație.
Spre deosebire de alte zone din Carpați, în care aceste adăposturi
sezoniere au apărut în poienile create în mod special pentru a deveni
fânețe, în Țara Moților aceste poieni au fost generate în egală măsură de
o defrișare “productivă” (în vederea văsăritului), care dura ani în șir, și
de pășunatul în pădure al vitelor familiei, păzite individual. Practicarea
văsăritului (denumirea locală pentru activitatea de confecționare a
recipientelor din doage de molid și brad) în cadrul familiei nucleare
făcea obligatorie prezența femeii în pădure. Câtă vreme copiii erau mici,
ea mânuia ferăstrăul alături de bărbat, doborând împreună copacii buni
pentru vase, ajuta la transformarea bocilor în doage, mânuind maiul sau
ținând securea, seara și dimineața mulgea animalele, prepara laptele,
gătea pentru toată familia. Un bătrân din familie sau copiii peste 8 ani
păzeau între timp animalele, prin rariștile create an de an prin
exploatarea lemnului pentru vase. Umanizarea acestui ținut este deci, în
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egală măsură, un produs al unui meșteșug și al creșterii animalelor, o
combinație specifică zonei.
Când poiana din jurul adăpostului inițial multianual de vărat
{colibă) devenea suficient de întinsă pentru a servi ca fâneață, se
construia aici o casă mică, monocelulară (deosebită de fosta colibă prin
faptul că era suficient de bine izolată termic pentru a se putea ierna în ea)
și un grajd pentru animale, ansamblul primind numele de mutătură.
Fertilizat în mod repetat cu gunoiul rezultat iama, terenul din jurul celor
două construcții putea fi cultivat la un moment dat, moment în care
acolo se muta definitiv unul dintre urmașii familiei, care ridica în locul
celor două construcții sezoniere măietori, adică construcții solide și mai
mari, permanente (casă, puiată, alte anexe tipice gospodăriilor din sat).
Familia întemeietoare lărgea poiana prin defrișări succesive și o
împărțea apoi între urmași, rezultând astfel grupul de gospodării înrudite
denumit în zonă cring. Mai multe asemenea cringuri, purtând numele
familiei întemeietoare (Păștești, Ciontești etc.) au alcătuit după al doilea
război mondial actualele satele cu aspect răsfirat de pe platou.
întregul mod de viață al locuitorilor platoului Ghețar poartă
amprenta tehnicii de umanizare a teritoriului descrise și a acțiunii
binomului economic specific constituit din văsărit și creșterea animalelor.

CARACTERISTICILE GOSPODĂRIEI TRADIȚIONALE
DE PE PLATOU ÎN INTERVALUL 1850-1960
Funcțional, gospodăria țărănească formează o unitate socialeconomică care include următoarele elemente: a) componenta umană

(familia); b) pământul familial; c) construcțiile gospodărești; d)
inventarul gospodăresc mobil; e) animalele.

a) Componenta umană
Din zona transilvăneană de deal, în care au fost organizate forțat
gospodării colective neperformante în intervalul 1959-1962, aproape
toți tinerii au părăsit satele, pentru a munci in fabricile nou create în
orașe. Acele sate sunt astăzi depopulate și îmbătrânite. Pe platoul
Ghețar însă, unde terenul a iărnas neîntrerupt în proprietate privată, iar
munca tinerilor în întreprinderile de stat învecinate (silvice) a adus un
plus de bani în gospodărie, a fost relativ avantajos pentru un tânăr,
înainte de 1989, să rămână în sat. Frații săi (4-12 în mod obișnuit) erau
școlarizați pe atunci gratuit, pentru a lucra în industrie. Cei care nu erau
suficient de talentați în această direcție lucrau în întreprinderile
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agricole de stat din câmpie (Banat, Crișana), unde câștigul era relativ
bun (mult mai bun decât în gospodăriile colective). Ei se căsătoreau și
se stabileau acolo. Partea lor de pământ era răscumpărată de familie și
lăsată tânărului decis să rămână în sat, astfel încât gospodăria rămânea
funcțională, deși autoritățile au încercat să îngrădească dezvoltarea
satelor de munte izolate prin legea sistematizării rurale. După 1989,
tinerii care aveau la acea dată 17-18 ani au fost siliți să rămână acasă,
deoarece șomajul în industrie a crescut rapid, iar când exploatarea
lemnului a devenit rentabilă în zonă (1991-92) nu au mai plecat din sat
deoarece au apărut aici avantaje bănești considerabile. După această
dată au renunțat la serviciu și s-au reîntors în sat chiar și tinerii care
aveau salarii prea mici la oraș, în industrie.
în urma acestei evoluții, familia țărănească actuală de pe platoul
Ghețar cuprinde în mod obișnuit trei generații active economic (copii,
părinți, bunici). Generația tânără are cca. 20-35 de ani și ar fi aptă să treacă
la o restructurare economică în direcția agro-turismului sau a unei zootehnii
modeme. Această generație este antrenată însă puternic în exploatarea
lemnului, un domeniu care aduce câștiguri bănești considerabile. Generația
vârstnică (60-80 de ani) este foarte importantă astăzi în gospodărie în
domeniul creșterii animalelor și cultivării plantelor. Muncile de primăvară
(aratul, semănatul), cositul și anumite munci de toamnă (recoltatul) sunt
efectuate de tineri și bătrâni împreună, însă creșterea animalelor este pe
parcursul întregului an o sarcină a generației vârstnice. Femeile în vârstă
gătesc frecvent singure pentru întreaga familie și îngrijesc singure sau
împreună cu cele tinere copiii mici. Copiii de vârstă școlară sunt integrați și
ei peste an în activitatea economică a familiei (păzesc animalele, ajută la
obținerea fânului, la recoltat, la gunoit etc.).
Această distribuție a sarcinilor economice pe vârste (bătrânii în
agricultură și creșterea animalelor, tinerii în exploatarea și valorificarea
lemnului) a contribuit la conservarea tehnicilor tradiționale și la
instalarea unui anumit imobilism economic în primele două sectoare, pe
când sectorul ultim s-a remarcat după 1990 printr-un dinamism deosebit.
Mai nou, de când se câștigă considerabil prin exploatarea
individuală a lemnului, familiile din zonă preferă să angajeze cosași din
vestul ori din estul Transilvaniei sau din Moldova, pentru ca bărbații din
familie să economisească timp pentru lucrul la pădure.

b) Pământul familiei
înaintea celui de-al doilea război mondial, când industria era
puțin dezvoltată și nu absorbea surplusul de populație rurală, pământul
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familial era împărțit pe platoul Ghețar între toți copiii familiei (băieți sau
fete). Copilul care rămânea cu părinții primea bucata de pământ cea mai
mare. Deoarece nici bucata de pământ defrișată inițial, la începutul
populării, nu era prea întinsă, acest sistem de moștenire a creat pe la
1920 o situație deosebit de grea pe platou, unde rata natalității era
deosebit de ridicată: multe familii sufereau pur și simplu de foame.
Parcela pietroasă (cca. 1,5 ha.) ce aparține astăzi lui Lazea Iosif (n.
1911) era de exemplu, pe la 1920, în proprietatea a șase familii: a tatălui
său și a fraților acestuia (numiți Dogăi, după porecla familiei: Doagă). Ei
erau extrem de săraci și nu constituiau o excepție pe platou. Deoarece
situația pe platou devenise explozivă, autoritățile române au colonizat
după reforma agrară din 1921 multe familii în câmpia nord-vestică, unde
a fost întemeiat satul Scărișoara Nouă (platoul Ghețar era inclus pe
atunci în comuna Scărișoara). Pe pământul familiei Doagă a mai rămas
ca proprietar doar tatăl lui Lazea Iosif. O parte dintre coloniști au revenit
în zonă după 1940 (când Ungaria a anexat nordul Ardealului), dar s-au
reîntors în Scărișoara Nouă după 1944.
După război a fost declanșată industrializarea forțată și a început
migrația tinerilor la oraș, ceea ce a creat un echilibru în exploatarea
pământului familial. Azi există pe platou familii ,,bogate“, cu „mult“
pământ (Dobra Traian, Pașca Traian, care a cumpărat pământul familiei
Lazea Traian) și familii sărace, cu pământ puțin (Matei Teodor, June
Flurie). Pământul familiei este vândut, prin tradiție, doar membrilor
acesteia și dacă este vândut cuiva din afară apar conflicte între membrii
familiei și vânzător, respectiv cumpărător.
Fertilitatea terenului, care este în general pietros, este mai
importantă în zonă decât întinderea lui, locuitorii estimând terenul nu în
funcție de suprafață, ci în funcție de numărul mediu de clăi de fân pe
care le produce. Majoritatea terenului este aici fâneață, cu legume fiind
cultivați doar 1-2 ari, iar cu cartofi doar 3-4 ari. Foarte rar sunt destinați
1-2 ari secarei sau ovăzului.
Valoarea terenului pe care era întemeiată gospodăria era și este
mai mare când acesta este situat pe o pantă sudică, aproape de o sursă de
apă, de calea de comunicație (drum, în trecut cărare de cai) și de pădure
(în dauna căreia se putea extinde).
Pământul familial forma inițial, în momentul defrișării, o singură
bucată în jurul casei, dar ulterior el a fost împărțit, prin moștenire sau
prin apariția ulterioară a unui drum, în mai multe bucăți. Pământul
obținut în alt sat prin căsătorie a fost fie schimbat cu un pământ din satul
propriu, fie vândut, fie exploatat în regim de mutătură.
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Gardurile. Inițial terenul familial nu era mărginit de garduri,
deoarece nu exista interes să se pună în evidență înaintarea sa anuală în
pădurea statului, prin defrișare ilegală. Existența acestei practici explică
parțial și faptul că piatra culeasă în timpul aratului și cositului nu era
strânsă la marginea parcelei, alcătuind garduri ce ar fi limitat-o, ci a fost
adunată în grămezi mari (grămădare) chiar pe parcelă. Pe de altă parte,
desfășurarea pășunatului devălmaș de primăvară și de toamnă nu
permitea închiderea terenurilor familiale cu garduri.
Cea mai veche formă de gard consta în stratificarea de cloambe
(ramuri) inutile, de molid sau de brad, pentru a închide terenul într-o
direcție care limita oricum terenul propriu și din care putea veni un
pericol pentru fâneață (spre drumul de cai sau spre drumul de care).
Abia în perioada 1960-1965 au început locuitorii platoului să
construiască garduri de rude, care limitau terenul propriu în toate
direcțiile. Aceste garduri erau construite din vârfuri de molid sau de
brad, abandonate în pădure (deșeuri), având un diametru maxim de 8-15
cm. Parii (ștempli), înalți de 1,30-1,50 cm., cu un diametru de cca. 15
cm., erau decojiți, ascuțiți și pârliți la acel capăt, pentru a fi mai
rezistenți, după care erau bătuți în pământ, pereche, la o distanță de 1215 cm. între ei și la un interval de 4 m. între perechi. Fiecare pereche era
sfredelită la distanțe de 25-28 cm. și era consolidată cu cuie de lemn
bătute în găuri. Rudele decojite, lungi de 4,50-5 m., erau așezate
orizontal între pari, peste cuiele de lemn, putând fi mișcate liber.
Majoritatea gardurilor de acest tip aveau patru rânduri de rude paralele,
mai rar cinci rânduri. Modelul a fost împrumutat din alte zone montane,
în care acest tip de gard era cunoscut de mai mult timp.
Gardurile din lețuri verticale, prinse în cuie de lemn, au apărut mai
târziu și sunt construite doar spre uliță, ca un element de prestigiu social.
Gardurile din margini dispuse orizontal au devenit majoritare
după 1990, deoarece locuitorii au dispus de mai mult material de
acest fel, rămas ca deșeu după obținerea scândurilor în ferăstraiele
circulare personale.
De la generalizarea lor până în prezent, gardurile au înconjurat
întregul teren familial, pentru a putea închide înăuntru animalele proprii
în cursul pășunatului de primăvară și de toamnă, dar curtea propriu-zisă
nu a fost și nu este despărțită de restul terenului prin gard. Gospodăriile
care se învecinează cu pădurea nu au uneori nici astăzi gard în acea
direcție, atât pentru a putea pășuna animalele proprii în pădurea statului,
bazându-se pe cutumă („vacile pasc în marginea me“), cât și pentru a
continua o extindere în dauna pădurii, făcută pe nesimțite.
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c) Construcțiile

Pe platoul Ghețar, casa a apărut pe locul unui inițial adăpost
temporar, numit în zonă casă de mutătură. Evoluția sa - deosebit de
interesantă, tocmai pentru că a fost marcată de această împrejurare- va fi
prezentată cu altă ocazie, pretinzând o tratare detaliată.
în gospodăria unui țăran mijlocaș de pe platoul Ghețar puteau fi
întâlnite în mod obișnuit, înainte de al doilea război mondial,
următoarele construcții gospodărești (numite aici măietori): 1) puiata

2) cămara, 3) șura de îmblătit, 4) puiata de oi, 5) cocina,
având sub acoperiș cotruleața pentru găini, 6) cuptoriștea. Ele

de vaci și cai,

constituiau în cadrul gospodăriei construcții separate, pentru a fi ferite de
un incendiu în lanț. Familiile sărace construiau însă frecvent șura de
îmblătit sub același acoperiș cu poiata, iar oile și găinile erau adăpostite
uneori sub casă. Construirea sub același acoperiș a șurii de îmblătit și a
cămării - combinație funcțională, compatibilă - se întâlnea și în
gospodăriile mijlocașe.
Construcțiile gospodărești au fost amplasate pe teren în funcție de
poziția casei. Puiețile erau construite ceva mai departe de casă și mai în
josul pantei, pentru ca dejecțiile să nu afecteze curtea, dar într-o
asemenea poziție încât să poată fi supravegheate din casă. Cămara era
amplasată aproape de casă, pentru a fi ușor de păzit, deoarece cerealele
depozitate aici peste iarnă erau vitale pentru familie.
Distanța între construcții era în trecut mai mare decât astăzi, iar
curțile neîngrădite erau folosite, ca în prezent, de altfel, ca fâneață.
Fiecare gospodărie avea pe atunci propria cărare de cai pentru
acces, care s-a transformat astăzi într-un drum de car ce unește
gospodăriile înrudite ale crbigului apărut între timp. Cărări înguste
legau și leagă și astăzi gospodăriile între ele și fiecare gospodărie de
fântâna de la care se aprovizionează. Cărările traversează liber terenul
mai multor gospodării, dar numai o parte din ele rămân deschise și după
urcarea la munte, când iarba începe să crească.

Evoluția structurală a anexelor gospodărești.

1) Poiata de vaci și cai
Poiata de vaci și cai s-a dezvoltat pe platou din vechea puiată de
mutătură. Aceasta era construită, asemenea puieților mai vechi care s-au
păstrat până în prezent pe pășunea Călineasa, din bârne rotunde de molid
(numite aici drui), dispuse în cununi orizontale și prinse la capete în
cheotori rotunde. Singura puiată de mutătură păstrată încă pe platou a
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fost construită la sfârșitul sec. al XIX-lea și aparține familiei Morcán
Iulia, Ghețar nr. 242 (făcea parte din mutătura Morcăneștilor). în anul
1920, când informatorul Lazea Iosif avea 9 ani, peste această puiată s-a
construit o șură de îmblătit. Și alți informatori descriu asemenea
construcții (puiată și deasupra șură) existente în trecut în satele
platoului, construcții ce aparțin probabil ultimului stadiu de dezvoltare a
mutăturilor, când se semăna acolo, din când în când, și secară. Șura
poligonală de sine stătătoare, care era o apariție obișnuită în satele de
vale ale Arieșului superior, a fost construită pe platou abia în momentul
în care s-a constituit aici, în locul mutăturii, o gospodărie propriu-zisă,
aparținând unui țăran cu stare materială bună.
Puiata familiei Morcán are o lungime de 7,54 m., o lățime de
5,10 m., iar ușa unică este plasată la mijlocul laturii lungi de la fațadă,
îndreptată spre sud. Iestele au fost amplasate pe laturile scurte și conțin
găuri de legare pentru șase vaci pe fiecare latură.
Tavanul este plasat foarte jos (acesta lipsea inițial, cum lipsește și
la actualele puieți de vărat de la Călineasa), iar podelele transversale
(jumătăți de trunchiuri rotunde, obținute prin crăpare în lung, cu pene) se
sprijină nu pe tălpile construcției, ci pe un suport independent constituit
din trei grinzi paralele, așezate în lung, pe pietre. Grinda mijlocie se
numea vălău, pentru că în lungul ei se aduna gunoiul, iar cele laterale se
numeau dresuri. Faptul că podeaua nu face corp comun cu construcția
sugerează absența sa inițială, așa cum se întâmplă în cazul puieților de
vărare actuale de la Călineasa.
S-a utilizat pentru construirea acestui grajd lemn cosiac, un lemn
deosebit de dur și de rezistent, recoltat din locuri pietroase sau
mlăștinoase, unde molidul crește încet, îndesindu-se (inelele de creștere
sunt foarte apropiate). Deși grajdul era vechi, lemnul din pereți s-a
dovedit după demontare foarte bine păstrat, nefiind atacat de cari, sau
având un atac superficial, care a afectat doar albumul subțire (șura a fost
transferată și reconstruită de o echipă de localnici, îndrumați
muzeografic de mine, în centrul satului Ghețar, în cadrul proiectului de
cercetare-dezvoltare româno-german).
Tălpile construcției au fost cioplite doar pe două laturi și au fost
așezate pe piatră calcaroasă tipică zonei. Bârnele rotunde sunt cioplite în
patru fețe la capete, adaptare ce ilustrează trecerea de la tehnica bârnelor
rotunde, cu cheotori tăiate oval, la tehnica bârnelor cioplite în patru fețe,
încheiate în „coadă de rândunică11, tehnică ce se va generaliza ulterior în
construcția anexelor gospodărești.
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Bârnele suprapuse sunt prinse laolaltă, din Ioc în loc, cu melci
verticali, niște cuie de lemn cu profil pătrat, confecționate din crengi
verzi de molid, tăiate la 15 cm., ascuțite la ambele capete și bătute în
forță în găuri sfredelite față în față în cele două bârne învecinate. între
bârnele pereților se presa mușchi (mulhaș) uscat, pentru etanșeizare.
Peste tavanul (podu) din lödbe și trunchiuri crăpate în jumătăți
sunt montați pereții șurii de îmblătit, realizați din bârne rotunde (druî),
prinse la capete în cheotori ovale. La fațadă și pe latura stângă îngustă
sunt tăiate în pereți două deschizături mici, care lăsau lumina să pătrundă
sub acoperiș în timpul îmblătitului. Peste ultimul rând de bârne sunt
așezate cele patru cununi cioplite în patru fețe, care poartă coarnele
(căpriorii ) din lemn rotund. Lețurile semirotunde (late de 12-15 cm.),
obținute prin crăpare, sunt prinse pe coarne cu cuie de lemn, la distanțe
de cca. 30 cm. între ele.

Utilizarea la această puiată și la alte construcții gospodărești
din satele platoului Ghețar a căpriorilor curbi constituie o soluție
tehnică unică în arhitectura țărănească tradițională românească. Ei
au fost obținuți din molizi cu un diametru de cca. 18 cm. la bază, special
aleși pentru a putea fi recoltați împreună cu o parte din rădăcina curbă,
care era dezgropată. După ce căpriorii lungi de 7 m. au fost fixați cu
umerii în cuiburile scobite în cununi, au fost consolidați aici cu cuie
lungi de lemn, bătute în găurile sfredelite oblic, de sus în jos. Pe
rădăcinile lor încovoiate și tăiate la o lungime de 30-35 cm. au fost
așezate- pe fiecare latură- câte două grinzișoare (streșinare) care
alcătuiau platforma pe care urma să se clădească materialul învelitor. Pe
platformă se așeza întâi, bucată cu bucată, un strat de ramuri de ienupăr
(numit de localnici jneapăn) având lățimea de 90-100 cm. și înălțimea de
cca. 50 cm, călcat treptat de meșteri, pe măsură ce se clădea. Vârfurile
ramurilor erau îndreptate în afară, în timp ce capetele acestora se
împleteau pe după primele două lețuri prinse pe coarne. Peste acest strat
compact de jneapăn se așeza, călcându-se treptat, un strat din așchii de
văsărit, înalt de 15-20 cm. și bine călcat. Rezultate în urma prelucrării
doagelor pentru ciubere și a finisării acestora, aceste așchii -unele mai
groase, altele mai fine- erau abandonate de fiecare localnic sub cerul
liber, într-o adâncitură în teren unde forma de-a lungul anilor o grămadă
numită așchier, din care se consuma doar o mică parte pentru ațâțat
focul, restul fiind oricând disponibil pentru acoperit. Udate de ploi și
uscate în mod repetat, așchiile din grămadă fierb acolo și devin moi și
elastice. Ele au proprietatea de a se usca foarte repede după umezire,
motiv pentru care sunt rezistente la putrezire.
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Deasupra primului strat de așchii se așezau - bucată cu bucată și
călcate mereu- ramuri proaspete de molid sau de brad (tecmă=cetină),
formând un strat la fel de lat cu cel din ienupăr, dar înalt de numai 25-30
cm. Ramurile sunt dispuse cu vârfurile în afară, îndreptate în același sens
cu vântul dominant, iar în cazul fiecărui al doilea sau al treilea strat,
capetele lor se împletesc printre lețuri în sus, pentru ca materialul
învelitor să nu alunece de pe platforma relativ îngustă. Se așezau ramuri
de molid și în lung, paralele cu lețurile și amplasate lângă ele, deoarece
această parte trebuie să fie întotdeauna mai înaltă, pentru ca apa să se
scurgă în afară. Pe de altă parte, aceste ramuri transversale „armau“
suplimentar materialul învelitor, iar ăcele de molid uscate, căzute aici de
pe ele, se opreau peste așchiile de dedesupt, barând suplimentar
pătrunderea apei.
Se alegeau pentru acoperire ramuri de pe arbori situați pe fâneață
(pă câmp) sau la marginea pădurii, deoarece această cetină era
considerată „mai grasă“. Cu cât ăcele de pe ramuri sunt mai mari și mai
dese, cu atât vor impermeabiliza în mai mare măsură acoperișul, căzând
în strat compact peste așchii.
Straturile de cetină și așchii alternează până la o înălțime de 80 de
centimetri peste creasta acoperișului. Informatorii în vârstă susțin că după
1,50 m. de la streașină stratul de cetină trebuie să fie lățit, pentru ca panta
acoperișului să devină mai abruptă, împiedicând formarea de gropi în care
să rămână apa ce provoacă putrezirea amestecului de cetină și așchii.
Sus, pe creasta acoperișului, unde stratul de cetină rămâne cu
lățimea de 30-40 cm., se așeza în trecut un strat de pozdări (resturile
lemnoase de la melițarea cânepii). Acesta era deosebit de rezistent la
putrezire și proteja coama acoperișului contra ploii o perioadă mai lungă.
Pentru ca materialul învelitor de pe coama acoperișului să nu fie
deranjat de vânturile puternice, se așeza peste el, în lung, o grindă de
cca. 15 cm. grosime, susținută acolo de trei perechi de pari ascuțiți,
înfipți oblic în stratul de cetină și încrucișați deasupra grinzii de coamă.
Ultimul acoperiș de acest fel a fost construit în zonă prin anii
1960-1965. Cca. 15-20 de bărbați, femei și tineri (chiar și copiii ajutau la
călcat cetina) erau necesari pentru a termina în două zile un acoperiș cu
baza de 9 metri și cu înălțimea căpriorilor de 7 metri, dacă materialul era
deja adus la fața locului. Pe atunci se organiza o clacă, munca fiind
recompensată nu cu bani, ci doar prin returnarea ajutorului și prin
oferirea de mâncare și băutură pe perioada lucrului. O parte dintre
lucrători pregăteau cetina pentru acoperit, tăind-o la trei dimensiuni:
scurtă, pentru clădit, ceva mai lungă, pentru legat (adică pentru împletit
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printre lețuri) și foarte lungă, așezată curmeziș, pe lângă lețuri. Cinci
bărbați erau necesari pentru urcarea cetinei și așchiilor pe acoperiș, cu
ciga. Aceasta era compusă dintr-un stâlp de 4-5 metri, înfipt vertical în
pământ, și dintr-o cumpănă orizontală de 10-12 m. lungime, legată cu un
lanț de un cui de oțel gros, lung de 40 cm., care străpungea orizontal
vârful stâlpului, astfel încât cumpăna putea fi dirijată de la un capăt la
altul al construcției. Lungimea celor două componente era astfel
calculată încât vârful cumpenei să depășească cu 1-1,5 m. creasta
acoperișului, pentru ca sarcina să ajungă și în partea acoperișului opusă
locului de instalare a cigii. Capătul gros al cumpenei era tras în jos de
doi bărbați cu ajutorul unei funii, iar capătul subțire, de care se lega
sarcina de așchii sau cetină, era direcționat de un alt bărbat prin
intermediul altei funii. Zece-douăsprezece persoane erau necesare pe
acoperiș pentru așezarea și călcarea cetinei.
Acest material de acoperire era deosebit de greu, în special
înainte ca ramurile de molid să se usuce și informatorii vârstnici
menționează cazuri în care căpriorii și lețurile s-au rupt sub greutatea
învelitorii. Tocmai de aceea, căpriorii, lețurile și streșinarele erau
confecționate din lemn de calitate, cu diametru relativ mare. In plus, sub
căpriori și sub streșinare se așezau trunchiuri verticale care le sprijineau
timp de un an-doi, până se considera că ramurile din acoperiș s-au uscat,
devenind mai ușoare.
Un acoperiș de cetină și așchii bine făcut dura 40 de ani, după care
putea fi reparat nu numai la coamă ci și pe porțiuni (operație imposibilă la
acoperișurile de paie călcate, de exemplu). Latura nordică a acoperișului
cedează prima, deoarece umezeala mai mare favorizează putrezirea
ramurilor și așchiilor. Pe materialul putrezit se instalează mușchi,
vegetație și chiar arbuști, care dau acestor acoperișuri un aspect aparte.
Acest acoperiș din cetină și așchii de văsărit nu a fost semnalat în
alte zone din România (cel puțin bibliografia românească consultată de
mine nu îl indică în altă parte), iar tehnica de realizare a sa nu a fost
descrisă în literatura de specialitate. E. Petrovici menționează în treacăt
acoperișurile de cetină de pe platoul Ghețar, nefiind însă interesat de
tehnica de realizare a lor1.
Este firesc să ne întrebăm de ce acest acoperiș cu corni curbi
(coame cârne) a apărut tocmai pe platoul Ghețar (și, probabil, pe valea
Arieșului superior). Personal cred că ambele tehnici (cea a căpriorilor
curbi și cea a acoperișului de cetină și așchii) trebuie puse în legătura cu
1 E. Petrovici, Folklor dela moții din Scărișoara, în Anuarul Arhivei de Folklór, V,
București, 1939, p. 116
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forma caracteristică de populare a acestei zone și cu ocupația principală
a locuitorilor de aici: văsăritul.
In munte, la colibe sau la muiaturi, într-o zonă cu păduri și
fânețe, unde nu se cultivau păioase, unde fânul ca material de acoperire
era neindicat (putrezește repede), iar șindrila era prea scumpă pentru un
adăpost temporar, singurul material de acoperire avantajos era cetina. Ea
era ieftină și ușor de procurat, constituind un deșeu în urma tăierii
copacilor pentru doage. Cetina nu forma însă un strat impermeabil,
dezavantaj înlăturat de locuitorii zonei prin intercalarea între straturile
de cetină a unor straturi din așchii rezultate în urma degroșării primare a
doagelor confecționate aici, la coliba montană. O asemenea idee tehnică
putea să apară doar acolo unde existau mari cantități de așchii subțiri,
deci numai acolo unde ocupația de bază a locuitorilor era văsăritul.
Așchiile și ramurile de molid necesită însă o platformă la baza
acoperișului, pe care să fie clădite. Acolo unde construcțiile au tavan,
capetele grinzelelor transversale poartă streșinarele care alcătuiesc
platforma pentru clădirea materialului învelitor (paie, acolo unde se
cultivă păioase). Adăposturile sezoniere de la mutături nu aveau însă
tavan. Acolo unde lipsesc grinzelele tavanului se poate crea o platformă
pentru materialul învelitor folosind lemne crăpate (cu lungimea de cca. 1
m.), așezate cu un capăt peste primul leț fixat în partea inferioară a
căpriorilor, iar cu celălalt capăt - peste ultima bârnă din peretele
construcției. O asemenea platformă nu ar fi putut însă susține un material
atât de greu ca cetina, deoarece toată greutatea ar fi apăsat pe un leț prins
de căpriori doar cu cuie de lemn. în plus, o asemenea platformă
pretindea prea multă muncă în comparație cu valoarea construcției
vizate, care era un simplu adăpost sezonier.
Căpriorii curbi au devenit în aceste împrejurări singura soluție
simplă, eficientă și ieftină pentru a obține o platformă pentru un material
învelitor de asemenea greutate, în absența tavanului din grinzi. Este de
presupus că cele două tehnici au fost experimentate mai întâi în cazul
construcțiilor mai mici și numai după aceea au fost utilizate în cazul
construcțiilor de mărimea grajdului lui Morcán lulia.
Deoarece pentru apariția celor două tehnici (corni curbi și
acoperiș de cetină și așchii) este obligatorie prezența a trei condiții, greu
sau imposibil de reunit în altă parte (l.zonă montană de rășinoase,
2.adăposturi sezoniere în zona fânețelor și 3.practicarea văsăritului ca
ocupație principală), este explicabil de ce aceste tehnici nu pot fi
întâlnite în alt ținut din România sau - probabil- chiar din Europa.
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Grajduri separate de tipul celui descris au fost identificate în
gospodăriile propriu-zise de pe platoul Ghețar în special în cazul
familiilor mijlocașe sau înstărite (Pașca Elisabeta și Pașca Cornel, din
Hârdăbești). Aceste două construcții au fost construite din bârne rotunde
sau din jumătăți de trunchiuri (obținute prin crăpare), au coame came,
acoperiș de tecină și o iesle în lungul laturii lungi. Lungimea lor este de
6-7 m., putând adăposti 6-7 animale (vaci și cai). Nu este întâmplător
faptul că tocmai în asemenea gospodării au fost identificate și șuri de
îmblătit poligonale, separate.
Familiile mai sărace, care aveau numai 2-4 animale mari (vaci și
cal), și-au construit uneori puiata sub același acoperiș cu șura de
îmblătit. O asemenea construcție veche a fost identificată în satul
Ocoale, la nr. 290 (Pașca Iosif). De formă dreptunghiulară (L=7 m, 1=
3,90 m.), ea este împărțită în două ( puiată și șură de îmblătit), are pereți
din jumătăți de trunchiuri late, corni curbi, acoperiș de cetină și tavan,
iar ușile sunt plasate pe laturile scurte. Șura este mai spațioasă decât
puiata: pe când ea are lungimea de 4,50 m., puiata are doar 2,50 m.
lungime. Ieslea este amplasată în lungul peretelui comun, pentru ca fânul
și paiele să poată fi aruncate în ea printr-un mic obloc. într-o asemenea
puiată nu încăpeau mai mult de 4 animale mari (3 vaci și un cal).
Existau și grajduri separate vechi aparținând familiilor mai
sărace: puiata de vaci și cai aparținând lui Belei Gheorghe din Dealu
Frumos nr. 364 are doar 4,10 m. lungime și 2,62 lățime, putând adăposti
doar 4 animale mature. Construcția are peretele din față confecționat din
bârne semirotunde iar restul pereților - din bârne cioplite. Acoperișul
este din cetină și are coarne cârne.
Primele grajduri cu spații separate pentru vaci și cai au fost
construite în zonă în perioada 1940-1950. Conform informatorilor,
primul grajd de acest fel a fost cel al familiei Berheț, o familie înstărită
din Hănășești (azi Berheț Ilie, Hănășești nr. 382). Dulgherii care l-au
construit proveneau din Sohodol și au adus probabil modelul cu ei.
Acest grajd, lung de 11,32 m. și lat de 5,88 m., are în mijloc o șură cu
ușa pe latura lungă, iar în dreapta și în stânga două grajduri spațioase
cu ușile plasate la capetele construcției: unul pentru cai (latura scurtă
3,12 m.), altul pentru cornute mari (latura scurtă 4,63 m). Ieslele sunt
plasate pe ambele laturi scurte, iar din șură se poate intra în ambele
grajduri. Construcția are pereți din bârne cioplite (grinzi), are tavan, iar
ultimele bârne superioare ale celor patru pereți transversali sunt ieșite
în afară în consolă, pentru a sprijini streșinarele ce alcătuiesc platforma
pentru cetină. Din acest motiv, doar câțiva dintre căpriorii construcției
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sunt curbi, restul fiind drepți. Același plan și aceeași tehnică de
alcătuire a platformei pentru cetină se întâlnesc și la grajdul lui Lazea
Ioan, Ghețar nr. 225, și la toate grajdurile construite în zonă după al
doilea război mondial.
In anul 2000 a fost construit în Hănășești (la Lazea Marin nr.
365), de către o echipă din satul Mătișești, un grajd cu același plan, dar
de dimensiuni mai mari. El are lățimea de 6,50, lungimea puieții de vaci
este de 5,50 m. (capacitate de 8 capete, ieslele fiind pe laturile lungi), a
șurii de fân de 4 m. iar a puieții de cai de 3 m. (capacitate de 4 capete,
iesle lipite de peretele șurii). Nici unul dintre grajduri nu are ferestre,
singurele noutăți constând în construirea pe laturile lungi a unei lăzi
sprijinite pe console, care amplifică spațiul de depozitare, și în montarea
de hornuri de aerisire din scândură, cu latura de 20 cm,. în fiecare grajd.
Acestea sunt dispuse oblic, ieșind afară prin cele două funduri ale
acoperișului în două ape, învelit cu azbociment. Exceptând spațiul
interior mai mare și aerisirea mai bună, condițiile oferite animalelor nu
diferă substanțial de cele din grajdurile mai vechi.

2. Cămara
Cămara de dimensiuni mici, construită sub același acoperiș cu
casa, servea în principal -primăvara, în perioada cositului și toamna- ca
spațiu pentru prelucrarea și depozitarea produselor lactate. Aici au fost
depozitate iarna, în perioada păstrării în saramură, înainte de afumare,
carnea de porc și slănina. Vasele de lemn cu brânză (ghioburile de
brânză) au fost păstrate tot aici. Ghiobul de oțăt rămânea aici toamna și
primăvara (iarna era mutat în camera de locuit, după ușă).
în cămara construită separat de casă erau păstrate hambarul (ladă
mare) cu cereale și lada cu făină. Vara se atârna aici slănina afumată,
deoarece sub acoperișul de cetină era mai răcoare decât în casă. Cada cu
varză murată (cada de curechi) era depozitată aici primăvara, dar iarna era
păstrată în puiată, pentru a fi ferită de îngheț. Sub acoperișul de cetină al
cămării erau păstrate vasele de lemn deja montate, deoarece aici aerul era
mai rece și mai umed, iar doagele nu se uscau.
Cămara separată era însă foarte importantă pentru depozitarea
îmbrăcămintei, a țesăturilor și a lânei, care nu puteau fi păstrate în
încăperea de locuit, unde era strâmt și era fum de la vatra liberă. Ele erau
stivuite în cămară pe rude suspendate, la adăpost de șoareci.
Deoarece cele mai prețioase bunuri ale familiei erau păstrate în
camera separată, aceasta se încuia cu încuietori tradiționale, din lemn,
bazate toate pe principiul zăvorului dințat, acționat din afară cu o cheie

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

Ioan Augustin Goia

284

din două segmente articulate (de lemn sau de fier), introdusă printr-o
gaură plasată deseori ascuns, la colțul peretelui alăturat celui cu ușa.
O cămară veche (sfârșitul sec. al XIX-lea) s-a păstrat până astăzi în
satul Ocoale, în familia lui Borteș Traian, nr. 292. Ea este de mici
dimensiuni, fără tămaț, construită din bârne semirotunde, de molid.
Trunchiurile cu un diametru de 40-45 cm. au fost crăpate în două, în lung,
cu securea și cu penele, iar canturile jumătăților au fost cioplite pentru a se
putea suprapune, cu latura netedă spre interior. Această tehnică este mai
veche decât cea a bârnelor cioplite în patru fețe și urmează celei care
folosea bârne rotunde (drui) relativ subțiri (18-20 cm. diametru). în
special construcțiile legate de activitatea umană directă (case, șuri de
îmblătit, cămări) erau construite din bârne semirotunde, pentru restul
construcțiilor gospodărești folosindu-se trunchiurile rotunde.
Cămara menționată are podele, tavan, căpriori curbi, acoperiș de
cetină și o încuietoare ascunsă în peretele lateral.
Cămările care au fost construite după primul război mondial au
pereți din bârne cioplite în patru fețe iar în față au un tămaț cu stâlpi, în
care se dormea vara. Ele erau încă acoperite cu cetină, dar șarpanta nu
mai avea căpriori curbi, platforma pentru cetină fiind sprijinită pe
console.
Funcția cămării separate este preluată azi, treptat, de spațiul de la
parterul caselor noi sau chiar de la nivelul doi al acestor construcții.

3. Șura de îmblătit
După secerarea păioaselor cu secera (mai târziu cu coasa), snopii
erau clădiți pe un par în grupuri de 20, formând cruci sau goțoi, care
rămâneau pe miriște câteva săptămâni. După o primă uscare, snopii erau
depozitați în șura de îmblătit, unde se uscau în continuare. Când spicele
erau bine uscate, snopii erau așezați pe două rânduri pe podeaua șurii, cu
spicele cătreolaltă, acestea fiind lovite repetat de către doi bărbați cu
îmblăciul, pe o parte și pe cealaltă (îmblătite). Spicele goale și paiele
erau înlăturate cu o greblă de lemn cu dinți lungi, cu care erau și bine
scuturate, după care boabele rezultate erau aruncate cu vânturașca de
lemn contra curentului produs prin deschiderea celor două uși ale șurii,
plasate față în față, curent care separa boabele de pleavă.
Bărbații îmblăteau numai atâția snopi câți erau necesari pentru un
măcinat (un sac de boabe), așa încât familiile mai bogate îmblăteau și în
timpul iernii. Paiele rămâneau în șura de îmblătit, de unde erau duse
pentru a fi amestecate cu fân, servind drept furaj.
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Pe la 1920-25 bărbații din familiile sărace îmblăteau cereale, ca
zileri, și în zonele agricole învecinate, de deal. în Sălaj, în satele din SubMeseș, ei soseau la începutul lui decembrie, cu ciuberele pe spatele cailor.
Pe măsură ce le vindeau, îmblăteau pentru diverși localnici, primind drept
plată cereale. Pe perioada Crăciunului rămâneau acolo, „să colinde pântru
colacC. După Crăciun aduceau acasă cereale, saci întregi cu colaci, și erau
mulțumiți că economiseau și fân pentru cai în acest interval, deoarece
acolo îl primeau gratuit. Conform informatorilor sălăjeni, colindele
moților „de la Scărișoara11 erau deosebit de apreciate în zonă.
Șurile de îmblătit separate erau caracteristice pentru gospodăriile
permanente mai vechi, în care se cultivau ceva mai multe păioase. Pe
platoul Ghețar s-au păstrat până în prezent doar trei asemenea construcții.
Cea mai veche șură separată de îmblătit aparține Elisabetei
Pașca, din Hănășești, nr. 421 (cringul Hârdăbești). Simion Negrea
Hârdab (tatăl ei) a cumpărat-o (deja veche fiind) prin 1919-1920 de la
un vecin, care s-a mutat în vale. Ea are o formă poligonală, obișnuită la
construcțiile cu această funcție din valea Arieșului superior. Luând în
considerare și cei doi pereți cu uși, forma șurii este octogonală. Pereții
sunt construiți din bârne semirotunde din molid, foarte late (33-50
cm.), obținute prin crăpare cu securea și penele și amplasate cu latura
netedă spre interiorul construcției. Bârnele sunt încheiate la capete în
cheotori tip „coadă de rândunică" (localnicii nu folosesc acest termen),
care sunt consolidate cu cuie exterioare, lungi, de lemn, o tehnică
veche și rară, utilizată aici pentru a compensa diminuarea rezistenței
cheutorilor din cauza unghiului mare de îmbinare a bârnelor. Luând în
considerare greutatea mare a acoperișului de cetină și așchii, măsura de
siguranță era justificată.
Șura Elisabetei Pașca are podea din trunchiuri crăpate și nu are
tavan, pentru a permite mânuirea îmblăciului. Distanța dintre cele două
uși este de 5,94 m. iar cea dintre pereții lungi opuși - de 4,50 m. Acolo
unde acoperișul din cetină inițial a fost distrus de intemperii, căpriorii
curbi au fost înlocuiți cu căpriori drepți, care poartă un înveliș de
scânduri, dar acolo unde acoperișul de cetină s-a păstrat, s-au păstrat și
coamele carne.
Construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, această șură
este deosebit de valoroasă, fiind o raritate astăzi în Țara Moților.
La fel de veche este și șura de îmblătit aparținând lui Pașca
Cornel, Hănășești nr. 391 (cringul Hârdăbești). Ea este însă hexagonală:
un capăt este rectangular, iar celălalt poligonal. în acest caz însă, șura de
îmblătit și cămara pentru cereale și haine sunt plasate sub același
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acoperiș, ceea ce este, dealtfel, logic. Ușa masivă a cămării și-a păstrat
țâțânile din lemn și închizătoarea din lemn, ceea ce constituie o raritate.
Au fost utilizate și în acest caz bârnele semirotunde late, dar întreg
acoperișul inițial cu coarne cârne și cu cetină a fost înlocuit cu o
șarpantă simplă, cu azbociment.
Am depistat și construcții dreptunghiulare, contemporane cu
cele poligonale, la care se regăsește combinația șură de îmblătit-cămară.
Cea aparținând lui Lazea Marin, Hănășești nr. 365, are pereți din bârne
semirotunde foarte late și uși originale, cu țâțâni și închizători de lemn.
In cămară se observă încă urmele hămbarului încastrat în pereți.
Acoperișul original, cu coarne cârne și cetină, a fost însă, din păcate,
înlocuit cu o șarpanta nouă, învelită cu azbociment.
Acoperiș înlocuit are și șura de îmblătit pentagonală din Mununa
(Negrea Traian, nr. 441). Ea are însă o singură ușă, are dimensiuni mai
mici și este ceva mai nouă decât precedentele.
în unele gopodării apărute pe locul mutăturilor, șurile de îmblătit
construite peste puiată s-au păstrat în continuare (ca Ia Morcán Iulia sau
Lazea Traian, din Ghețar). După îmblătit, paiele puteau fi aruncate de
sus direct în iesle, unde erau amestecate cu fân.
Șurile de îmblătit vechi, construite sub același acoperiș cu o
puiată, proveneau fie dintr-o mutătură transformată în gospodărie, fie
aparțineau (mai ales dacă erau și mici) gospodăriilor propriu-zise mai
sărace ( cazul Pașca Iosif, Ocoale nr. 290, deja menționat).
în perioada 1920-1925 a fost introdusă în zonă mașina manuală
de treierat. Țăranii care aveau mai multă secară puteau acum să-și treiere
întreaga cantitate repede, sub cerul liber, plătind proprietarului unei
asemenea mașini. De aceea nu au mai fost construite după această dată
șuri separate (poligonale) noi, iar cele vechi au fost folosite pentru
depozitarea fânului. Aceeași funcție vor avea de acum și șurile construite
sub același acoperiș cu poiata. Grajdul dublu al lui Berheț are deja în
centru, de la început, o șură de fân, nu una de îmblătit, ca toate
grajdurile cu șură construite ulterior pe platou.

4. Puiata de oi
Oile de rasă țurcană nu suportă adăposturile de iarnă calde, motiv
pentru care se evita adăpostirea lor în același grajd cu vacile sau caii.
Țăranii care aveau numai 5-6 oi le adăposteau noaptea, în timpul iernii,
dacă era posibil, sub casa cu temelie înaltă, din piatră clădită fără liant,
deci bine ventilată, sau într-o puiată de oi atașată unui perete al puieții
de vaci și cai (aplecătoare). Țăranii care aveau 15-20 de oi construiau o
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puiată de oi separată, pentru 25 de oi fiind suficient un spațiu de 18-20
m.p., deoarece oile petreceau ziua sub cerul liber.
In ultimii 15 ani, perioadă în care aproape toate oile din zonă au
fost vândute, puiețile destinate lor au fost demolate. Conform
informatorilor, puiețile de oi vechi erau asemănătoare puieții de oi din
gospodăria lui Borteș Traian din Ocoale, nr. 292. Ea este construită din
bârne rotunde, prinse la capete cu cheotori ovale. Coarnele carne și
acoperișul de cetină inițial au fost înlocuite în urmă cu 20 de ani cu corni
drepți și cu scânduri. Construcția avea și are podele și tavan.

5. Cotețul de porci și de păsări (cocina)
Cocinile vechi erau monocelulare, puține familii din zonă putând
crește mai mult de un porc înaintea celui de-al doilea război mondial.
Din lipsă de cereale, purceii se cumpărau aici, pe atunci, primăvara,
moment în care cocina era deja liberă. Abia după această dată apar
treptat cocinile cu două spații, familiile mai înstărite crescând doi porci,
cumpărați la date diferite (unul toamna, altul primăvara) și tăiați la date
diferite. Nimeni nu-și putea permite -și nu-și permite nici astăzi- să
cumpere furajul necesar unei scroafe de sămânță, care ar fi avut nevoie
de un spațiu separat în cadrul cocinei. Cotețele vechi erau construite din
bârne rotunde și aveau acoperiș cu căpriori curbi și cetină, ca restul
construcțiilor economice din gospodăria zonei. Sub acest acoperiș se
amenaja de obicei adăpostul (cotruleața) pentru cele 4-5 găini ale
familiei. Unele familii adăposteau găinile într-o cotruleață amenajată
sub temelia de piatră a cămării sau casei. Pentru urcarea la munte se
confecționa pentru ele o ladă cu închizătoare, care era utilizată acolo
drept coteț de păsări.

6. Cuptorul de copt pâine (cuptoriștea)
Cuptorul de copt pâine este și astăzi un element indispensabil
pentru gospodăria de pe platou. Cuptoriștea este amplasată departe de
celelalte construcții gospodărești, din cauza pericolului de foc, și are și
astăzi aceeași structură ca în trecut: un acoperiș în două ape, din doște
(draniță lungă, crăpată), protejează o platformă din piatră și pământ
(vatră), pe care este construit -din aceleași materiale sau din cărămidăcuptorul de copt pâine. Cuptoriștea nu are, în general, pereți, constituind
excepții cazurile în care pereți din bârne rotunde înconjoară vatra. în
asemenea cazuri se și gătea în fața gurii cuptorului, pe vatră,
construcțiile de acest fel putând fi socotite precursoare ale bucătăriilor de
vară de mai târziu.
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Direcțiile actuale de dezvoltare a gospodăriei de pe platoul Ghețar
1. Se încearcă în gospodăria actuală separarea grajdului de cai de
cel de vaci. Grajdul pentru vaci este prea călduros pentru cai, care
transpiră iarna și se îmbolnăvesc. Valoarea ridicată a cailor actuali și
importanța lor deosebită în economia familială (sunt indispensabili în
munca la pădure) au contribuit la luarea deciziei de a investi bani într-o
construcție separată. De obicei se construiește un nou grajd pentru cai, în
timp ce cel vechi adăpostește în continuare vacile. Aceste grajduri noi
sunt construite din grinzi de molid (bârne cioplite în patru fețe), au un
horn de aerisire, dar nu au decât rar ferestruici, fiind întunecoase. Un
mic șopron pentru fân face corp comun cu grajdul. Grajdurile duble
(vezi cel al lui Lazea Marin, Hănășești nr. 365) au șură de fân intercalată
între grajdul de vaci și cel de cai. Numai construcția acestui grajd (fără a
socoti materialul) a costat în anul 2000 25.000.000 lei (cca. 2500 DM).
2. în locul cămării separate este utilizată o încăpere de la
demisol, pivnița sau o cămară înglobată în casă. De când a fost introdus
curentul electric (1994), frigiderul și congelatorul au preluat o parte din
funcțiile cămării.
3. Șura de îmblătit a dispărut, exemplarele rămase primind altă
funcție: cea de șuri de fân.
4. După 1990 a apărut în fiecare gospodărie bucătăria de vară
separată, monocelulară, care joacă un rol foarte important în viața
cotidiană a familiei. Aici se gătește, se mănâncă, vara se și doarme în ea,
în timp ce camerele de locuit din casă se păstrează ,,curate“. Ea
ilustrează păstrarea vechii tendințe -moștenite din perioada mutăturilor
și a casei monocelulare- ca întreaga familie să locuiască într-o singură
încăpere. Obișnuința vârâtului în colibă, la Călineasa, a contribuit și ea la
păstrarea acestei tendințe.
5. Latrina este generalizată, dar W.C-urile nu au apărut, din lipsă
de apă suficientă
6. A fost introdusă ici și colo (Ocoale, unde nu există criză de
apă) apa curentă și au apărut camere de baie.
7. Deoarece la casele noi fumul este preluat de horn, pentru
afumarea slăninii s-au construit aproape în fiecare gospodărie, după
1990, afumători separate, din scânduri.
8. După 1990 au apărut în câteva gospodării șoproane care
adăpostesc ferăstraie circulare.
De observat că lemnul a rămas și astăzi principalul material de
construcție utilizat în gospodăria țărănească de pe platou, deoarece
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pentru localnici este mai ieftin. Chiar și azi, etajul caselor noi este
construit din bârne cioplite, prinse în cheotori. Prezența lemnului și a
tehnicilor tradiționale de construcție creează o atmosferă tradițională,
care pentru turiștii ce prețuiesc natura poate deveni deosebit de atractivă.
Ar trebui însă găsită o alternativă pentru acoperișurile de azbociment,
care sunt nu numai urâte, ci și periculoase.

d) Inventarul gospodăresc mobil
întregul inventar agricol și cel legat de creșterea animalelor a
rămas pe platou același cu cel folosit în perioada interbelică. Mai mult:
unele unelte (plugul cu corman de lemn schimbător și grapa cu colți de
lemn) au păstrat componentele și structura corespondentelor lor
medievale, care au dispărut pe la 1900 în alte ținuturi ale țării. La fel de
simple au rămas și uneltele legate de văsărit, care sunt încă folosite.
Noutăți au apărut în domeniul transporturilor, unde carul de boi
și căruțele de cai executate din lemn au fost înlocuite începând de prin
1980 de ștrafuri cu schelet metalic și roți de ARO, construite în localități
din Bihor, la Gilău, mai nou chiar în Gárda de Sus. Există pe platou deja
patru familii care dețin un camion pentru transportat material lemnos.
Cele mai radicale schimbări de inventar tehnic s-au produs însă
în sectorul exploatării și prelucrării lemnului, după 1990. Acest sector
este orientat însă, din păcate, doar spre prelucrare primară: obținere de
scânduri, dulapi, căpriori, lețuri. Aproape fiecare familie are azi o drujbă
(ferăstrău cu lanț) și un ferăstrău circular, iar 4-6 familii au deja banzic
(panglică de tăiat bușteni), un ferăstrău performant, care micșorează
pierderile de material lemnos.

e) Animalele
Conform informatorilor, numărul de animale a fost în zonă mai
mare în perioada mutăturilor și a primei etape a populării platoului
decât în perioada interbelică. Familiile înstărite creșteau pe atunci (a
doua jumătate a secolului al XIX-lea) câte două vaci, doi boi, 15-25 oi,
unul-doi porci, 1-2 cai, păsări de curte. Chiar și aceste familii aveau însă
nevoie de văsărit pentru asigurarea subzistenței, pentru că cerealele
necesare familiei proveneau aproape în întregime din această sursă.
Sume de bani mai consistente se obțineau din vânzarea boilor. Din
vânzarea vițeilor, oilor și mieilor se obțineau sume mai mici. Banii
obținuți erau însă consumați pentru subzistență, rareori puteau fi investiți
în construcții noi, pământ sau în educația copiilor. Practicarea unui
văsărit relativ rentabil era de neimaginat fără cai, pe spatele cărora erau
purtate vasele în întreaga Transilvanie și erau urcate în munte cerealele
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obținute în schimbul lor. Caii consumă însă de două ori mai multe furaje
decât o vacă și în condițiile în care suprafețele de fîneață erau limitate și
de calitate slabă, prezența cailor în gospodărie limita numărul vacilor și
oilor. Dacă aceasta era situația economică a celor înstăriți, ne putem
imagina care era situația celor săraci, care abia puteau întreține o vacă,
un cal, câteva oi, rar un porc. Numărul acestora din urmă crescuse mult
în perioada interbelică, din pricina exploziei demografice, zona fiind
socotită printre cele mai sărace din întreaga țară.
Obligativitatea creșterii cailor în gospodărie (indispensabili în
munca la pădure) creează astăzi aceleași probleme ca în trecut
dezvoltării creșterii bovinelor și ovinelor. Au fost sacrificate ovinele,
a căror rentabilitate a scăzut în întreaga țară. în prezent, doar două
familii de pe platou mai cresc oi, restul le-au vândut după 1990.
Bovinele depășesc cu puțin numărul necesar subzistenței familiei, pe
de o parte pentru că sursa de fîn este limitată, pe de altă parte pentru
că prețul vitelor și produselor lactate este nestimulativ. Un motiv
esențial este și faptul că momentan familia câștigă bine din
exploatarea și prelucrarea lemnului, principalul efort al membrilor ei
fiind canalizat în această direcție.

PERSPECTIVE
Actuala gospodărie țărănească de pe platoul Ghețar nu are nici o
șansă să devină competitivă pe piață cu produsele sale animaliere și
agricole. Ea dispune, în medie, de teren puțin și de calitate inferioară.
Chiar ameliorarea raselor și modernizarea tehnicilor agricole nu ar
schimba esențial această situație. Exploatarea și prelucrarea lemnului nu
va rămâne multă vreme un factor de echilibrare a bugetului familial,
deoarece sursele de materie primă sunt tot mai puține, mai depărtate și
mai greu accesibile. In aceste condiții, singura șansă a gospodăriilor de
pe platou va consta în curând doar în valorificarea prin agroturism a
mediului natural încă nepoluat, a peisajului de o frumusețe aparte și a
atmosferei tradiționale. Aceasta este unica direcție de acțiune care poate
împiedica depopularea rapidă a zonei și resălbăticirea uneia dintre cele
mai umanizate zone din Carpații românești.
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Casă datată 1779, Gárda de Sus - Das 1779 datierte Haus, Gárda de Sus
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GOSPODĂRIA - DER BAUERNHOF

1. Murătura Ana Pașca (1850-1860)

3, Poiată cu șură - Stall mit Scheune,
Pașca Nicodim, Ghețar (Ende XIX)

5. Corni curbi și înveliș de cetină - Die
krummen Sparren und Reisigdach

2. Gospodărie-Bauernhof. Hănășești (1950)

4. Poiată cu șură mică - Stall mit kleiner
Scheune. Ocoale (Ende XIX)

6 Corni curbi și înveliș de cetină - Die
krummen Sparren und Reisigdach
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7. Poiată mică cu șopron - Kleincr Stall
mit Schoppen. Ocoale (um 1900)

8. “Corn cârn'" - Der krumme Sparre

9. Poiată - Stall. Dealu Frumos
(Sfârșit-Ende XIX)

10. Poiată Iară corni curbi - Stall ohnc
krummen Sparren. 1940. Ghețar

I. Cămară - Kammer, Ocoale
iSfârșit-Ende XIX)

2. Ctiptoriștc - Das BackoiTen. Ghețar
turn 1930)
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14. Șură de îmblătit poligonală Polygonale Dreschscheune,
Hănășești (um 1860)

13. Șură de îmblătit poligonală Polygonale Dreschscheune,
Hănășești (um 1860)

15. Acoperiș nou de cetină - Neues
Reisigdach, Ghețar, 2002

16. Șură de îmblătit poligonală, cu cămară
- Die polygonale Dreschscheune mit
Kammer, Hănășești (um 1870)

17. Șură de îmblătit poligonală, cu cămară
- Die polygonale Dreschscheune mit
Kammer (das andere Ende), Hănășești
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FAZELE DE EXECUȚIE ALE UNII ACOPERIȘ DIX CETINĂ DIE ARBEITSPHASEN DES BALENS EINES REISIGDACHES,
GHEȚAR 2002

2

3

4

5

6
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DIE ERFORSCHUNG DES TRADITIONELLEN BAUERNHOFES
AUF DEM GHEȚARPLATEAU IM MOTZENLAND
Die Zusammenfassung
Dér Bauemhof bildet eine sozial-ökonomische Einheit, die die
folgenden Elemente einschliesst:a) die menschlichen Komponente (die
Familie);b) den Boden;c) die Gebăude;d) die Arbeitswerkzeuge; e) das Vieh.
Die traditionelle Familie auf dem Ghețarplateau (Munții Apuseni,
N-W Rumăniens) umfasste um 1850-1960
gewöhnlicherweise drei
Generationen (Éltem, Kinder, Grosseltern), die im Bereich der
Holzbearbeitung, der Viehzucht und des Ackerbaues zusammenarbeiteten.
Da der Familienboden traditionsgemăss unter allén Kindem der Familie
geteilt wurde, war er in diesem gebirgigen Rodungsgebiet immer
unzureichend, dazu auch kaikig und unfruchtbar. Demzufolge hatte der
Mittelbauer aus diesem Gebiet im allgemeinen nur 2-3 Hornvieh, 1-2
Pierde, 10-15 Schafe, 1-2 Schweine, wăhrend der arme Bauer nur etwa eine
Halite dieser Zahl besass. Der Ackerbau war unbedeutend hier (bei 1100 m
Höhe) und wurde mit mittelalterlichen Werkzeugen betrieben, so dass der
Holzgeiassebau die Hauptbeschăitigung der Bewohner blieb.
Die speziiische Besiedlungsweise des Plateaus (durch muiaturi
h.
d.
Übersiedlungsplatze, die vom Dori weit entíernt waren) und
diese Hauptbeschăitigung hatten einen offenbaren Einiluss aui die
Bautechnik der altén Wirtschaitsgebăude, eine Technik die
einzigartig in Rumanien ist.
Die traditionellen Wirtschaftsbauten. Alle eigentlichen
Wirtschaftsbauten (măietori genannt), die vor dem Zweiten Weltkrieg
aui dem Plateau errichtet wurden, und zwar: 1. der Kuh- und

Pferdestall (puiata de vaci și cai), 2. die Kammer (cămara), 3. die
Dreschscheune (șura de îmblătit), 4. der Schafstall (puiata de oi), 5.
der Schweinestall (cocina), mit dem Hiihnerstall (cotruleața) unter
dem Dach, 6. das Backofenhăuschen (cuptoriștea), weisen zwei
Sonderbaumerkmale aui, die in keiner anderen Gegend Rumăniens
auigezeicnnet wurden: 1. sie habén Fichtensparren, die mit einem

Teii des krummen Wurzels abgehaut wurden und diese
Krummsparren (coarne cârne) wurden mit dem krummen Teii am
Kranz befestigt; b) der Bedeckungsstoff besteht aus eingefügten
Schichten von Fichtenreisig und Holzspâne, die vom Herstellen der
HolzgefăBe geblieben waren.
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Die Beniitzung der Krummsparren stellt eine einmalige
technische Lösung in der rumănischen traditionellen Baukunst dar.
Nachdem sie mit den “Schultern” (umerii) in den in den Krănzen
ausgehöhlten “Nestern” (cuiburi) befestigt, wurden die Sparren mit
langen Holznăgeln in den schrăg ausgebohrten Löchem von oben nach
untén eingenagelt. Auf ihren in einer Lănge von 30-35cm geschnittenen
krummen Wurzeln wurden auf jeder Seite je zwei kleine Balken
(sireșinare) gelegt, welche die Plattform bildeten, wo man den
Bedeckungsstoff aufbauen solite. Auf der Plattform wurde erstens eine
90-100 cm breite und ungefâhr 50 cm hohe Schicht von
Wacholderzweigen (von den Ortsbewohnern jneapăn genannt) Stück für
Stück aufgelegt, die von den Meistern fest aufgetreten wurde. Die
Zweigspitzen waren nach auBen gerichtet, wăhrend die Zweige am
anderen Ende zwischen den auf den Sparren (coarne) befestigten ersten
beiden Latten verflochten wurden. Über diese dichte Wacholderschicht
(jneapăn) wurde eine andere 15-20 cm hohe Schicht von Holzspănen
(așchii de văsărit) gesetzt, die auch fest aufgetreten wurde. Diese
Holzspăne entstanden infoige der Bearbeitung und Endverarbeitung der
Dauben für Zuber; manche von ihnen waren grober, andere feiner. Sie
wurden von den Ortsbewohnern unter dem freien Himmel, in einer
Bodenvertiefung preisgegeben, wo entlang der Jahre ein Haufen (așchier
genannt) entstand. Daraus wurde bloB ein kleiner Teii zum
Feueranzünden verbraucht, der vorrătige Restteil nützte jederzeit zum
Bedecken der Hăuser. Vielmals vom Regenwasser befeuchtet und von
der Sonne getrocknet, kochten die Holzspăne in dem Haufen, wurden
weich und elastisch. Sie habén die Eigenschaft nach dem NaBwerden
ăuBerst schnell wieder zu trocknen, was sie vor dem Faulen
widerstandsfăhig macht.
Über der ersten Holzspăneschicht wurde, Stück für Stück,
frischer Fichten- oder Tannenreisig gelegt (tecină = cetină) und fest
aufgetreten. Dieser bildete eine Schicht, der genau so breit war wie die
Wacholderschicht, aber nur 25-30 cm hoch. Die Zweige wurden mit den
Spitzen nach auBen, in der Richtung des herrschenden Windes
aufgebaut, und bei jeder zweiten oder dritten Schicht wurden ihre Enden
oben durch die Latten verflochten, so daB der Bedeckungsstoff nicht von
der relativ schmalen Dachplattform herabrutschen konnte. Fichtenreisig
wurde auch in der Lănge, parallel mit den Latten und neben ihnen
gelegt, da dieser Teii stets hoher sein mufite, damit das Wasser nach
auBen abrinnen konnte. Andererseits stellten diese quer verlaufenden
Zweige eine zusătzliche Verstărkung des Bedeckungsmaterials dar.
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indem die trockenen Fichtennadeln von den Zweigen auf den darunter
befindlichen Holzspânen fielen und ebenfalls das Durchdringen des
Wassers verhinderten.
Die Fichțenreisig- und Holzspaneschichten folgten nacheinander
bis zu einer Höhe von 80 cm über dem Dachkamm. Die altén
Informanten behaupten, dafi 1,50 m weit von der Dachrinne entfernt die
Fichtenreisigschicht breiter gemacht werden muBte, um den Dachhang
gefălliger zu machen. Das verhinderte die Bildung von Vertiefungen, wo
das aufbewahrte Wasser das Verfaulen der Mischung von Fichțenreisig
und Holzspăne verursachen konnte.
Oben, auf dem Dachkamm, wo die Fichtenreisigschicht 30-40
cm breit war, wurde friiher eine Schicht von pozdări (Holziiberbleibsel
vom Hanfbrechen) gelegt. Diese waren âuBerst verfaulensbestăndig und
beschützten den Dachkamm gégén Regen eine langere Zeit.
Gegen starke Winde welche den Bedeckungsstoff des
Dachkamms hătten wegfegen können, wurde darüber, entlang des
Dachkamms ein etwa 15 cm dicker Balken gelegt, der von drei Paar
gespitzten Pfăhlen gestiitzt war, die in der Fichtenreisigschicht schrăg
aufgesteckt und über dem Kammbalken verkreuzt wurden.
Natürlich entsteht die Frage, weshalb dieses Dach mit
Krummsparren (coarne carne) gerade auf dem Plateau Ghejar (und
wahrscheinlich auch im Tal des Oberarieș) erschien. Unsere personliche
Meinung ist, daB beide Techniken (sowohl jene der Krummsparren, als
auch die des Fichțenreisig- und Holzspănedac'nes) in engem
Zusammenhang mit der charakteristischen Besiedlungsform der Gegend
und mit der Hauptbeschaftigung der Ortsbewohner, das Herstellen der
HolzgefaBe (văsăritul), stehen.
Im Gebirge, entweder in den Hütten (colibe) oder in den
Übersiedlungsplatzen (mutături), wo keine Halmfrüchte angebaut wurden
und wo das Heu als Bedeckungsmaterial nicht passend ist (da es schnell
verfault), wăhrend die Schindeln zu teuer fur eine saisonelle Unterkunft
waren, schien der einzige vorteilhafte Rohstoff zum Bedecken die
Fichțenreisig zu sein. Sie waren biliig und leicht zu verschaffen, da sie als
Abfall im Wald nach dem Baumhaken für Dauben zuriickblieben. Der
Fichțenreisig war aber eine wasserdurchlăssige Schicht. Dieser Nachteil
wurde aber von den Ortsbewohnern durch das Einfugen der, nach der
primaren Vorarbeit der hier bei der Gebirgshütte hergestellten Dauben,
entstandenen Holzspaneschichten zwischen den Fichtenreisigschichten
entfernt. Eine solche technische Lösung konnte nur dort erscheinen, wo
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schmale Spâne in Mengen waren, also nur dort wo die Hauptbeschăftigung
der Bewohner das Herstellen der HolzgefăBe (văsărit) war.
Die Holzspâne und der Fichtenreisig brauchten aber eine
Plattform am Dachgrund, wo sie aufgebaut werden konnten. Dort wo die
Bauten eine Decke habén, befinden sich an den Enden der quer
verlaufenden Balken die streșinare, welche die zur Errichtung des
Bedeckungsmaterials (Stroh, wo Getreide angebaut wird) notwendige
Plattform bilden. Die saisonellen Unterkünfte der Übersiedlungsplatze
(muiaturi) hatten jedoch keine Decke. Dort wo die Deckenbalken
fehlen, kann eine Plattform zum Aufbau des Bedeckungsmaterials aus
gespaltetem Holz (in einer Lănge von etwa 1 m) errichtet werden. Das
Spaltholz muB an einem Ende iiber die im Unterteil der Sparren
befestigte erste Latte und am anderen Ende iiber den letzten Balken der
Bauwand gesetzt werden. Eine solche Plattform hătte aber ein so
schweres Baumaterial, wie die Tannenzweige, nicht tragen können, da
das ganze Gewicht auf eine bloB in Holznăgeln befestigte Latte gedriickt
hâtte. Hinzu kommt die Tatsache, daB eine solche Plattform zu viei
Arbeit gefordert hatte, im Vergleich zum Wert des zu errichtenden Baus,
der eine einfache saisonelle Unterkunft blieb.
Unter diesen Umstânden waren die Krummsparren die einzige
einfache, erfolgreiche und biliige Lösung zur Errichtung einer Plattform für
den so schweren Bedeckungsstoff, in Abwesenheit der Balkendecke. Es ist
zu vermutén, daB beide Techniken zunăchst bei kleineren Bauten versucht
wurden und nur spăter bei den gröBeren Gebâuden angepasst wurden.
Da das Erscheinen der beiden Techniken (Krummsparren und das
Tannenzweige- und Holzspănedach) von der Anwesenheit dreier
Bedingungen unbedingt abhăngt, die anderswo schwer, wenn nicht
unmöglich zusammentreffen (1. Gebirgsgegend mit Nadelbăumen, 2.
saisonelle Unterkünfte in einer Gegend mit Heuwiesen, 3. das Herstellen
der HolzgefăBe - văsărit als Hauptbeschăftigung), so ist es erklărbar warum
diese Bautechniken nirgends mehr in Rumănien und, wahrscheinlich,
nirgends in Europa wiederzufinden sind.
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VĂRĂRITUL ÎN SATUL BABA,
COM. CORNEȘTI, JUD. MARAMUREȘ
Cristian Micu
Apariția varului a constituit un moment deosebit de important în
evoluția civilizației europene. Folosirea lui în construcții militare și
civile, ca și component de bază al mortarului, a avut un impact
semnificativ asupra masivității și rezistenței acestora, facilitând în
același timp găsirea și aplicarea unor noi soluții arhitecturale care i-au
exploatat proprietatea de excelent liant.
Varul ca material de construcție a fost pregătit pentru prima
dată de romani. Vitruvius amintește în “De Arhitectura” de trei tipuri
de var: varul bulgari - calx viva, varul praf calx extincta și varul stins
cu apă - calx macerata. Tot ingeniozitatea și simțul practic dezvoltat al
romanilor au meritul de a fi creat, pe baza varului, un mortar cu calități
deosebite care a permis înlocuirea în construcții a lemnului și a
cărămizii nearse cu blocuri de piatră. Acest mortar “montarium”,
pregătit după o rețetă notată tot de Vitruvius se obținea prin amestecul
varului cu trei părți nisip de carieră sau cu două părți nisip de râu sau
de mare și apă. Eficiența varului stins ca liant este atât de mare încât în
amestec cu pozzolona (cimentul roman), mortarul de nisip și var avea
proprietăți hidraulice, putând fi folosit sub apă unde se întărea și
devenea impermeabil.
în aceste condiții, având în vedere utilizarea pe scară largă a
varului de către romani, atât în timpul Republicii cât și în Imperiu,
putem deduce că prezența cuptoarelor pentru obținerea acestui material
se făcea puternic simțită pe teritoriul roman. Importanța fabricării
varului reiese și din modul în care erau organizați meșterii constructori
în colegiul fabrilor: vărari (calcin cactores); zidari - structores și
tencuitori - tectores (vezi N. Lascu, Cum trăiau romanii, București,
Editura Științifică, 1965).
Se pare că și în Dacia antică varul a devenit cunoscut având în
vedere că cetatea Piatra Roșie construită în perioada războaielor lui
Traian, prezintă pe alocuri blocuri de piatră (stâncă) legate cu mortar
(opus incertum), structuri analoge și datând cam din aceeași perioadă fiind
descoperite și la Bânița (vezi H. Daicoviciu, Dacii, București, 1965).
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Folosirea varului a continuat și în perioadele care au urmat
antichității. Pe teritoriul ținuturilor românești se cereau cantități tot mai
mari de var la clădirea structurilor militare, a fortificațiilor, a cetăților și
construcțiilor monumentale, apoi la edificiile civile - case domnești și
boierești, biserici, mănăstiri, ansambluri urbane etc. Folosirea mortarului
de var este atestată de cele mai vechi vestigii ale arhitecturii românești.
Primele cuptoare de ars varul descoperite la noi în țară datează de
la sfârșitul secolului 14 și începutul secolului 15 și se găsesc în Moldova.
(Unele de formă rectangulară, care funcționau în secolul 14, au fost găsite
la cetatea de scaun a Sucevei; un alt tip, circular, ceva mai recent începutul sec. 15 - a fost descoperit pe platoul din fața cetății de scaun a
Sucevei (vezi St. Olteanu, C. Șerban, Meșteșugurile..., p. 71-72).
Dacă avem în vedere dimensiunile pe care autorii le menționează
pentru aceste cuptoare (de ex. 10,20 m x 4,30 m), constatăm că
respectivele instalații erau de mare capacitate, răspunzând astfel
cerințelor impuse de construirea și întreținerea importanței cetății și a
anexelor ei.
Importanța fabricării varului în Transilvania, în cantități tot mai
mari, este subliniată de Valeriu Butură care, citându-1 pe D. Prodan,
observă frecvența cu care aprovizionarea cetăților cu var a fost inclusă
între sarcinile feudale ale satelor care aveau acces la surse de calcar:
“Iobagii din Coaș de pe domeniul cetății Chioar au fost scutiți în 1579 de
către Bathori Cristofor de ....... , taxe, subsidii, în schimb ei trebuiau să
ardă var suficient și să taie piatră pentru cetate (....... ); multe pe care
trebuiau să le facă cu piatră de var, nisip, lemne (....); satul Haieu de pe
domeniul cetății Oradea, pe la 1600 nu da nici ces, nici dijme, nici nu
slujea la altceva în afară de arderea varului și îngrijirea morii. Mai e
scutit de dijme și satul Cordău, de când trebuia să poarte grija arderii
varului pentru cetatea din Oradea (....). Prin 1580 se menționează că și
la Baciu, lângă Cluj se făcea var pentru clădiri”.
Observăm astfel că încă de timpuriu se creează premisele
dezvoltării unor localități ca sate specializate în acest meșteșug ai
obținerii varului. O altă premisă care favorizează apariția satelor
specializate o constituie incapacitatea pământului agricol (din cauze
calitative sau cantitative) din zonele respective de a susține economic,
prin producție agricolă, comunitatea. în sfârșit, apariția satelor
specializate în vărărit este condiționată de prezența la locuri accesibile a
calcarului de puritate corespunzătoare (cu conținut cât mai ridicat de
carbonat de calciu), care să poată fi exploatat.
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Pentru Țara Românească de la sfârșitul secolului 19, Marele
Dicționar Geografic semnalează relativ multe centre de ardere a varului:
Rușavăț, Drajna, Vemești, Rucăr, Runcu, Secuieu, Măgureni, Mănești,
Poiana, Târniceni, Vișinești, Corbisori, Drăghici, Hârtiești, Stâlpeni,
Dălboaca etc.
Pentru zona Transilvaniei, Valeriu Butură indică următoarele
zone: Munții Apuseni, Zarand (Blăjeni, Buceș, După Piatră, Mihăileni,
Vața, Baldovini), Depresiunea Vadului (Vad, Măgești, Butani,
Dobricinoiești, Joseni, Aleșd, Chirtag); Valea Aiudului (Poiana, Cacova)
(vezi Vaier Butură, Etnografia poporului român, p. 380).
Având în vedere carierele de calcar din Apuseni pe care ni le dă
de exemplu dr. Radu Octavian Maier, în articolul Vărăritul - o străveche
ocupație (vezi Apullum VI, p. 473), Cheile Turzii, Poiana - de unde se
extrăgea calcar încă din perioada ocupației romane și de unde se
transporta sub formă de blocuri și în alte provincii ale imperiului, putem
afirma că pe teritoriul țării noastre, vărăritul reprezintă o îndeletnicire
importantă încă din antichitate, dezvoltându-se ulterior în feudalism și
epoca modernă.
Ceea ce caracterizează acest meșteșug din punct de vedere al
evoluției este faptul că începând din antichitate și până în prezent,
tehnica de obținere a varului nestins prin arderea calcarului a rămas, în
linii mari, neschimbată. Acest lucru este ilustrat și de vărăritul tradițional
care se practică încă și astăzi, în tot mai puține sate specializate printre
care se numără și satul Baba, comuna Cornești din jud. Maramureș, la
care ne vom referi în continuare.
Satul mai sus amintit se găsește la limita județului Maramureș, în
proximitatea județului Cluj, pe valea cu apă puțină și curs neregulat a
pârâului Baba. Satul este traversat de drumul național ce duce de la Dej la
Baia Mare, prin Cheile Babei. Din punct de vedere etnografic, arealul se
poate încadra în zona Chioarului. Condițiile naturale de care se bucură
această așezare de deal nu exclud posibilitatea practicării unei agriculturi
rentabile, dar nici nu permit obținerea unor recolte care, singure, să asigure
prosperitatea economică a zonei. în compensație, dealurile din zonă sunt
bogate în roci calcaroase, sedimentare care ies până la suprafața solului. în
plus, pantele abrupte din zona Cheilor pe care pârâul Baba le-a săpat în
dealurile înalte. Locul unde sunt amplasate cuptoarele oferă posibilitatea
construirii acestor instalații de ars var iară să mai fie nevoie de muncă
suplimentară cu săpatul gropilor adânci și formarea “malurilor”
indispensabile pentru tipul de cuptor folosit în zonă. Atâta timp cât calcarul
se exploata în Cheile Babei, această zonă abruptă, prin dispoziția pantelor, a
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facilitat și “transportul” rocii, a bolovanilor de calcar, care se rostogoleau
practic din cauza gravitației, de pe povârnișurile abrupte spre “lunca”
pârâului unde erau și mai sunt cuptoarele amplasate. în prezent, bolovanii
pentru ars se aduc din altă parte.
Materia primă folosită la obținerea varului nestins este, așa cum
am arătat, roca moale obținută prin sedimentarea carbonatului de calciu
numită calcar sau popular piatră de var. Țăranii din satele specializate în
vărărit recunosc piatra bună pentru ars după culoare (trebuie să fie albmurdar, gri sau gălbui) după greutate, după duritate și după textură.
Producerea varului urmează, așa cum am arătat, etape similare cu
cele care erau parcurse și în antichitate.
Prima fază o constituie obținerea materiei prime - a pietrei de
calcar, scoaterea rocii necesare și transportarea ei la cuptoarele de ars
varul. Există multe zone din țară unde piatra de var care este în fond o
rocă foarte comună, se găsește nemijlocit la suprafața solului, împrăștiată
(de exemplu cazul platoului Ghețar, comuna Gárda, jud. Alba, unde mai
și există mici cuptoare de ars varul care folosesc astfel de piatră) sub
formă de bolovani care erau culeși de vărari și transportați la locul în
care se află cuptoarele.
în cazul localității Baba, calcarul nu se mai găsește la suprafață,
el trebuind extras din mici cariere aflate pe povârnișurile dealurilor din
apropiere. Această amplasare a rocii este rezultatul faptului că spre
deosebire de zona de culme și platou a Apusenilor care este evident una
de munte, zona Baba este o zonă de deal, unde peste roca calcaroasă,
există un strat semnificativ de argilă și de sol fertil. în zona Cheilor
Babei, pârâul a săpat o “carieră naturală” dezvelind prin clivaj vertical
masivul soclu calcaros și multă vreme această zonă a constituit o bună
sursă de piatră, având în vedere și avantajul pe care îl prezintă pentru
transport (semnalat de noi anterior).
Extragerea blocurilor de piatră din carieră reclamă folosirea unor
unelte speciale de oțel, similare cu cele folosite în minerit. Din această
categorie amintim dălțile de diferite dimensiuni cu care se făceau găuri
în corpurile mari de piatră, denumită odinioară și “spițuri” sau “țânte”.
Aceste dălți aveau diferite profile, dar vârful era întotdeauna fie
conic fie în formă de pană îngustă. Cu ajutorul acestor dălți care aveau
lungimea cuprinsă între 40-50 cm se făceau fisuri prin lovirea lor cu
ciocanul. în fisuri se introduceau răngile de oțel cu profil cilindric, cu
vârful în unghi, lungi chiar de peste 1,5 m cu care se formau pârghii a
căror forță ducea la crăparea și desprinderea bucăților de rocă. Tot
pentru spart și despicat piatra se foloseau crambele, un fel de târnăcoape
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ascuțite la ambele capete sau care aveau doar un capăt ascuțit și o
muchie ca cea de ciocan, similare cu cele folosite de pietrari. De
asemenea, dintre sculele vărarilor de la Baba nu puteau lipsi nici
ciocanele mari - baroasele de spart piatra, de profil pătrat cu muchii la
ambele capete (fără terminație în pană).
Uneltele vechi erau făurite de fierari în “coăcie” specializați în
această îndeletnicire. O cerință esențială pe care aceste unelte trebuiau să
o îndeplinească ține de duritatea metalului din care erau făurite. Uneltele
de pietrar nu puteau fi folosite dacă nu au o anumită duritate deoarece,
spre deosebire de lemn, piatra uzează mult mai repede părțile active ale
uneltelor. Nici duritatea exagerată nu era dorită la anumite scule
deoarece acestea deveneau casante.
în prezent, vărarii care se mai ocupă cu acest meșteșug în Baba
folosesc unelte procurate din comerț sau în orice caz unelte
confecționate industrial. Aceste unelte sunt confecționate din oțeluri
speciale și au de cele mai multe ori forme standardizate (de ex.
târnăcoapele, lopețile, răngile). Singurul element nou adus în această
fază de lucru a vărarilor în afară de calitatea oțelului din scule apare prin
folosirea exploziilor provocate, controlate - dinamitarea, cu ajutorul
căreia se dislocau dintr-o dată și cu puțin efort cantități enorme de
material. Locuitorii care se ocupă cu vărăritul în Baba nu au făcut ei
înșiși dinamitări ci au profitat de acest procedeu când statul a construit
drumul modernizat spre Baia Mare.
Următoarea etapă în procedeul tradițional de preparare a
varului o constituie transportul materiei prime la cuptoarele de ars.
înainte, transportul se făcea cu carul cu boi sau cu căruța fie cu doi fie
cu un dai. Fiind vorba de un material extrem de greu, exploatarea
pietrei de var, amplasarea carierei și a cuptorului a fost legată
întotdeauna de posibilitățile de încărcare și transport ale materiei
prime. Căruțele speciale pentru transportarea calcarului erau ceva mai
mici (volumul transportabil era mic ținând cont de masa mare) și
aveau loitrii înalte și bune pentru ca piatra să nu se împrăștie. După
apariția transportului mecanizat cu ajutorul autobasculantelor,
exploatarea varului a fost mult facilitată.
După ce pietrele mari se transportă la locul arderii, urmează o
nouă etapă care constă în spartul bolovanilor de mari dimensiuni, dânduli-se în același timp și forma optimă pentru clădit în cuptor. Pietrele erau
astfel prelucrate cu ajutorul sculelor menționate anterior, încât să fie, pe
cât posibil, puțin alungite și să aibă o parte îngustă și una mai groasă
(analog, evident într-o formă mult mai rugoasă și mai neregulată cu
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pietrele folosite la construcția bolților și cupolelor monumentelor
arhitectonice). Uneltele folosite pentru această fază până în prima
jumătate a secolului 19 erau aproape identice, după cum observă și dr.
Radu O. Maier în lucrarea sa cu uneltele de minerit și pietrărit romane,
existente în muzeele noastre azi (Radu Maier..... Apullum, VI, p. 479).
Prelucrarea se făcea prin desprinderea dintr-un bloc de piatră
mare a mai multor bucăți de calcar mai mici și modelarea lor ulterioară,
spre forma descrisă mai sus, prin subțierea uneia dintre părți. Se poate
afirma că în această fază, vărarii efectuează o muncă de pietrar, iscusința
lor manifestându-se prin cunoașterea locului unde piatra trebuie lovită și
forța cu care trebuie ea lovită pentru a crăpa bine.
La procurarea, încărcarea și spargerea pietrelor de calcar, participau
adesea, pe lângă bărbați, și femeile și copiii care erau mai mari.
După ce pietrele sunt aduse la locul cuptorului și sunt prelucrate,
urmează clădirea lor în cuptor, în vederea arderii.
Cuptoarele de ars varul sau “camnițele” folosite la Baba sunt
amplasate în zona Cheilor și acolo unde panta este destul de mare
pentru a fi nevoie de cât mai puțin efort pentru săparea gropii. Tipul de
cuptor folosit la Baba este în așa fel conceput încât să fie înconjurat în
spate și pe laterale de mal de pământ, astfel încât, dacî acesta nu ar
există (prin panta dealului), el ar trebui creat prins săpare. Cuptoarele
sunt amplasate de regulă cu gura spre vale, peretele din spate fiind
constituit de malul dealului.
Reconstruirea unui asemenea cuptor a fost filmată în Parcul
Național Etnografic “Romulus Vuia” cu ocazia transferării respectivului
obiectiv din localitatea Baba în muzeu. Această construcție comportă
mai multe operații.
Prima operație constă în săparea unei gropi cu baza în formă de
elipsoid retezat în povârnișul dealului, vertical, pentru a se obține locașul
cuptorului. Cu cât panta este mai mare, cu atât se sapă mai puțin în
partea ei inferioară. Adâncimea gropii, măsurată din punctul cel mai
înalt al pantei și până la fundul gropii depind de capacitatea preconizată
pentru cuptor și de diametrul bazei. Această adâncime va însemna, în
fond, înălțimea cuptorului. Cuptoarele de la Baba au înălțimi cuprinse
între 1,8 și 2,5 m. în față, la gura cuptorului, baza elipsoidă a gropii este
retezată. Peretele din fața cuptorului va fi deci drept și clădit doar, fără să
fie înconjurat de pământ.
în locașul astfel obținut se clădește cuptorul propriu-zis din
piatră, lut și țigle.
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A doua operație o constituie clădirea pereților interiori ai
cuptorului din piatră. Piatra cu care se clădește cuptorul (cu care de fapt
se căptușește interiorul locașului) trebuie să fie un alt tip de rocă și nu
calcar. Se folosesc șisturi cristaline sau roci vulcanice. Dacă și pentru
pereții cuptorului s-ar folosi calcar, acesta s-ar transforma la prima
ardere în var nestins, devenind, la contactul cu apa, var stins (deci lapte
de var). Vărarii de la Baba folosesc lespezi de piatră de râu. Cu această
piatră se clădește spatele și lateralele cuptorului și, pe aceste părți se face
și un “pomnol” interior, un fel de umăr, cu margine înaltă de 50-70 cm
care este lipită de pereții cuptorului și înconjoară zona centrală a bazei vatra cuptorului. Pereții laterali ai cuptorului sunt în parte înconjurați de
pământ, în parte liberi, în funcție de mărimea pantei. Piatra se clădește în
straturi legate între ele prin pământ lutos. în urma arderilor, pământul se
întărește căpătând consistența țiglei sau zgurii. în partea deschisă, din
față, se așează două traverse de fier. Una la înălțime de 25 cm se așează
pentru sprijinirea lemnelor de foc, cu ajutorul cărora se va arde varul.
Altă traversă groasă face legătura dintre cele două capete ale pomnolului
și va servi la sprijinirea părții din față a “cupolei” de piatră de var și la
sprijinirea “peretelui” de țiglă și lut cu care se “închide” partea
superioară, de deasupra gurii de foc, a peretelui din față al cuptorului.
După ce aceste pregătiri au fost efectuate urmează clădirea, în
interiorul cuptorului, a pietrei de calcar care urmează a fi arsă. Clădirea
acestor bucăți de rocă este probabil partea cea mai grea în asamblarea
unui cuptor de ars varul și necesită multă experiență și îndemânare.
Problema pe care o au văsarii de rezolvat este formarea unei
bolți deasupra vetrei cuptorului, din bucăți de piatră de var care să se
susțină una pe alta, lăsând dedesubtul lor loc pentru lemne și pentru foc,
boltă fără material de legătură care să susțină și greutatea resturilor
straturilor de piatră de var care vor fi așezate deasupra bolții. Având în
vedere forma bazei cuptorului - elipsoidă sau circulară - termenul
„boltă” - intrat - nu se știe cu precizie în ce context și când în limbajul
meșterilor din Baba este impropriu. Se creează în realitate un fel de
cupolă neregulată sprijinit pe zidul construit în interiorul gropii. Pentru
clădirea acestei „cupole” văsarii folosesc pietrele crăpate și fasonate
prin tehnicile descrise anterior - prezentând o parte mai groasă și una
mai subțire.
Piatra o alege meșterul văsar după nevoie, fixând-o pe bază cu
partea cea mai groasă spre peretele cuptorului și cu cea subțire spre
interior pentru a sa obține permanent un unghi înclinat. Până când se
ajunge cu cupola la punctul ei cei mai înalt (până se completează
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„bolta”) piatra se așează într-un singur rând. Se folosesc pietrele mari
pe care „vărarii” le așează cu pricepere. Pietrele se „agață” unele de
altele prin forma lor de pană, prin neregularitățile și rugozitatea pe care
le prezintă suprafața lor. Văsarul stă în mijlocul vetrei cuptorului și
clădește circular, în jurul lui. Pentru această muncă el are nevoie
neapărat de 1-2 ajutoare (înainte erau membrii familiei, astăzi sunt
„oameni tocmiți”), care îi dau materialele „la mână”. Dacă este nevoie,
văsarul introduce între două pietre mari și câte o bucată și atunci
meșterul văsar introduce între două pietre mari și una mică, în formă de
ic, pentru fixare. Uneori, din câte o piatră mai trebuie spart câte un colț,
mai trebuie eliminată câte o bucată și atunci meșterul văsar o dă înapoi
spre ajustare ajutoarelor din afara cuptorului. în afară de dificultatea de
a construi o cupolă fără a folosi cofrag ajutător și fără liant, trebuie
remarcată și greutatea mare a bucăților de piatră din care este
construită „bolta”.
La finele operației, văsarul este înconjurat de cupola de piatră, de
abia mai având loc pe unde să iasă deasupra ei. Locul prin care iese,
orificiul din „creștetul” cupolei este completat cu un ultim bolovan pe
care-1 putem denumi cu termenul arhitectonic de „cheie”. Odată
încheiată această operație, urmează așezarea pe baza constituită a
celorlalte straturi de piatră de var. Regula urmată de văsari (nu numai în
această zonă) este aceea că jos se așează bolovanii mai mari iar sus
pietrele mai mici. Rațiunea acestei ordini este aceea că bucățile mai mici
se încălzesc și se ard mai ușor, interesul fiind acela de a așeza bucățile
mai mari către centrul vetrei unde puterea calorică a focului e maximă.
Bucățile mici, așezate deasupra, reglează tirajul focului prin
astuparea unor goluri care dacă ar fi prea multe ar permite pierderea
unei cantități prea mari de căldură. Spre deosebire de unele tipuri de
cuptoare descrise de R. O. Maier în lucrarea citată, cele de la Baba nu
au, după cum am văzut hornuri construite special pentru eliminarea
gazelor de ardere, acestea ieșind prin toate golurile dintre pietre.
Ultimul strat care se pune peste pietrele mărunte de var este format
din lespezi sau din piatră de râu, acestea acoperă cuptorul, aflându-se
ca înălțime la nivelul superior al gropii. Cuptoarele de la Baba sunt
deci astfel construite încât nu depășesc nivelul orizontal al punctului
de unde s-a început săparea gropii.
Cuptorul se aprinde la gură. Lemnele se așează cu un capăt
rezemate de puntea de fier care împarte în două gura cuptorului, punte
care are rolul de a susține aceste lemne lăsând dedesubtul lor un loc unde
se strânge cenușa. Lemnele trebuie să fie de esență tare. Cei din Baba
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folosesc cu precădere fagul și se aprind introducând sub ele o prăjină
uscată care arde cu flacără. Pentru obținerea unui cuptor de var ars este
necesar ca focul să ardă între 12 - 24 de ore, uneori chiar mai mult.
Timpul de ardere depinde de o serie de factori :modul de clădire al
cuptorului, cât este vatra de ”des” potrivită în boltă, cât de mari sunt
bolovanii, ce capacitate calorică are lemnul și mai ales cât de mare este
cuptorul. Cantitatea de lemn arsă este mare ea depinzând evident de
timpul necesar arderii.
Procesul de transformare al calcarului în var nestins se bazează
oricum pe o reacție care consumă multă energie calorică și din
informațiile pe care le avem de la meșterii din Baba putem aproxima că
volumul în m3 de var nestins obținut.
Focul trebuie să fie puternic mai ales la începutul arderii.
Temperaturile obținute sunt extrem de înalte, noi am găsit la Baba
cuptoare la care puntea metalică fusese topită la suprafață.
După scurgerea intervalului de timp aproximativ necesar arderii
calcarului, văsarii verifică după fumul eliminat și mai ales după culoarea
flăcării dacă vasul este suficient de ars sau dacă arderea trebuie
continuată. Când flăcările sunt de culoare roșie, vasul nu e gata, „mai
trebuie puse lemne pe foc și lăsat să ardă”. Dacă în schimb flăcările sunt
de culoare deschisă, alb - albăstruie, vasul este gata ars. Calitatea
vasului se poate verifica având ca și criteriu culoarea acestuia. Vasul
bine ars are culoare albă sau ușor galbcn-verzuie. Această verificare se
poate face numai la vasul răcit pentru că în timpul arderii tot cuptorul de
var este incandescent.
Perioada de ardere a vasului este cuprinsă de obicei între lunile
aprilie - octombrie. Important este ca vasul ars să nu fie plouat. Din
această cauză, momentul aprinderii cuptorului depinde de posibilitățile
de desfacere și transport. înainte și cantitățile de var erau limitate strict
de posibilitățile fiecărui meșter de a-și transporta calcarul la cuptor (dacă
avea căsuță mică, cu un cal sau mare, de doi cai) și de a duce vasul la
locurile de desfacere.
Dependența momentului arderii de cel al transportului și al
desfacerii era atât de strânsă pentru că văsarii nu aveau în general loc
pentru depozitarea varului nestins. Condiția esențială de păstrare era
aceea ca vasul să fie ferit de umezeală deci nu putea fi lăsat prea mult în
cuptorul de ars care era expus ploii. Drept urmare, imediat după ce se
răcea suficient ca să poată fi manevrat era încărcat (de multe ori încă
cald) și dus la locurile de desfacere.
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înainte, văsarii din Baba duceau var prin satele din jur dar și în
orașe precum Dej, Năsăud, Beclean, Bistrița, Jibou etc.
Astăzi, deși varul se pregătește după aceleași metode vechi,
transportul are loc cu mijloace moderne (autocamioane). Văsarii (câți au
mai rămas) ard var, în cele mai multe cazuri numai când desfacerea este
asigurată de comenzi prealabile.
Producția tradițională de var a scăzut însă considerabil. Această
scădere este cauzată de două motive principale: scăderea cererii și
mărirea enormă a ofertei prin introducerea varului praf (calcinat) de
proveniență industrială.
în timpurile noastre, majoritatea domeniilor în care se folosea
varul au fost preluate de alte produse. Varul stins obținut prin
amestecarea varului nestins cu apă, păstrat în gropi de var unde își
menținea o anumită consistență, era larg folosit, atât în mediul urban cât
și în cel rural ca dezinfectant. Astăzi, există o gamă extrem de largă de
substanțe dezinfectante care l-au înlocuit. Varul stins se folosea pe o
scară largă la văruitul caselor lipite cu lut, apoi și a celor tencuite. Este
inutil să arătăm ce ofertă de materiale de zugrăvit există astăzi. Până și
în construcții (unde încă se cer mari cantități, totuși) apar înlocuitorii.
Vărarii din Baba mai au cu toate acestea comenzi. In mod
paradoxal, varul cumpărat de la țărani se dovedește a fi mai ieftin decât
cel industrial. La același preț, dintr-un kilogram de var industrial se
obține mult mai puțin var stins decât dintr-un kilogram de var bulgări
(obținut tradițional).De asemenea, calitatea varului obținut tradițional o
depășește pe cea a varului industrial. Pentru pictarea bisericilor, pentru
mortarul de frescă se folosește numai var produs tradițional.
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“VĂRĂRIT” - THE TRADE OF MAKING THE LIME
Abstract
The making of the lime is an ancient trade dating from the Roman
time. The Romans are the ones who improved the technique of getting
the quick lime from limestone by burning it in the lime kilns. This
technique was maintained almost unchanged in some areas; the
tradițional getting of lime on the Románián territory is similar to the
Roman technique. An example is the viliágé Baba, Maramureș County
where even today some lime kilns are in use and the lime has a superior
quality compared to the industrial lime. The stages of getting this
product are the same from the antiquity: getting and transporting the
stone, putting the stone in the kiln and the wood combustibility through
the warmness of the limestone is transformed in quick lime.
The present paper presents the type of the lime kiln, the technique of
making it and also the stages of getting the quick lime in this specialized
viliágé, the transport and the way of selling the lime.
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Locașul cuptorului.

Clădirea pereților cuptorului.
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Clădirea pietrei de var în cuptor.
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Cristian Micu

Finalizarea cupolei.

Cuptorul pregătit pentru arderea varului.
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CICLUL CALENDARISTIC ÎN SATUL ALUNIȘUL (GÁURENI)
Marius Dan Drăgoi
In urma cercetărilor de teren efectuate în această iarnă la
Alunișul1 sau Găureni cum i se spunea până pe la mijlocul secolului al
XX-lea acestei străvechi așezări năsăudene de la poalele Muntelui
Țibleș, încercăm să redăm un evantai de practici, rituri și credințe
populare calendaristice potrivit succesiunii calendarului civil. Remarcăm
bogata memorie colectivă care transmite prin timp cutumele prin care
țăranul își trăia echilibrul său moral și permanenta aspirație spre frumos,
spre ceea ce este sfânt și drept.
Credem că Alunișul face parte printre puținele sate românești în
care se mai păstrează ceva din tradiția și portul de odinioară, aceasta
probabil și datorită poziției geografice mai izolate, însă încet, și aici,
aceste străvechi rânduieli sunt sufocate de modernitate. De pildă, sunt tot
mai puțini mirii care se îmbracă în straiele populare, iar jocul duminical
nu se mai ține de câțiva ani. Spre deosebire de sătenii mai în vârstă, cei
tineri au alte “gusturi” și preocupări, pe departe cele pentru
spiritualitatea tradițională.
Populația este îmbătrânită și împuținată numeric. Sunt tot mai
multe familiile care se strămută în alte locuri, în special în zona
Banatului, în căutarea unei “vieți mai tihnite și ușoare”.
Unul dintre informatori, Ioan Vlașin, 57 ani, care peste câteva
săptămâni trebuia să se stabilească cu familia în satul Agrișu Mare, com.
Târnava, județul Arad, căuta să-și justifice plecarea astfel: “Mă duc și io
acolo ca și alții de pă aici, la Agrișu Mare că-i pământu mai bun șî satu
nu-i așă de izolat cum îi al nostru pă valea asta, aici, la munte. Nu-s io
primu, mulți din sat s-o stabilit acolo”.

1 Informatori: Luca Paraschiva. 91 ani; Bobol Ioan, 80 ani; Bojor Gherasim. 76 ani;
Bobol Rodovica, 74 ani; Onișor Gavrilă, 73 ani; Onișor Victor, numit și Candrea
haiducul, 73 ani; Pușcaș Dumitru, 72 ani; Harap Victoria, 72 ani; Onișor Rom, 70
ani; lanu Macedón, 69 ani; Contantin Leontina, 68 ani; Onișor Grigore. 68 ani;
Onișor Floarea, 66 ani; Onișor Elisabeta, 63 ani; Vlașin Ioan, 57 ani; Onișor Virginia,
57 ani; Bucilă Anchidin, 53 ani; Bobol Ioan, 44 ani: Bobol Floarea, 40 ani.
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Era, totuși, conștient de disprețul de care au parte toți cei care
îndrăznesc să-și părăsească vatra părintească exemplificând cu o
strigătură:
Cine-și lasă satu lui
Vernicu-i de huțutui
Că și eu mi l-oi lăsa
Vernicu-s de-a huțuta
Că și eu l-am părăsit
Vernicu-s de pomenit.
Sfântul Vasile. Anul Nou (I ianuarie)
în ajunul Anului Nou se ghicea prin intermediul unor coji de
ceapă, dacă anul în curs va fi ploios sau secetos. Gherasim Bojor, 76 ani,
ne oferă mai multe amănunte: “în ajun de Anu Nou pui pă masă 12 coji
de ceapă și peste ele sare. La fiecare coajă pui un bilețel șî numești luna:
ianuarie, februarie ... Le lași pă masă cu sarea pusă peste ele, tătă
noaptea Anului Nou, iar dimineața te uiți la fiecare. Pă care sarea s-o
făcut apă înseamnă că va fi lună ploioasă și pă care sarea s-o uscat
înseamnă că va fi lună secetoasă. Mai poți afla șî mai în amănunt. Pui
câte 4 coji de ceapă la fiecare lună, însemnând săptămânile din luna
aceea. Tăt așă cu sare. Șî vezi șî mai exact în care săptămână din aceea
lună plouă sau ba, după cum îi sarea pă coaja de ceapă, uscată sau cu
picuri de apă”.
Găurenii, cum li se spune locuitorilor din Alunișul până astăzi
după vechea denumire a localității obișnuiesc să urmărească cum “bate
vremea” în cele 12 zile dintre Crăciun și Bobotează deoarece “aceste zile
îs ca și cele 12 luni ale anului. Fiecare zi o iei ca o lună a anului. Prima îi
gerar, a doua zi îi făurar șî tăt așă. Dacă bagi bine de samă după cum îi zua
așă îi șî luna peste an, cu vreme rea sau bună” (Paraschiva Luca, 91 ani).
La cele trei praznice Crăciun, Anul Nou și Bobotează, în ajun,
femeile au interdicția de a merge în vizită la alte case pe motivul că aduc
“blestem și pagubă”. Se respectă până astăzi acest obicei. Cele care
îndrăzneau să încalce, din anumite motive, această rânduială erau
alungate cu foc de la poarta casei. Macedón Ianu, 69 ani, își amintește
din copilărie o întâmplare de acest fel. “în ajunu Anului Nou numa ce
vedem că dă să intre pă poartă o fomeie. Tânu [bunicul] repede o luat jar
din sobă șî o țîpat după ea cu cărbuni aprinși șî o strigat: «Du-te drace di
la casă!» Așă îi obiceiu că dacă-ți vine o fomeie la casă la aestea trii
ajunuri, arunci cu jar. Da se știe șî nu vine nime. Asta-i legea. Nu trebe
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să faci rău la casa omului, dacă ști că nu-i voie să meri la altcineva în
zilele acelea”.
Este de bun augur, însă, ca în cele trei ajunuri bărbații să se
viziteze reciproc și să-și ureze unul altuia “Bun ajun!”. “La cele trii
ajunuri fomeile nu să duc la alte case, da să duc bărbații șî mai ales
vecinii. Cât de dimineață, de abia aștepți să meri la vecinu șî să-i zici
«Bun ajun, vecine!», că-i aduci noroc șî bine la casa șî la familia lui.
Servești câte un pahar de vinars șî nu-i rău!” (Dumitru Pușcaș. 72 ani).
La Alunișul nu se păstrează tradiția Vergelului. Spre seară, tinerii
și cei mai în vârstă “merg cu colinda”. Se interpretează colindele de la
Crăciun la care se adaugă doar refrenul “La Mulți Ani, Vasile!”. De
precizat, că atât la Crăciun cât și la Anul Nou femeile și fetele de abia
după ora 2300 pot merge la colindat, femeile întotdeauna alături de soții
lor, iar fetele împreună cu părinții sau rudeniile mai în vârstă.
în dimineața Sfântului Vasile se consumă pâinea numită
“stolnic”, un “prinos” special care se prepară cu pâinile din ajunul
Crăciunului și se ornamentează cu “pupeze” și colăcei din aluat.
“Stolnicu” se păstrează pe masă până în dimineața Anului Nou, când se
frânge și se împarte membrilor “familiei și animalelor din gospodărie, ca
să fie binecuvântate și să știe și ele că au trecut din cela an în celălalt”
(Victoria Harap, 72 ani). O altă parte din “Stolnic” se păstrează “de leac”
pentru restul anului.
După slujba Liturghiei se organiza “jocul la care participau doar
cei din sat. “Lăturenii”, adică feciorii din satele învecinate, la jocurile
sărbătorilor de iarnă nu aveau dreptul să participe. “Pă feciorii străini îi
alungau cu parii dacă cumva vineau la noi la jocurile di la Crăciun până la
Bobotează. Nu era slobod, că să zicea că aduc rău șî necaz peste sat. După
Bobotează puteau veni șî ne duceam și noi la jocurile lor la Runcu Salvei,
Zagra, Poeni, la Plai. Merem cu tăt dragu”. (Gavrilă Onișor, 73 ani).
în intervalul dintre Crăciun și Bobotează jocul se ținea a doua și
a treia zi de Crăciun, în ziua de Anul Nou, în ziua de Bobotează și a
doua zi, de Sânt Ion. Cei doi feciori care percepeau taxele de la tineri, cu
care să plătească ceterașii, se numeau și la Alunișul “chezăși”.
Bobotează (6 ianuarie)

în ajunul Bobotezii sătenii își deretică prin casă și stau în
așteptarea preotului “cu crucea”. Fiecare familie pregătește câte două
fuioare de cânepă, o cupă de grâu și un colac pentru preot. în perioada
când se țineau șezătorile, fetele trebuiau să înșiruie pe ruda din casă
torturile de fuioare toarse în șezătoare, ca mărturie a hărniciei și
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vredniciei lor pentru măritiș. “Fetele care aveau pă rudă mai puțin de 10
torturi de fuioare nu erau vernice de măritat, erau leneșe, puturoase.
Apoi cân’ ieșea popa din casa unde erau fete de măritat, fetele luau în
mânuri grâu șî zvârleau pă jos, pă unde călca popa, pă urmele popii, ca
să aivă noroc la măritat. Șî mai luau fire de bosâioc din cofa cu
agheasmă a popii șî să duceau șî le puneau în produh, la pârău. Dacă să
legau peri de oaie de bosâioc să zîcea că fata avea noroc să o ieie de
nevastă un fecior cinaș șî gazdă” (Rodovica Bobol, 74 ani).
Preotul “la umblatul cu crucea” era însoțit de diac și doi copilași
cu vârsta de până la 10 ani, numiți “îngeri”, care erau îmbrăcați cu
cămăși albe, iar pe spate aveau prinse aripi confecționate din pânză, în
mâini purtau cruci și “cântau alături de diac” troparul Bobotezei,
Iordanul, cum i se spune în popor. Pe lângă aceștia mai erau fătul care
purta “cofa cu agheasmă și bosâioc” și “calul Bobotezei”, un sătean mai
nevoiaș care aduna în desagi, fuioarele, grâul și colacii preotului, și
căruia îi făcea preotul parte din ceea ce primea de la enoriași.
în fața preotului mergeau grupurile de băieți care strigau urarea
“Ciralecsa”:
Ciralecsa Doamne
Dă-ne pită șî poame
Pită șî sare șî mâncare.

Urătorii primeau din partea gazdelor colăcei, care numai la
Bobotează se dădeau, mere, pere și în special nuci și alune, zona fiind
foarte bogată în aluni, care erau aruncate jos, în zăpadă, copiii
străduindu-se să adune cât mai multe. Fetițele nu puteau face parte din
ceată, fiind vorba de ajunul Bobotezei.
Preotul era condus de la o casă la alta, cu lumânarea aprinsă.
“Popa să petrecea cu lumina aprinsă din casă în casă, din casa de unde
ieșea până la ceialaltă de către un bărbat. Când ieșea de la tine tu merei cu
lumnina aprinsă până la celălalt șî celălalt îl petrecea până la celălalt vecin
șî tăt așă. După ce vineai acasă de la vecinu unde l-ai petrecut pă popa, cu
lumnina aprinsă, te duceai la lădoiu cu grâu și stingeai lumnina în grâu ca
să nu facă tăciune șî să-l mănânce goandele” (Ioan Bobol, 44 ani).
Un obicei întâlnit la Alunișul ca și în alte sate de la poalele
Țibleșului, este scăldatul tinerilor în noaptea Bobotezei, în “păraiele
satului”. Tinerii intrau goi în apă “ca să scape de boli și farmece”,
deoarece pârâul satului în noaptea Bobotezei “se preface în apa
Iordanului”.
Tot în această noapte se așează la porțile caselor fetelor și
băieților necăsătoriți, “ciufuri”, păpușoi de dimensiunile unui om,
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confecționați din paie și cârpe, în mâna cărora se pune un bilet scris în
versuri, cu anumite îndemnuri hazlii și ironice la căsătorie.
în ziua praznicului după oficierea Sfintei Liturghii, preotul și
poporul ies în procesiune la pârâu pentru sfințirea Aghiasmei Mari. La
plecare cât și la întoarcerea spre biserică bărbații rostesc urarea
“Ciralecsa”. în față merg feciorii îmbrăcați în strai popular care poartă
praporii și icoanele, pe urmă preotul cu diecii și norodul. La sfârșitul
slujbei preotul miruiește credincioșii și îi stropește cu aghiasmă, să fie de
“mângâiere trupească și sufletească”.
Un amănunt legat de evlavia și cinstea pe care găurenii o acordă
preotului este faptul că în cadrul ceremonialului nunții se mergea în alai,
cu steagul, la casa părintelui și-l aduceau cu acest fast la biserică pentru
săvârșirea Tainei Sfintei Cununii.
Șiretenia sau Ziua cu lumânările (2 februarie)

“La Stretenie i să mai spune Zua cu lumânările/ Când să sparg
cărările pentru că să strică drumu. Dacă-i moale înainte de 2 fevruarie
timpu să întărește după aceea, semn că să face primăvară devreme. Dacă-i
timp aspru să înmoaie șî primăvara întârzie” (Ioan Vlașin, 57 ani).
Sfântul Haralambie (10 februarie)

Potrivit tradiției satelor de la poalele Țibleșului, Sfântul
Haralambie este considerat protectorul animalelor domestice. Și la
Alunișul în această zi preotul slujește la biserică Sfânta Liturghie și
binecuvântează bucatele pe care credincioșii le aduc “pentru
molitfă”, ca pe urmă să le împartă animalelor din gospodăria lor, iar
o parte din ele să fie păstrate “de leac” pentru tot cursul anului.
Capul Primăverii (24 februarie)

“La Capu Primăverii iesă ursu din bârlog șî dacă-i soare și-și
vede umbra să întoarce înapoi, semn că ține iarna mai mult. Dacă nu-și
vede umbra cată un izvor ca să beie apă. Asta înseamnă că vine
primăvara mai iute” (Rodovica Bobol, 74 ani).
Docea (1 martie)

“Dacă până în 9 martie Docea face foitună: omăt, vânt, lapoviță atunci
îi bine că ai scăpat de iarnă. Dacă nu, le dă în april”. (Ioan Onișor, 68 ani).
Patruzeci de Mucenici (9 martie)

De Mucenici gospodinele preparau “lipie” (clătite) și 40 de
colăcei pe care îi împărțeau la săraci. Unul dintre cei 40 de colăcei se
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păstra în cuiul de la grinda casei până la sărbătoarea din anul următor.
Bătrânii spun că este bun “de leac” atât la oameni, cât și la animele
“pentru tăt felu de boli”. Găurenii sunt preocupați în această zi să ajungă
la “târgul de țară”, de animale, din Năsăud și să aibă parte de vreme
frumoasă pentru că “dacă-i o zi caldă cei 40 de Mucenici bat cu
ciocanele să iasă iarba, da’ dacă-i rece, îi bai 40 de zile, că tăt îngheață șî
primăvara întârzie” (Ioan Bobol, 80 ani).
Alexă Caldu omu lui Dumnezău (17 martie)

Sătenii se abțin să lucreze în această zi de frica șerpilor și a
“broaștelor”, un fel de umflături, “duluri ca nucile”, care se fac pe corpul
oamenilor și al animalelor. Cei care nu au respectat Alexa au avut de
suferit. Iată câteva relatări:
“Să ține pentru «broaște» șî șărpi. Dacă lucrează de Alexă atunci
să fac «broaște» pă trupu oamenilor șî animalelor. «Broaștele» astea îs un
fel de duluri ca nucile. Șî îi foarte periculos dacă nu țîi că nu mai scapi de
șărpi, peste tot dai de ei. N-am țânut într-un an șî ori pă unde merem la
lucru șî cu animalele numa peste șărpi dam” (Dumitru Pușcaș, 72 ani).
“Pă vremea comuniștilor ne-o obligat în zua de Alexa să merem
cu boii șî să arăm la C.A.P. în Mocod. Noi n-am fi mers da ne-o forțat să
ne ducem. Șî numa bine că li s-o făcut pă picioare la boi «broaște»”
(Macedón Ianu, 69 ani).
“Am lcurat în Alexa șî n-am avut hasnă. Mi-o mușcat șărpii 7 oi,
3 în hotar șî 4 în munte șî mi-o mușcat șî vaca, tăt în vara aceea. De
atunci țin zua asta orice ar fi de lucru” (Anchidin Bucilă, 53 ani).
Blagoveșteniile (25 martie)

Se fac în livezi focuri pentru a se afuma pomii “ca să nu iasă șărpii
să meargă la grajduri șî să vatăme animalele” (Gherasim Bojor, 76 ani).
Sângeorzul Nou (23 aprilie) și Sângeorzul Vechi (6 mai)

Sângeorzul este respectat cu mare pietate de către găureni
știindu-se că Sfântul Gheorghe este patronul agricultorilor și ciobanilor,
iar ocupațiile lor principale sunt agricultura și păstoritul. Sângeorzul Nou
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care vor, după aceleași ritualuri ca cel Nou.
încă din ajunul sărbătorii stâlpii de la porțile caselor și stâna oilor
sunt împodobiți cu glii verzi și crengi de paltin sau salcie. Dimineața, la
ușa grajdului de vaci și la marginea strungii oilor se așează o găleată
plină cu apă peste care se pune o lespede de piatră iar peste lespede o
glie de pământ cu iarbă în care se înfige o crenguță de salcie sau paltin.
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Pe lângă această găleată trebuie să treacă toate animalele când sunt
scoase Ia pășune pentru “a fi scutite de lucrarea strigoilor șî zânelor”, de
boli și animalele de pradă (Paraschiva Luca, 91 ani).
O altă practică întâlnită la prima mulsoare a oilor este atunci când
se înfinge în pământul din “staol” un cuțit și o secure pentru ca oile să
treacă peste ele, ca să fie protejate de boli, farmece și fiare sălbatice. Tot
atunci în găleata de muls lapte se punea usturoi și leuștean care se
amesteca cu puțin din laptele proaspăt muls, iar cu acest ingredient se
ungeau “la pulpă” pentru “a nu fi stricate de boli și strigoi”. în acea zi
înainte de a fi scoase la pășune mai erau stropite cu apă amestecată cu
usturoi, “erau împuțite cu mujdei ca să le țină Dumnezău nevătămate”.
Păcurarii aveau mare grijă să nu treacă cu turmele păraiele pentru că
descântecele de luat laptele “se legau” imediat. Erau prevăzători fiindcă
puneau în vatra focului să ardă o potcoavă părăsită de cal, iar când se
mutau cu târla se lua pe o cârpă cenușă din vatra focului de la colibă și
balegă din strunga oilor și le așezau în vatra de la noua stână.
Din cele relatate au fost până nu demult în Alunișul destule femei
care strigau laptele folosind “balega” oilor. “Io am văzut-o pă una, care o
murit nu de mult, cum căta la pășune balega proaspătă ce o lăsat-o oile.
M-am dus șî am strâgat după ea...” (Ioan Vlașin, 57 ani). împotriva
acestor “bozgoane” ciobanii foloseau coaja de la crucea făcută de către
preot pe fagul din strungă, aghiasma și lumânarea de la Sfeștanie.
“Popa când face Sfeștania o face pă un stâlp de fag care-1 pui în
strunga oilor șî coaja aceea care o scoate când cioplește crucea, lumnina
șî agheasma îi bine să le țâi de leac pentru oi. Cojâle de fag șî lumnina
veci le țâi în caietu di la colibă că știu că nu să mai apropie nimic rău de
stână”. (Anchidin Bucilă, 53 ani).
De la stână nu trebuie să se înstrăineze nimic altfel “îți umblă rău
tăt anu. Nu trebe să ți să fure sau să se ieie nimic de la colibă sau di la
staol, nimic, nici din grunțu de sare că altfel îi patimă la stână, îți umblă
rău tăt anu, ți să strică oile, le mâncă lupii șî ai numa necazuri. Am vut
un ajutori la stână șî mi-o luat, fără să mă întrebe, din grunțu de sare.
Apoi tăt anu mi-o umblat rău”. (Anchidin Bucilă, 53 ani). Pentru ca oile
să fie binecuvântate se mai aduceau fărmituri din anafura de la biserică
și se puneau pe “grunțul de sare” din târlă.
în memoria colectivă a satului întâlnim multe “pățanii” cu Fata
Pădurii după cum ne spune octogenarul Ioan Bobol “Sânt multe pățanii
cu Fata Pădurii cum vinea șî cânta pă păduri noaptea șî unii păcurari o
prins-o. Păcurari să mai dădeau în rămășag că care din ei să duce până în
vârfu dealului să strige:
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Hârcă, hârcă, nădăhârcă
Hai, suie-te la mine-n cârcă
Din câți știu io nu o avut curajul nici unu să facă asta”.
In prejma Sângeorzului “ se ieșea la plug”. Cu această ocazie se
practica un anumit ritual pe care ni-1 relatează Gherasim Bojor, 76 ani:
“în prima zi înainte de a porni la plug prindeai boii la jug șî
puneai tăt ce-ți trebuie pă telegari. împuțăi cu ai, ungeai în cruce cu
mujdei coama calului, dacă nu, coarnele boilor, grindeiu, teleguța șî
coarnele plugului. Puneai apoi înaintea boilor sau calului un scaun pă
care puneai un chindeu șî peste o videre cu apă șî bosâioc șî o pită.
Puneai poganiciu înainte să țîie de jug șî tu te duceai înapoi, iar fomeia
lua o tavă cu cărbuni aprinși peste care punea tămâie șî păr din frunte șî
din coadă di la cal sau boi șî înconjura să afume de trii ori plugu cu boii
și pă cei doi oameni, apoi lua bosâiocu șî stropea roată cu apa din videre,
apoi să dădea o bucată din pită să mănânce la mărhăile din jug șî mai
rămânea ca să mănânci tu în prima zi de plug. Să mai dădea șî din
stolnicu de la Anu Nou o strujea ca să mănânce animalele din jug să nu
să apropie de ele vremuri grele șî porneai la hotar ca să ari.
Când ajungeai la arat, înainte de a trage prima brazdă, te puneai
în genunchi cu fața către Sfântu Soare șî-ți ziceai ocinașele, apoi
începeai lucru. Când ajungeai la semănat trebuia să semeni în capu gol,
îți țîpai clopu din cap te spălai pă mânuri cu țărnă șî apoi semănai.
Fomeia dacă era bolnavă [în perioada menstruației] nu trebuie să se
atingă de sămânță șî nici nu te putea ajuta să afumi boii, tu te descurcai
cum puteai, că altfel spurca sămânța”.
în perioada aratului și semănatului erau interzise relațiile
conjugale între soți “ca să nu facă grâul tăciune”.
Armindenul (1 mai)

în târla oilor șî în ogrezi se așeza “o rudă lungă de 6 meteri
împletită cu frunze. Să zice că-i Armindenu șî nu lasă fulgerele să-ți facă
pagube” (Leontina Constantin, 68 ani).
Sfintele Paști

Ca orice mare praznic trebuie pregătit prin purificare trupească,
prin post și rugăciune. în prima miercuri din Postu Mare nu se lucra din
pricina “frumușelelor”, vârtejuri care se formează din praful pe care îl
spulberă vântul pe drum, și care dacă se atingeau cumva de om “îl
nenoroceau”, devenea infirm. Femeilor care nu puteau să se abțină de la
lucru, “frumușelele” le lua pânza pusă la uscat și “le-o făcea bucățele”.

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

Ciclul calendaristic în satul Alunișul (Găureni)

325

în Vinerea de Paști se merge la nucii din grădini și se amenință
cu securea pentru ca să devină mai roditori:

Dacă nu faci nuci te tai
Șî pă foc te pui!
De prescura și vinul pentru “Paștile” sau “Pasca” care este
împărțită credincioșilor în noaptea învierii se ocupă o familie care “dă
Cununa Anului”, adică asigură prescura și vinul pentru toate Liturghiile
de peste an. Colacul care încadrează pâinea, “Pasca”, pe care gospodarul
o duce la biserică pentru binecuvântare împreună cu ouăle roșii și
slănina, se păstrează până la măsurișul oilor, când se așează pe găleată și
se mulge prin el, apoi se dumică și se împarte oilor ca să nu rămână
sterpe. Cojile de la ouăle roșii nu se aruncă în “staol” să nu ologească
oile, ci se agață în pomii din grădină ca să fie cât mai roditori.
în vinerele de după Paști și până la seceriș nu se lucra “pentru
gheață”. “De la Paști până ce îi prima claie de grâu în țarină nu să lucră
la câmp în nici o vineri pentru gheață. O dată o bătut gheața ca merele șî
de atunci să ține pentru țarină. Din prima claie care să face în țarină iei
primu snop de grâu și îl îmblătești, faci fărină șî din fărină o prescură pă
care o duci la besărică la Sfânta Slujbă ca să ai dezlegare să lucrezi în
celelalte vineri de peste săptămână. După ce slujește popa prescura îți dă
șî țîie o bucată din ea șî o sfermi în grâu din coș ca să nu-1 mănânce
goandele” (Ioan Bobol, 80 ani).
Astăzi sătenii se abțin să lucreze la câmp doar în prima vinere
din lună. Gavrilă Onișor, 73 ani, își amintește de o zicere pe care a auzito de la sătenii mai puțin scmpuloși, care nu respectau marti seara și alte
zile de peste săptămână: “Luni îi Luneiu, marți îi Marțolea, miercuri îi
de mers în târg, joi de târguit, vineri îi de venit, sâmbătă îi de hodinit șî
duminică mere popa la biserică șî ține cu el tăt lumea”.
Rusaliile

Se împodobesc casele cu flori de lemn alb și cu frunze de nuc și
paltin. Crenguțele care împodobeau icoanele se păstrau în cursul anului
fiindcă cu ele “se afumau” copiii și animalele bolnave.
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Sânzâienele (24 iunie)

în ajunul sărbătorii, se culegeau florile de Sânzâiene, care se
împleteau în coronițe și se aruncau pe acoperișul casei, fiecare coroniță
reprezentând pe unul dintre membrii familiei. Dimineață se verifica ce
fel de păr s-a depus pe acestea. “Ce fel de păr se lega pă ele de aia aveai
noroc” (Floarea Bobol, 40 ani).
Sărbătorile părlejoare

De llie Prooroc (20 iulie), Foca (23 iulie) și Pantelimonu (27
iulie) nu se lucrează la câmp din pricina focului, trăznetelor și vijeliilor.
Mulți din Alunișul care au secerat sau au lucrat la fân în aceste zile au
fost păgubiți. De pildă, “Gavrilă lui Toadere o săcerat cu o zi înainte de
Foca șî în Foca șî i-o trăznit numa clăile săcerate în Foca” (Leontina
Constantin, 68 ani).
Probojenia (6 august)

“în astă zi nu trebe să te sfădești cu oarecine că apoi nu mai ai tihnă
tăt anu. Tăți te ciufulesc șî nu ai spor la nimic “ (Elisabeta Onișor, 63 ani).
Sfânta Maria Mare (15 august)

Pe durata celor 15 zile de post la biserică se citește în fiecare
seară Paraclisul Maicii Domnului. Femeile se întorc în grupuri la casele
lor cântând seară de seară, pe drum, pricesne în cinstea Maicii
Domnului.
în ajunul praznicului se împletesc cununi din flori, spice de grâu
și frunze de nuc care se așează la troițe și pe iconostasul din biserică. O
parte din credincioși merg în pelerinaj la hramul Mănăstirii Nicula.
Redăm una dintre cele mai frecvente cântări din zonă, întâlnită într-o
variantă proprie și la Alunișul:

Plânge Maria la cruce
Plânge Maria la cruce
După Fiul ei cel dulce
O, Mărie
Cântăm tăie
Mărie
Care măicuță n-ar plânge
Când își vede Fiu-n sânge.

Și care n-ar lăcrăma
Când își vede Fiu așa.
Pe care mamă n-o doare
Când vede că Fiu-i moare
E Maria Maica Sfântă
Către care lumea-i cântă.
Bobol Rodovica, 74 ani,
feb. 2003
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Ziua Crucii (14 septembrie)

Cu o săptămână înainte se obișnuiește, conform tradiției locale,
să se țină post. De la această sărbătoare începe bătutul nucilor, culesul
fructelor și ultimelor buruieni de leac.
Cuvioasa Parascheva sau Sfânta Vineri (14 octombrie)

Păcurarii știau că începând cu această zi a sosit vremea fertilității
pentru animale și “dădeau drumu la berbeci între oi”.
Spre deosebire de alte sate din zonă unde abundă rugăciunile
populare în cinstea Sfintei Vineri, la Alunișul nu am întâlnit decât o
singură variantă culeasă de la Virginia Onișor, 57 ani:
Vineri, vinerea
Nime-n lume n-o cunoștea
Numa Arhanghel Gavrilă
S-o luat pe câmpu Ierusalimului
Să culeagă două floricele
Floricele n-a aflat,
O aflat o luminiță
Luminița s-o aprins
Dumnezo așă o zis:
Cine va zice asta rugăciune
Sara culcându-se
Dimineața sculându-se.
Scoală, scoală Maică Sfântă
Că pe Fiul tău L-o prins
Pe cruce de brad L-o răstignit
Cu sulița-n coastă L-o străpuns
Sânge și apă o dat
Tăte ăile s-o cutremurat
Tăți îngerii s-o adunat

Să facă slujbă îngerească
Pe Dumnezo Sfântu să-L
primească
Doamne ajută și ne iartă
Cruce-n masă
Cruce-n casă
Cruce-n tuspatru cornuri de casă
Nu-i casă că-i cetate
Coșurile-s înferecate
în mijloc de casă
Șăde Maica Precistă
Ea ne umbrea, ne povățuia
De scârbă, de supărare
De paguba cea mare.
Cruce Sfântă adorni-mă
înger bun deșteaptă-mă
Doamne, miluiește-mă
Și de rău păzește-mă.

Sâmedru (26 octombrie)

în această zi, “slugile ieșeau de la stăpânii lor”, primeau plata
promisă la Sângeorz și se retrăgeau pentru iarnă la vetrele lor.
Arhanghelii (8 noiembrie)

Se face pomenirea morților, “Luminăția”. Preotul slujește
dimineață Liturghia și face Parastasul la biserică, iar după slujbă iese în
cimitirul din curtea bisericii, la mormintele răposaților pentru care face
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rugăciuni și rostește dezlegări. Mormintele sunt împodobite cu flori și
lumânări, iar rudeniile împart milostenie la copii, dulciuri și fructe
(mere, pere, nuci și alune).
Filipii (14-16 noiembrie)

Oamenii se abțin de la lucru din pricina lupilor. Se prescriu
interdicții legate de folosirea unor obiecte casnice: foarfeci, piepteni,
acul, furca și fusele de tors care sunt legate cu ață pentru “a lega” gura
lupului. Gura cuptorului pentru pâine se încuie din același motiv. Nu se
mătură prin casă și nu se aruncă gunoiul “ca să nu-ți iasă furnici prin
casă”. Nu se consumă “sâmburi”, “ca să nu sâmburești”.
Cum fiecare sătean are oi în gospodăria lui respectă Filipii cât și
Indreiu ca să nu fie vătămate de lupi. Chiar și cei care nu aveau “galițe”
dacă au lucrat de Filip și Indrei au fost atacați ei înșiși. Iată o întâmplare,
întâlnită și în satele din zonă.
“O fomeie o tăt lucrat la Filipi șî Indrei că zicea că nu are galițe.
Un vecin îi tăt zicea:
- Tu di ce lucrii că nu-i voie?
- Da, n-au să mă ieie lupii de cur.
Șî o mers în altă parte șî o luat-o de cur. O făcut-o harcea-parcea.
I-o rămas numa cătrințele” (Leontina Constantin, 68 ani).
“Iacob Bojor o lucrat în Filipi șî într-o noapte s-o băgat lupii în
stârlă șî i-o împrăștiat oile până spre Zagra șî Poeni. O găsit tăt câte una
pân tăți bucii. Știe Dumnezău câte o murit” (Ioan Vlașin, 57 ani).
Indreiu (30 noiembrie)

Se întâlnesc aceleași gesturi și acte rituale, tot pentru lupi, ca și la
Filipi. Precizăm faptul că nici unul dintre informatori nu și-a adus
aminte să fi respectat cândva Sân Petru de iarnă.
La Indrei se formează haitele de lupi tocmai de aceea “Indreiu îi
tare gingaș”. Lui Traianu lui Iacob Jâlar “i-o omorât lupii 23 de oi”
(Leontina Constantin, 68 ani).
Sânnicoară sau Sfântu Niculai (6 decembrie)

“Să ține pentru bidigănii. Dacă află vreme moale, întărește, dacă
află tare, înmoaie” (Macedón Ianu, 69 ani).
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Ana (9 decembrie)
“Să ține numa la cine are nume de Ană în casă. Să întoarnă zilele,
crește zua” (Victor Onișor, 73 ani).

Ignatu (20 decembrie)
“Să ține pentru porci. Peste an n-ai noroc de porci dacă nu țîi
Ignatu” (Ioan Bobol, 80 ani).
Crăciunul (25 decembrie)

în ajunul praznicului se pregătea pâinea și mălaiul pentru sărbători,
deoarece până la Bobotează nu se mai întrebuința cuptorul. Acum se făcea
și “Stolnicu” care se consuma în dimineața de Sfântul Vasile.
Primii colindători erau băieții, mai mici, care primeau din partea
gazdelor fructe: mere, pere, nuci, alune după aceeași datină ca și la
Anul Nou. Fetele nu puteau merge să colinde datorită faptului că era
unul dintre cele trei ajunuri în care femeilor nu le era permis să facă
vizite la alte case. După ora 2200-2300 doar se putea, și atunci însoțite
de bărbații din familie.
înspre seară veneau feciorașii și feciorii în cete, “cu capra”. Unul
dintre ei juca capra, un altul cânta la fluier, sau vioară, iar alți doi mascați
în “moș” și “babă” dansau în ritmurile cântecului de la fluier sau vioară și
improvizau diferite gesturi comice ca să bine dispună gazdele. Cel mascat
în “babă” purta haine femeiești, zadii și poale, iar cel în “moș” avea
mustăți și barbă și un zbici în mână. De cele mai multe ori “se făcea că o
bate pă babă șî lumea să distra de ei” (Macedón Ianu, 69 ani).
Pentru copiii mici “era o mare poznă” când trebuia să vină la
casa lor “capra cu moșul și baba” deoarece erau înfricați de către părinți,
în cursul anului, că “dacă nu sânt cuminți șî nu-și spun ocinașele, Tatu
Nost șî Născătoarea, la Crăciun vine moșu cu scorbaciu șî îi bate”
(Macedón Ianu, 69 ani).
Colindătorii cu capra primeau din partea gazdelor mâncare și
“horincă”. Unul dintre băieții din ceată era numit “calu caprei” deoarece
purta traista în care aduna mâncarea și “bădocu pentru horincă".
După ora 2300 porneau cu colinda tinerii căsătoriți apoi cei
mai în vârstă.
în încheiere redăm câteva străvechi colinde- culese din Alunișul:
2 Transcrierea melodiilor a fost realizată de către Cercet.princ. Elena Hlinca Drăgan.
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Sus în vârfu muntelui

Sus în vârfu muntelui
La crucită bradului
Ce zuzăt mare s-aude
Mult să mustră două lemne
Două lemne codolemne
Unu-i tei șî unu-i brad
Zâce teiu cătă brad:
- De te-aș vedea brad uscat
La mijloc putregăios
Că nu ești nici de-un folos

Ba io cum nu-s de folos
Că vin meșteri mă meșteresc
Din săcure mă cioplesc
Icoane mă-nchipuiesc
Iconița Sfântului
Din fundu altarului
Iconița Domnului
Din fundu altarului
Iconița Precestii
Din fundu besăricii.
Bobol Rodovica, 74 ani,
feb. 2003
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înaintea iestor curțu

înaintea iestor curțu
Sânt trei rânduri de pomuțu
Da-naintea pomiloru
Șăde Doamne curțiloru
C-on păhar galbân în mână
TAUl
’qí ínohinő
o i i o i t-» o
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Aplecați-vă vârfuriu
Să rumpă Doamna struțuriu

Text cântat pe aceeași melodie
Sculați gazde nu durnițu
Șî voi afară ieșâți
Vă uitați spre Răsărit
Steaua mândră ce-o ieșât
Lângă stea lumină mare
Șî amândouă-și țin o cale
Săre Răsărot că s-o dus
Ca să afle pă Iisus
Pă Iisus că L-o aflat
La curțâle lu’ Pilat
Răstignit p-on lemn de brad
Pă unde cuiul bătea
Sângele pă stâlp mergea

Că pă mâini pă prânzu mare
Doamna îi nănașă mare
Șî pă mâni pă prânzâșoru
Doamna botează-un ficior
Șî-i pune nume frumosu
Ca numele lui Hristosu.
Bobol Rodovica, 74 ani,
feb.2003

Șî jâdovii-1 sprijonea
Șî-1 da la Iisus de-1 bea
Maica Sfântă îl plângea
Da Iisus îl bea cu greață
Că știe că-i de-a lui față
Șî Iisus îl bea cu greu
Că știe că-i trupul Său
La Mulți Ani și La Mulți Ani!
Să fii gazdă sănătoasă
Să plătești colinda noastră
C-on cârnaț șî c-on colac
Șî c-o cupă de vinars.

Bobol Rodovica, 74 ani
feb. 2003
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Colo-n jos șî mai în josu

Colo-n jos șî mai în josu
Zâurel de zâuă
Este-un rât mândru frumosu
La mijlocu râtuluiu
Este-o masă de mătasă
Da la masă cine șăde
Șăde Maica Domnuluiu
Tăt închină șî suspină
Șî vin îngerii și-o-ntreabă
Ce te cânți Măicuță dragă
Da io cum nu m-oi cânta
Că creștinii când să scoală
Nici pă obraz nu mă spală

Fără merg la făgădău
Șî beau șî mă-mbată rău
Suduie pă Dumnezău
Batăr nu le face rău
Mă suduie șî pă mine
Batăr io le fac tăt bine
Batăr io le fac tăt bine
Doamne cum nu i-aș trăzni
Da mi-i milă de copii
Mie copiii mi-s dragi
Nu vreau să fie pribagi.
Bobol Rodovica, 74 ani,
feb.2003
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Sub tufă de litră verde

Sub tufă de litră verde
Mândru făgădău să vede
Măi Crăciune, măi bătrâne
Da acolo cine șăde
Un câne de jâd bătrânu
Dimineață s-o sculat
Curțile le-o măturat
Gozu-n poală l-o luat
Spre răsărit l-o țâpat
Ș-o văzut turcii viind
Cu săbiile sclipind

- Treceți turci șî hodinițu
- N-am venit să hodinimu
C-am venit să vă pețimu
- N-avem fete de pețitu
C-am avut una-o muritu
De nu-mi credeți cuvântu
Hai, să v-arăt mormântu
Pă mormântu fetii mele
Răsărit-o viorele
Viorele flori adânci
Când le vezi-ți vine să plângi

Bobol Rodovica, 74 ani,
feb. 2003
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Măndru-și cântă cerbu-n codru

Mândru-și cântă cerbu-n codru
Și-așa-și cântă de cu dragu
De gânești că-i codru spartu
Și-așa-și cântă de cu jăle
Pică frunza din nuiele
Nime-n lume nu-1 aude
Numa-o albă-mpărăteasă
Di p-o tablă de fereastră
- împărate, împărate
Ce-aud eu s-auzi șî tu
Mândru-și cântă cerbun-n codru
Și-așa-și cântă de cu drag
De gânești că-i codru spart
Și-așa-și cântă de cu jăle
Pică frunza din nuiele
împăratu și-o luat
Pușca-n spate și-o plecat

Afla cerbu adurnit
Sub tufă de rujmalin
Și-o-ntins pușca să-1 împuște
Mâna dreaptă să-l apuce
- Hoha, ho nu mă-mpușca
Că șî io-s ca dumneata
Numa m-o blăstămat maica
Să fiu fiară de pădure
Nouă ani șî nouă zâle
Șî pe-atâtea săptămâne
Când anii io-i împlini
Săptămânile-or ieși
Eu în sat oi coborî
Chei în mână lua-mi-oi
Mănăstiri deschide-mi-oi
Mănăstiri deschide-mi-oi
Slujbe sfinte face-mi-oi
La Dumnezău ruga-m-oi.
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Colo-n jos șî mai în jos

Colo-n jos șî mai în jos
La Mulți Ani Vasile
Este-un pat mândru frumos
S»i-n miilnrn râtului
........

Este-o masă de mătasă
Da la masă cine șăde
Doisprăzece îngerei
Maică Sfântă-i între ei
Maica Sfântă să cânta
îngerii o întreba

Ce te cânți Maică atâta
Da io cum nu m-oi cânta
Că bărbații când să scoală
Nici pă față nu să spală
Fără merg la făgădău
Suduie pă Dumnezău
Mă suduie șî pă mine
Batăr nu fac rău la nime.
Constantin Leontina, 68 ani
și grup de colindători,
acompaniați la fluier
de Bojor Gherasim,
76 ani, feb. 2003
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DER KALENDERZYKLUS IM DORF ALUNIȘUL (GĂURENI)
Die Zusammenfassung
Die Erforschungen im Dorf Alunișul habén ein wertvolles
Inventar von rumănischen volkstümlichen Zykluserfahrungen und
Überzeugungen entdeckt, die eine deutliche Eigenschaft dem geistlichen
Leben und dér Zivilisationsdauer in diesem uralten Dorf am FuB des
Berges Țibleș gébén.
Auf den Hintergrund dér religiosen Feste kann mán die aiten
mythischen Vorstellungen beobachten, mit allén vorchristlichen
Ritualerfahrungen. Viele von diesen wurden vöm christlichen
Volksglaube angeeignet.
Die Schönheit dieser Rituálén, Glauben und Sitten tragt uns am
Anfang des rumănischen Dorfes mit seinem Ureinrichtungen. Wir
bemerken das reiche Gemeingedachtnis das durch Jahren die Schönheit
des geschichtlichen Lebens eines Dorfes übermittelt. Durch die Rituálén
und Kalenderfeste könnte das Volk sein Moralgleichgewicht leben.
Gleichzeitig ergebt sich deutlich die standige Bestrebung des Bauers
nach Schönheit, nach alles was moral und gerecht ist. Die Schilderung
dér Kalendervolkssitten wurde nach dem Zivilkalender gemacht.
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Fig. 1 Casă bătrânească din Alunișul, feb. 2003.

Fig. 2 Casa nonagenarei Paraschiva Luca, feb. 2003.
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Fig. 3 împreună cu Paraschiva Luca, 91 ani, fiica și nepotul dânsei, feb. 2003.

Fig. 4 La războiul de țesut, feb. 2003.
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Fig. 5 împreună cu Pr.Vasile Rus și enoriașii săi.

Fig. 6 împreună cu câțiva săteni.
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Fig. 7 Câțiva dintre performeri

Fig. 8

împreună cu fluierașul Gherasim Bojor, Ioan Bobol și Victor Onișor
denumit și Candrea haiducul.
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Fig. 9 Acasă la badea Ioan Bobol, cu fiica dânsului Floarea, ginerele Ioan
și preoteasa Emilia Rus.

Fig. 10 înregistrând-o pe Rodovica Bobol, 74 ani. una dintre cele mai
înzestrate “horitoare” din Alunișul.
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URSITA ÎN CREDINȚELE POPULARE ROMÂNEȘTI
DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
Simona Munteanu, Ioan Toșa

îndată după publicarea ei de către Vasile Alecsandri, Miorița,
această capodoperă a literaturii populare românești, a stârnit numeroase
discuții în legătură cu acel testament al ciobanului care a fost interpretat
ca o prea ușoară resemnare a acestuia în fața sorții și a morții, resemnare
care a fost considerată de unii drept o trăsătură națională a poporului
român. Discuțiile s-au amplificat de-a lungul anilor antrenând un număr
mare de personalități ale folclorului, filologiei, filozofiei, sociologiei,
istoriei religiilor etc. care au publicat un număr impresionant de titluri,
fără ca problema ridicată de testamentul ciobanului mioritic să fie
rezolvată. Credem că această situație se datorează și faptului că până în
prezent nu există o sinteză asupra credințelor populare despre ursită și
despre moartea nenaturală.
în cele ce urmează vom încerca să prezentăm câteva aspecte
legate de modul în care era reflectată ursita în credințele populare
românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Aceste aspecte au fost
surprinse într-un fond documentar format din răspunsurile trimise din
1230 de localități, de pe întreg teritoriul României de azi, la două
chestionare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, fonduri fără
cunoașterea cărora nu se poate face nici o cercetare serioasă asupra
culturii populare românești.
în terminologia populară de la sfârșitul secolului al XIX-lea, prin
ursită sau soartă se înțelegea “tot ce se întâmplă în viața unui om de la
naștere până la moarte” (Ceacu, Ialomița) sau “viitorul orânduit la
nașterea fiecărui om de către ursitori” (Codăești, Vaslui). In Dicționarul
Enciclopedic Român termenii ursită, soartă și destin sunt sinonimi
desemnând “forță sau voință supranaturală despre care se crede că a
hotărât irevocabil tot ceea ce se petrece în viața omului”1.
Dorința oamenilor de a-și cunoște ursita și de-a o schimba în bine
datează din cele mai vechi timpuri mărturii în acest sens fiind

1 Mic Dicționar Enciclopedic, București 1972. s.v.
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informațiile scrise păstrate despre diferitele oracole și practici consultate
și practicate de aceștia.
Populațiile sumericne credeau că “omul a fost creat pentru a servi
pe zei”2 din care cauză oamenii trebuiau să urmeze normele și hotărârile
acestora deoarece ei, zeii erau responsabili cu ordinea cosmică care
asigura bunul mers atât al lumii cât și al societății umane. Normele zeilor
determinau destinul fiecărei forme de viață și a fiecărei acțiuni divine
sau umane. Precaritatea condiției umane și imposibilitatea oamenilor,
chiar și a eroilor, de a schimba cele hotărâte de zeii, mai ales atunci când
era vorba de moarte, este explicată în Epopeea lui Ghilgameș prin
răspunsul: “când zeii au făurit pe oameni, ei au hărăzit oamenilor
moartea iar viața veșnică au păstrat-o pentru ei”3.
Pentru vechii greci, Torcătoarele sau Moirele erau cele care
“hotărau existența fiecărui om“. Torcătoarele, născute din unirea lui
Zeus cu Themis, hotărau viața omului, de la naștere până la moarte, una
torcând firul vieții, a doua depănând întâmplările vieții iar a treia tâind
firul vieții atunci când hotăra ca omul să moară”4. Torcătoarele erau în
număr de trei și hotărau viața omului de la naștere și până la moarte.
Cele hotărâte de Torcătoare nu puteau fi schimbate nici măcar de zei

“Cei drept că nici chiar zeii
Nu pot scuti de moartea cea firească
Pe cine lor li-i drag, dacă-1 doboară
Neîndurata soartă, mâna morții”5.

Potrivit credințelor vechilor greci omul era format din: trup,
suflet și spirit, iar după moarte, cele trei părți se contopeau cu elementele
din care au provenit: trupul se resoarbe în pământul din care și-a tras
substanța, în timp ce sufletul și spiritul pornesc împreună pe lună unde
se separă, spiritul reîntorcându-se la soarele de unde-și are originea.
Oamenii își puteau cunoaște ursita dar ei n-o puteau schimba, cel
mult o puteau înrăutăți.
“ Cum oamenii mereu pe zei defaimă
își închipuie că de la noi vin toate
Necazurile lor
___ :
v^aiiu viaiișii Miigiui

Cu a lor păcate își înrăutățesc ursita”6
2 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, Chișinău, 1992, p.62
3 Ibidem p. 82.
4 Anca Bălăci, Mic Dicționar Mitologic greco-roman, București, 1966, p. 18.
5 Homer, Odiseea, București, 1979, p.29, nota 30.
5 Ibidem .p 81
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Potrivit Bibliei, Dumnezeu l-a creat pe Adam după chipul și
asemănarea Sa iar, din coasta lui Adam, a creat-o pe Eva. Primii oameni,
așezați în Rai, aveau o singură interdicție, aceea de a nu mânca din
pomul cunoașterii binelui și răului “ căci în ziua în care veți mânca veți
și muri negreșit” (Geneza). După ce, la îndemnul șarpelui, primii oameni
au mâncat din pomul oprit, Dumnezeu (“aflând că Adam s-a făcut ca
unul din Noi, cunoscând binele și răul și acuma nu cumva să-și întindă
mâna ca să ia roade din pomul vieții și să mănânce și să trăiască în veci”)
i-a alungat din Paradis aceștia devenind muritori.
Existența unui om, pe pământ, este marcată, conform credințelor
populare, de o stea care apare pe cer atunci când omul se naște și cade
atunci când omul moare. Viața omului, între apariția stelei pe cer și
căderea ei, se desfășoară pe pământ după cum au hotărât Ursitori le în a
treia noapte după nașterea acestuia.
Cele hotărâte de Ursitori puteau fi cunoscute de către oamenii
care visau: “Mama copilului visa în acea noapte pe Ursitori și destinul
copilului” (Maidan); “Ce visează în acea noapte moașa sau mama le
tâcluiesc ele cum are să petreacă pruncul” (Șivița, Covurlui) sau le
auzeau pe Ursitori când ursau: “Mai de mult ursau tare de auzea moașa”
(Vețelu, Hunedoara). “Unii povestesc că, mai demult, dacă asculta
moașa sau mama copilului noaptea când veneau Ursitorile, auzeau cum
ursesc noul născut” (Socetul, Teleorman) din care cauză “în a treia
noapte după nașterea copilului, moașa, mama și tatăl copilului dorm pe
rând ca nu cumva venind Ursitoirile să-i găsească pe toți dormind și să
nu audă ce ursesc” (Vlaicu, Olt)7.
In toate localitățile se credea că cele auzite de la Ursitori “nu era
iertat a le spune” (Marginea, Făgăraș) dar oamenii au încălcat porunca
de a nu spune cele auzite și Ursitorile s-au supărat și nu mai ursesc cu
voce tare. Ursitorile au ursit o dată ca un copil să moară înecat în
fântână. Auzind moașa, a spus cele auzite părinților care au astupat
fântâna ca să nu se mai poată scoate apă cugetând că astfel copilul nu va
mai cădea în fântână. Copilul când a sosit timpuil menit de Ursitori s-a
pus pe acoperișul fântânii și acolo a murit.
Indignate fiind Ursitorile pe moașa respectivă pentru că le-a
trădat “nu mai voiesc a ursi tare”(Vaidarecea, Făgăraș). Puterea
Ursitorilor de a hotărâ viața omului “cu tot ce se va întâmpla, bine sau
7 “Ursitorile ursesc vorbind tare așa ca să se poată auzi’’ (Finta, Dâmbovița); “mai de
mult povestesc oamenii moașele auzeau pe Ursitori cum ursează copilul” (Scorei.
Făgăraș); “ mai de mult moașele și mamele auzeau ce ursesc” (Vețelu. Hunedoara); “
dacă cineva ar sta treaz ar auzi tot ce spun Ursitorile” (Cotu Lung, Brăila)
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rău de Ia naștere și până la moarte” (Ceacu, Ialomița), “viitorul fiecărui
om”(Codăești, Vaslui), “zilele, norocul și viitorul omului” (Zănoeni,
Vâlcea) a înflăcărat imaginația populară atunci când a fost vorba de a
preciza identitatea lor.
Despre Ursitori se credea că sunt femei sfinte, fete fecioare sau
zâne, năluci care se prefac în femei atunci când vin să ursească.
Ursitorile erau ființe pe care oamenii nu le puteau vedea atunci când
urseau dar le puteau auzi.
Ursitorile femei erau "femei sfinte" (Bălănești, Olt) “trimise de
Dumnezeu în a treia seară pentru a ursi copilul” (Perieți, Ialomița),
“femei sfinte trimise de Dumnezeu să urseze pe noul născut” (Bălțați,
Teleorman), “femei sfinte rânduite de Dumnezeu spre a împărți soarta”
(Nevricea). Ele au “sufletele curate” (Șibot, Cugir) de aceea “sunt
trimise de Dumnezeu să destineze viața omului” (Breasta, Dolj).
Femeile Ursitori sunt vechi “trăiesc de la începutul lumii”
(Lupșanu, Ialomița), foarte frumoase “albe ca zăpada” (Găurile, Putna),
“îmbrăcate în haine albe și așa vin când se naște un copil, pe la miezul
nopții la fereastră și-i spune norocul ce-1 va avea în lume” (Cugiru), de
trei etăți “întâi vorbește cea mare” (Risipiți, Dolj) “ursind bine” (Pielea,
Teleorman), apoi cea mijlocie “care ursează binișor” (Pielea, Teleorman)
Q
și la urmă cea mică și “cum zice ea așa rămâne” (Cegani, Ialomița) .
Femeile Ursitori veneau în număr de trei din “care două erau bine iar a
treia era șchioapă” (Găurile, Putna).
Ursitorile fete mari erau “ trei fete de împărat”(Mogoșești Olt), “ trei
fete mari pe care nu le poți vedea” (Borănești, Ialomița), “trei fete surori
care locuiesc în locuri curate” (Drajna de sus, Prahova) trei fete surori care
“nu s-au putut mărita și pe acestea le-a orânduit Dumnezeu să determine
viitorul fiecăui om” (Larga, Ialomița). Ele șed în mijlocul pădurii cu tatăl lor
și, la fiecare mâncare, se schimbă de haine” (Borlova, Banat).
Ursitorile năluci, duhuri sau zâne au fost menționate într-un număr
mic de localități din județele Covurlui89, Tecuci1011
, Brăila11, Dâmbovița1',
12
Olt13, Ialomița14, Dolj15. Ursitorile năluci erau “trei năluci în formă de femei
îmbrăcate în alb care, în a treia noapte după nașterea copilului, vin la
8 Credința că cea mică hotăreste a fost întâlnită în aproape toate localitățile.
9 în localitățile: Cudalbi Foltești, Măstăcani.
10 în Cosmescu, Miesta.
11 Ceacâru.
12 Finta.
13 Vlaicu.
14 Gârbovi.
15 Goiești, Plenița.
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fereastră și-i spun destinul lui, bun sau rău, și atunci îl sortesc pe cel care are
să-i fie soț” (Măstăcani, Covurlui), “niște năluci sub forma unor femei pe
care numai lăuza le poate vedea în vis” (Foltești, Covurlui).
Ursitorile duhuri erau “trei duhuri care se prefac în femei”
(Plenita, Dolj), “trei duhuri care vin sub forma unor femei dar nimeni nu
le-a văzut” (Vlădești, Muscel).
Ursitorile zâne erau “trei zâne destinate a ursi pe toți pruncii
menindu-le traiul, cum să trăiască, cât să trăiască și cum hotărește cea
mică așa rămâne” (Cosmescu, Tecuci), ”trei zâne care vin în a treia
noapte sub forma unor femei și-i menesc traiul copilului, cum va fi,
cuminte, cu noroc sau fără” (Ceacâru, Brăila), “vin sub forma unor femei
pe care numai lăuza le poate vedea în vis” (Foltești, Covurlui).
Ursitorile veneau în casa noului născut să urseze în a treia noapte de
la naștere din care cauză primele zile din viața copilului erau foarte
importante pentru întreaga familie și pentru moașă. In aceste zile “trebuie să
fie liniște în casa lăuzei” (Viișoara, Teleorman) iar Ursitorile când vin
“trebuie să găsească masa pusă și curat în casă” (Bălțați, Teleorman).
Lăuza, mama copilului, “în aceste zile nu se ridică din pat”
(Socetu, Teleorman) era grijită de familie și de moașă care “doarme 5
nopți în camera lăuzei” (Brebu, Prahova). Căsenii și moașa “fac
curățenie în camera lăuzei și o curăță de murdăriile facerii” (Bălțați și
Dracea, Teleorman). Moașa la trei zile după nașterea copilului “aduce
apă de scăldat” (Ghimpați, Vlașca), “scaldă pruncul și pe lăuză”
(Sardaru, Dâmbovița), “aprinde paiele din pat, iar peste foc trebuie să
treacă lăuza” (Valea Mare, Mușcel), “primenește așternutul și îmbracă
lăuza și pruncul cu cămeși curate” (Sardaru, Dâmbovița). Apa pentru
prima scaldă a noului născut era încălzită într-o oală nouă și se punea în
copaie împreună cu “un ban de argint ca să fie scump ca banul, cu o
floare de bujor ca să fie rumen ca bujorul, o bucată de pâine ca să aibă
toată viața îndestulată și să fie bun ca pâinea și agheazmă ca să fie apărat
de duhurile necurate” (Bălțați, Teleorman).
Când se scălda copilul moașa rostea: “Să fie sănătos
Și norocos
Și mintos
Și voios
Și frumos
Și drăgostos
Și învățat
Și bogat
Om de treabă
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Și luat în samă” (Orlat, Sibiu). în seara de Ursitori părinții și
moașa copilului pregăteau și masa pentru Ursitori. Toate aceste pregătiri
se făceau pentru că se credea că atunci când ursitorile veneau să
ursească” ele trebuie să găsească totul curat în cameră și masa pusă”
(Bălțați, Teleorman).
Masa pentru Ursitori se punea în camera lăuzei “în apropierea
copilului”(Prunișor Mehedinți), la “capul patului cu pruncul” (Socetu,
Teleorman) sau lângă fereastră. Masa era pregătită în a treia zi de la
nașterea copilului “înainte de a sfinți soarele” (Prunișor, Mehedinți),
“când se înserează”(Cudalbi, Covurlui), “de cum apune soarele”
(Calapărul Dolj). Pregătirea mesei era un ceremonial solemn pentru
familia copilului și pentru moașă care trebuia să respecte practicile
moștenite pentru ca viitorul copilului să fie bun, deoarece “dacă
ursitorile erau primite bine, cu o masă bogată urseau și ele bine”
(Caravanețu, Teleorman) sau “dacă masa era plină urseau ca plină să fie
totdeauna casa și masa acestui copil, iar dacă nu găseau nimic pe masă
ziceau și ele că nimic să nu aibă acest copil” (Calapărul, Dolj).
Pe masă, pentru Ursitori, se punea ceea ce avea mai bun familia.
Printre bunătățile cele mai des menționate se aflau “pâinea, sarea,
mierea și apa care erau însemnele îndestulării” (Șivița, Covurlui). Pâinea
care se punea pe masa de Ursitori putea fi o pâine obișnuită, făcută în
casă de familie sau “cumpărată de tatăl copilului” (Mihăești, Muscel) sau
o pâine de ursitori făcută sub formă de azimă”, o azimă spoită cu miere”
(Recea, Vâlcea) sau turte “trei turte de pâine unse cu miere” (Izverna,
Mehedinți) făcute de “o fată ce are tată și mamă în viață” (Plenița, Dolj)
sau de moașă care le aducea de acasă” (Prunișor, Mehedint), “unse cu
miere” (Mogoșești, Olt). Masa era pregătită pentru toate trei ursitorile
punându-se câte “trei azimi, trei pahare cu vin” (Socetu, Teleorman),
“mamele ca să îmblânzească pe ursitori le face trei turte de pâine, pe
fiecare turtă se pune un ban și sare , trei chite de flori, trei linguri
neumblate cu unt” (Maidan) sau dacă bunătățile erau puse într-un singur
vas se puneau câte ”trei linguri și trei lumânări de ceară” (Nevricea),
“trei linguri noi”(Hațeg).
Alături de aceste bunătăți sau semne ale îndestulării pe masa de
ursitori se mai punea: “bani, grâu, porumb, făină” (Stâlpeni, Muscel),
“tot felul de semințe pentru a-1 ursi să aibă noroc la ele” (Finta,
Dâmbovița), “unele scule de fier” (Tohanul Vechi, Brașov)“ sapă secere
bardă și alte obiecte de muncă dacă e băiat, iar dacă era fată furcă, fus și
alte unelte trebuitoare la tors, țesut, cusut, pentru ca ursitoarele să aleagă
dintre ele pe acelea la care să-i dea mai mare aplicare ursitului” (Plenița,
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Dolj), ”trei cepe (Ghimpați, Vlașca Scăeni, Prahova, Turtucaia,
Durostor), “salba de galbeni ca sa fie văzuta” (Socetu Teleorman)
monede de aur și brăcirile moașei ”moașa vine la prunc cu două brăciri
ale ei, dacă e băiat cu un colac iar dacă e fată cu o pogace, 4 cruceri un
blid cu apă curată, 3 linguri și trei lumânări de ceară” (Nevricea). Când
masa era gata încărcată cu bunătăți pentru ursitori “moașa se roagă în
genunchi de Ursitori să urseze bine” (Maidan), zicând.
Sfintelor, bunelor
Să veniți la acest prunc
Moi ca pâinea
Dulci ca mierea
Și să-i dați zile
Multe, fericite

Cu noroc să se hodinească” (Strehaia, Mehedinți). După ce face
asta “încuie ușa și nu lasă să iasă nimeni afară până dimineața”
(Calapărul, Dolj).
Ursitorile vin noaptea “mănâncă și beau” (Lupșanu. Ialomița),
“gustă din fiecare ce e pe masă” (Borănești, Olt), “se ospătează din
mâncare și aleg din obiectele de pe masă pe cele la care să dea mai multă
aplicațiune noului născut” (Plenița, Dolj) după care ursesc.
Când ursesc “una toarce din furcă viața copilului, una povestește
întâmplările vieții iar a treia rupe fuiorul acolo unde copilul va muri. Se
mai zice că atunci se hotărește și însurătoarea noului născut” (Mircești,
Vaslui), “una ține o furcă în brâu, una toarce și una cu foarfecele taie
firul când are să moară” (Lipia, Buzău)
Ursitorile: “hotărăsc cum are să-i fie toată viața” (Odaia,
Teleorman); “hotărăsc la ce să aibă noroc din cele de pe masă” (Bela,
Dâmbovița); “spun destinul lui în viață, bun sau rău și mai cu seamă îi
sortesc pe cine să aibă soț sau soață. Mama pruncului trebuie să viseze în
acea noapte Ursitorile și ce zic ele” (Măstăcani, Covurlui); “una zice să
fie sărac, alta zice să fie hoț și a treia zice să fie bogat și cum zice ea,cea
mică așa va fi” (Pietroasa,Buzău); “vin noaptea la fereastră și menesc
traiul copilului și cum să fie: cuminte, curvar, cu noroc sau fără noroc
(Ceacâru, Brăila); “dau noroc bun sau rău copilului” (Nărtești, Tecuci);
“ursesc cât să trăiască, cum să trăiască și cum hotărește cea mai mică așa
rămâne” (Cosmescu, Tecuci); “se apropie de fereastră și spun tot ce are
să se întâmple în viață și ce are să pățească” (Orlat); “decid norocul și
durata vieții” (Măgureni, Prahova).
Dimineața cele de pe masă le ia moașa după ce: “scaldă nepotul
(Furceni, Tecuci); “scaldă pe lăuză” (Pietroșița, Dâmbovița); “ia colacul,
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rupe o bucată din el și o dă lăuzei și o ceapă să le mănânce ca să-i vie
țâța și bea un pahar cu rachiu” (Somova, Tulcea); “apa de pe masă o
toarnă moașa la un măr dulce iar colacul îl dă unui prunc să-1 mănânce
iar pogacea unei fete” (Nevricea).
în unele localități din județele Botoșani, Iași, Neamț, Fălciu,
Tecuci, Tutova, Suceava se credea că Ursitorile urseau fiecărui om
“orice om are trei ursite care locuiesc între ei dar nu se cunosc până nu
se căsătoresc. Dacă mor ursitele, rămâne singur în viață. Dacă-s însoțiți
cu alții, nu trăiesc mult și mor soții lor ca să vină la ursita sa aici pe
pământ și numai așa de zice că iau moșnegii fetele și flăcăii babele
(Rădeni, Botoșani)16; “dacă se întâmplă ca să ia de soție pe cea de-a treia
va trăi cu ea până la sfârșitul vieții, iar de va lua pe una din primele două
le va schimba până va da de cea din urmă” (Deleni, Fălciu).
Fetele și flăcăii îmbrătrâniți “nu s-au căsătorit din cauză că nu șiau găsit ursita” (Bârlești, Neamț) și ei puteau rămâne necăsătoriți toată
viața dacă “ursita a murit înainte” (Chișcăreni, Iași) sau dacă ursita lui sa căsătorit cu altcineva. Pentru a nu rămâne necă sătoriți apelau la
persoane care știau să facă pe ursită “ca să-i vină ursita pe sus”(de va fi
necăsătorit, iar dacă-i căsătorit să-i moară soțul” (Chișcăreni, Iași).
“Făcutul pă ursită sunt lucrări drăcești care prin niște descântece se
aduce cuiva despărțirea de soț” (Bulbucani, Iași).
Pe ursită se făcea în pădure “unele babe iau o secure și se duce
cu ea în pădure la un loc tainic și caută un carpen tânăr și bate patru pene
de lemn în el, apoi dând cu toporul pe rând în ele descântă astfel ca
atunci când penele ajung în inima copacului persoana contra căreia se
face moare”(Popești, Iași). Penele puteau fi bătute și “în rădăcina unui
copac și peste câtva timp, dacă omul este însurat, îi moare femeia”
(Perieni, Iași). Când bătea penele “baba zicea că le bate în mâini, în cap,
în picioare iar când îi bătea în inimă atunci persoana contra căreia se
făcea murea” (Bistricioara, Neamț).
Cele ursite de Ursitori puteau fi auzite de părinții copilului, de
moașă sau de cine se afla treaz atunci când ele urseau. Astfel, “o mamă a
ascultat noaptea când au venit ursitorile să-i menească viața unui copil.
16 “ Fiecare bărbat are trei ursită (3 femei) și fiecare femeie trei bărbați și dacă se
întâmplă ca un bărbat să se însoare și nimerește pe a treia trăiește bine” (Ruginoasa,
Suceava); “ Sunt trei ursite pentru bărbat și trei pentru femei. Dacă se căsătorește cu
ultima o duce bine, în schimb, dacă se căsătorește cu celelalte le schimbă până la cea
din urmă” (Mălăești, Fălciu); “ Fiecare om are trei ursite și dacă o ia pe a treia nu se
întâmplă nimic, dacă o ia pe a doua aceasta moare” (Chișcăreni, Iași); “Când se naște
are trei ursite și dacă la căsătorie brodește tocmai pe a treia atunci trăiesc împreună
până la adânci bătrânețe” (Ghițești, Tutova).
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Una din Ursitori i-a dat minte, a doua i-a dat noroc, iar a treia a menit ca
în ziua nunții să moară prin înecare. Mama celui născut, aflând menirea
Ursitorilor și fiind trează, a ținut socoteala zilelor și în ziua numită a dat
poruncă să astupe toate fântânile pre a-1 scăpa de cele prezise. Cu toată
paza, cel ursit s-a înecat în teica de apă pentru păsări” (Cârja, Tutova).
“La un om bogat născându-i-se un copil, ursitorile i-au ursit ca la
16 ani să se înece în fântâna din curte. Acestea au fost auzite de moașă
care a spus la părinți. Aceștia când s-a apropiat ziua în care copilul
împlinea 16 ani au pus peste fântână o piele mare de bivol și au cusut-o
bine ca să nu se poată urni dar copilul când a împlinit 16 ani s-a dus și sa suit pe fântână și acolo a murit” (Șibot).
“La un domn foarte avut i s-a născut un fecior la care ursitoarele
i-au ursit ca atunci când va împlini 18 ani îl va trăzni. Domnul a făcut o
casă cu totul de fier și foarte tare ca trăznetul să nu poată bate prin ea.
Când s-a apropiat ziua în care copilul a împlinit 18 ani l-a băgat în casă
și l-a încuiat bine ca să nu poată ieși afară pe nicăieri.
El, nu se știe cum, a ieșit din casă chiar în ziua când era să-l
trăznească, a mers în grădină și, fără a ști cineva, s-a pus la o masă și
citea dintr-o carte când la amiază ridicându-se un nor au venit un vânt cu
volbură și ploaie mare și au trăznit așa de tare în casă că toată s-a
sfărâmat. Atunci părinții au alergat să vadă ce s-a întâmplat cu copilul
lor și spre mirarea lor pe acesta l-a aflat în grădină la masă cu cartea în
mână și de atunci zic oamenii că și-au pierdut ursitorile puterea” (Șibot).
“Un călător s-a întâmplat să tragă într-un sat la un om căruia îi
născuse nevasta. După ce fu primit cu voie bună de stăpânul casei și
ospătat cum se cade, călătorul se duse și se culcă pe prispă afară pentru
că era timp frumos, era în timpul verii.
Pe la miezul nopții când toții ai casei dormeau duși, veniră ursitorile
și după ce mâncară și băură puțin ursiră copilului ca la etatea de 7 ani să se
înece în puțul ce-1 aveau acei oameni înaintea casei. Călătorul spune
stăpânului casei tot ce auziseră și după ce-1 povățui să dărâme puțul plecă la
treaba lui. Peste 7 ani copilul fu găsit mort cu fața în jos pe o gaură de
șoarece ce mergea până la puțul dărâmat”(Lupșanu, Ialomița).
în situațiile prezentate de mai sus cele ursite de Ursitori au fost
auzite de mama, moașa copilului sau de o persoană străină care nu
dormea atunci când ele au ursit. Ursitorile au ursit copilul să moară la o
vârstă foarte tânără fără ca acesta să cunoască toate etapele vieții.
Potrivit mentalității populare fiecare om care se naște trebuie să
și moară, iar în viață lui pe pământ trebuie să treacă prin patru etape
importante: copilăria, tinerețea, bărbăția și bătrânețea, pentru a nu
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tulbura legea. Nu există om care să fie nemuritor, încercarea slujnicelor
lui Alexandru Macedón de-a deveni nemuritoare, bând din apa vie care
le-a fost dată spre păstrare, le-a transformat pe acestea în Iele, ființe
malefice ce trăiesc veșnic. încercarea părinților de-a schimba cele
hotărâte de Ursitori și de a salva pe copil de la moarte, într-un singur caz
și reușind, a fost determinată, în primul rând, de dorința acestora de-a se
respecta în primul rând o lege divină, dat fiind că viața este darul lui
Dumnezeu și fiecare om trebuie să se supună legii divine și să treacă
prin toate vârstele.
Căsătoria era un eveniment deosebit de important atât în viata
individului cât și a comunității sociale, prin ea se punea bazele unei noi
familii și a trasmiterii numelui din generație în generație, din care cauză
ea apare cel mai frecvent în credințele populare legate de ursită. Dacă în
problema morții cele ursite sunt aflate indirect de cel ursit, în cazul
căsătoriei doar unul din soți își află soața direct de la Ursitori:
“ Era un om ca de vreo 25 ani neînsurat încă, nu urât, și avea o
stăricică cu care trăia binișor, umbla mult să se însoare dar nu-și găsea
partea lui. Acest om călătorea mult și o dată îl apucă noaptea pe drum.
Ajunsese într-un sat dar nicăieri nu vedea lumină unde să se ducă să
ceară găzduire. Mai mergând el prin sat găsește la o casă o leacă de
lumină unde se duse să ceară găzduire. Omul îi spuse că l-ar primi
bucuros însă femeia sa se trudește de facere așa că dacă voiește să se
culce pe prispă.
Drumețul primi și se culcă. Mai târziu omul care nu dormea aude
că vin la la fereastră trei femei și zic că, copila care s-a născut la casa
iasta să nu fie în viața ei nici bogată, nici săracă și s-o ia de nevastă omul
ce doarme pe prispă și moartea să-i fie prin înecare, apoi s-au dus .
Drumețul care auzise menirea ursitorilor, căci acele trei femei erau
ursitele, înțelese de ce nu s-a însurat, dar se gândea să mai aștepte vreo
15-20 de ani, e prea mult, când aș putea mai degrabă a o ucide acum ca
să nu se împlinească menirea ursitelor.
în zorii zilei omul de gazdă a plecat la târg ca să mai cumpere
ceva, iar moașa plecă cu cofița cu apă și busuioc la popa ca să-i facă apa
(agheazma ce se face moașelor se zice apă) iar lăuza a rămas adormită.
Drumețul găsi ocazia să intre în casă binișor și să ia copila fără a trezi
lăuza și ieși afară, o înfipse într-un par la poartă și se cam duse. Când se
întoarse moașa de la popa și ajunse la poartă numai ce dă cu ochii de
nepoata ei în par, o apucă degrabă, o scoase și vede că nu este așa mare
primejdia fiindcă cum o înfipse ucigașul ei ursit, parul intrase numai așa
între piele și coaste. S-a dus în casă, a întrebat pe lăuză cine a făcut
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pozna aceasta, ea a spus că nu știe, fiind adormită și au priceput că
acestea-s faptele drumețului când au văzut că nu-i nicăieri. Cum îl
cheamă, încotro a apucat, unde șede nimeni nu știe. Mai ziceau că poate
va fi fost un duh rău. în fine au căutat de copilă care s-a îndreptat
rămânând numai cu un semn.
Ursitul acestei copile tot nu s-a însurat, locuia cu mă-sa care era o
bătrână, dar era în putere și deși el avea peste 40 de ani arăta mult mai
tânăr și era și destul de frumos. într-o zi se pune pe capul lui mai mulți
prieteni și cunoscuți și începu a-i toca capul că în cutare sat este un om
are o copilă ca de 18-20 de ani. Se duce el să vadă fata, intră în vorbă, își
plac unul altuia și fac pe treabă. Se gospodărește omul nost și își ia
nevasta acasă. Acum gândește în gândul lui ori ursitele i-au menit să ia
pe această fată în locul celei care a pus-o în par ori că nu se îndeplinește
numaidecât ce menesc ele.
într-o seară șezând de vorbă istorisește neveste-si despre Ursitori
și ursita sa și cum a pus-o în par. Atunci nevasta sa îi spune că ea este și
că n-a murit, istorisește tot ce i-a spus măsa și ca să-1 încredințeze și mai
mult pe bărbat îi arată semnul ce i-a rămas pe corp. Atunci el a căzut în
genunchi înaintea ei, a plâns și i-a cerut iertare.
După câțiva ani s-a dus cu nevastă-sa la fântână să scoată apă și
cum apa era cam adâncă și cârligul scurt, ea s-a aplecat prea mult și nu
știu cum s-a scăpat în fântână și s-a înecat” (Miroslava, Iași).
“La o casă unde s-a născut o fată trase din întâmplare un cioban
călător spre a mâna (a fi găzduit n.n). în timpul nopții vin Ursitorile și
ursesc zicând, între altele, că acea pruncă, când se va face mare, va lua
de bărbat pe cioban,. Ciobanul auzind acestea îi păru rău deoarece el era
matur și avea să aștepte mult, se scoală și pune copila fără în par spre a
muri și pleacă. Când se scoală moașa vede că ciobanul nu sete, se utită la
fată, nici ea nu este, o caută în sus și în jos și o găsește afară în par, din
fericire nu murise, ci numai se rănise, îi coasă rana și se vindecă
rămânând numai un semn. Fata se făcu mare și iată că vine treaba ca
tocmai acel cioban o cere în căsătorie. O dată ciobanul vede semnul și
întreabă de el, ea îi descrie împrejurarea zicând cum un cioban când era
mică a pus-o într-un par și a rămas semnul.
“Ciobanul își aduce aminte dă pe față, totul și astfel Ursitorile
devin crezute” (Godeni, Muscel).
“ La o casă unde se născuse o fată veni din întâmplare un călător
și neavând unde dormi s-a culcat afară. Venind la fereastră trei femei
vesele strașnic, cea dintâi a zis să fie frumoasă, a doua a zis să fie veselă,
iar a treia a zis să fie bogată și bărbatul ei să fie drumețul.
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Drumețul fiind pe prispă și auzind ursita, l-a prins mirarea cum
să stea el neînsurat până se va face fata mare. A doua zi a pândit când a
plecat femeia lăuză afară, a furat copila și a înfipt-o într-un par din gard
ca să moară. Mama copilei venind de la apă a luat copila din gard
lecuind-o. Din întâmplare mai trecând călătorul acesta pe acolo și văzând
o copiliță frumoasă și mică a întrebat pe gazdă de unde are acea copil iță,
aceasta i-a spus că este a ei și când a născut-o a vrut s-o omoare un
călător ce dormise la ei. El a stat câtva acolo pândind când nu era femeia
acasă , a luat copila și a aruncat-o într-un puț părăsit. Trecând pe acolo
un mocan cu oile a auzit ceva plângând și găsind după plâns copila, a
scos-o și a dus-o la târla lui. Copila, fiind mică, a dat-o unei femei s-o
crească plătindu-i pentru asta.
Copila era acum în apropierea unei cucoane avute grozav.
Cucoana în una din zile văzând o copilă atât de frumoasă, ea nu avea nici
un copil, a întrebat-o pe femeie a cui e copila. Femeia i-a răspuns că
ieste a unui mocan care i-a dat-o s-o crească, plătindu-i. Cucoana a
chemat mocanul la ea întrebându-1 dacă ieste a lui copila. El i-a spus că a
găsit-o într-o fântână părăsită și o crește ca fiind a lui. Cucoana vrea cu
orice preț să fie a ei copila, s-a rugat de el să i-o dea ei și-i va da tot ce va
cere de la ea. Mocanul i-a spus că nu poate să i-o dea, dar cucoana i-a
dat 300 bani de aur, luând copila și crescând-o mare a învățat-o carte.
într-una din zile acel călător care se făcuse bogat tare veni spre
acel oraș cu vaporul pentru negoț. Casa cucoanei era lângă apă mare,
călătorul zărește copila la fereastră și văzând-o atât de frumoasă se
îndrăgostește de ea, merge la cucoană și o cere de nevastă. Intr-o zi
tinerii pleacă la bac, ea dezbrăcându-se el observă la coasta ei o
zdrelitură, întrebând-o ce a avut acolo ea i-a răspuns că nu știe. Lui i-a
venit în minte ca nu cumva, după atâția ani să fie fata aceia, ursita
dânsului. Mergând acasă a întrebat pe cucoană dacă-i adevărata ei fată,
cucoana a cârmit-o, dar la urmă i-a spus că a luat-o de la un mocan ce a
găsit-o într-o fântână. Atunci și-a adus că ea este ursita lui, a mers la
părinții ei adevărați, ei fiind acuma săraci, și i-a luat la dânșii”.
(Peceneaga ,Tulcea).
“A fost o dată o femeie însărcinată călătoare și sosind timpul să
nască a văzut un foc și trăgând acolo a nimerit la cortul Ursitorelor.
Născând un prunc ea s-a prefăcut a fi adormită. Ursitoarele supărate că
ea a nimerit la ele au hotărât ca acel prunc să se căsătorească cu ea.
Mama îngrozită de cele auzite a hotărât să scape de copil în care
scop face un cosciug în care-1 pune și-1 dă pe apă. Copilul este salvat de
servitorii unui boier care-1 duc la curtea acestuia unde este crescut. Când
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copilul s-a făcut mare pleacă de la curtea boierului pribegind prin lume
și ajunse în satul unde era mama lui. Aceasta fiind văduvă se căsătorește
cu pribeagul ajuns în satul ei fără a șți că e fiul ei. Din căsătorie rezultă
un copil care plângea necontenit. Supărat de plânsul acestuia, tatăl
copilului îi blestemă într-o zi pe cei care l-au scos din apă zicând că mai
bine-1 lăsau în coșciug să moară decât să-l salveze. Auzind acestea soția
îl descoase și află îngrozită că ea s-a căsătorit cu propriul ei fiu așa cum
au hotărât Ursitorile” (Zănoeni, Vâlcea).
într-un număr mare de localități se credea că și oamenii își pot
afla singuri cele ursite de Ursitori mai ales atunci când era vorba de
moarte și de căsătorie. Ursita se putea afla în anumite zile (în zilele de
Miercuri și Joi în fiecare săptămână, în Ajunul Anului Nou, a Bobotezei
și a Sânzâienelor etc). Astfel pentru a afla când vor muri, în Ajunul
Anului Nou:
“puneau sămânță de cânepă pe vatra încinsă pe numele fiecărui
membru din familie. Sămânța se umflă și sare în sus, iar dacă sare spre
ușă persoana pe numele căruia a fost pusă va muri în anul viitor”
(Dobroiești, Roman);
“pun seara lemne în picioare sub masă, atâtea lemne câți căseni
sunt, le însamnă pe numele fiecăruia, iar dimineața se uită la ele și a
cărui lemn a căzut acea persoană va muri“ (Dridif, Făgăraș);
“la miezul nopții, în Ajunul Anului Nou, se aduce apă din râu sau
din fântână fără a vorbi nimica, se pune apoi într-un blid și în ea se pun
frunze de saschiu (merișor ce rămâne toată iarna verde) și dacă saschiul
rămâne verde până dimineața omul va rămâne sănătos peste an, dacă se
va păta sănătatea omului se va zdruncina” (Orlat, Sibiu);
“fac cununi din sânzâiene și le aruncă pe casă pe numele fiecărui
membru al familiei și a cărui cunună cade de pe casă acea persoană va
muri în curând” (Pojorâta, Făgăraș).
în Ajunul Anului Nou se desfășurau cele mai multe practici
pentru aflarea celor ursite în legătură cu data căsătoriei, cum va arăta
viitorul soț sau soție, în ce parte se vor căsători etc.
Pentru a afla când se căsătoresc, fetele în special, încercau
animalele'.
“merg la cotețul porcului și întreabă: când m-oi mărita? Dacă
porcul grohăie la prima întrebare înseamnă că se vor mărita în anul care
urmează. De câte ori întreabă porcul până grohăie atâția ani rămâne fata
nemăritată” (Burla, Rădăuți);
“merg la grajdul animalelor și dau cu piciorul într-o vacă culcată
zicând hi estimp și dacă vacă se scoală fata se va mărita în anul următor.

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

358

Simona Munteanu, Ioan Toșa

De câte ori trebuie să dea cu piciorul fata în vacă atâția ani rămâne
nemăritată” (Târgul Lăpus);
“fetele se adună la o casă unde pun câte o jumară pe câte un mai
apoi fiecare își alege un mai. Aduc apoi o pisică înaintea maielor și care
jumară o mănâncă întâi acea fată se va mărita întâi. Fata a cărei jumară
n-o mănâncă pisica nu se mărită în curând”(Rogna, Someș);
topesc plumb “ fetele topesc plumb și-l aruncă în apă, dacă figura
ieșită e inel se mărită în anul acela”(Pojorâta,Făgăraș).
Pentru a afla cum va arăta viitorul soț fetele încercau să-l viseze'.
“fetele ajună în ziua de Ajun iar seara fac un aluat din făină sare
și apă, fiecare luate de nouă ori și apoi mestecate laolaltă, din care fac o
azimă pe care o coc în vatră descântând cu nouă fuse în mână când
întorceau turta înpungând-o și zicând: Doamnă Sfântă Mărie io nu
împung azima ci împung orânda, asa să n-aibe stare și așezare, ori unde
o fi pân la mine n-o veni și cu mine n-o vorbi . Aceasta se zice de nouă
ori. După ce se coace ia azima și se duce cu ea la tăietorul de lemne și
șezând pe tăietor, desopletită la o coadă o mănâncă toată. Când se culcă
pune un oluț cu apă la cap și pieptenul sub pernă. Noaptea visează că cel
care-i este ursit merge la ea și-i cere apă și stă de vorbă cu ea.Când se
trezește știe cum este orânda”(Tihău, Sălaj).
“In Ajunul Bobotezei, când umblă preotul prin sat, fetele fură busuioc de
la preot și-l pun sub pernă ca să viseze noaptea pe cine o să-1 ia de
bărbat. înainte de a veni preotul pun mărgele sub prag ca să treacă popa
peste ele după care le pun sub pernă ca să și viseze ursitul. Tot pentru a si visa ursitul unele postesc toată ziua iar seara mănâncă un ou fiert tare
și sărat bine, nu beau apă de loc, iar noaptea vor visa pe viitorul soț”
(Hațeg); ”în seara Ajunul Anului nouă fetele se duc la un izvor și pun
punți. Bat câte 9 pari de o parte și de alta a izvorului peste care pun nouă
nuiele. Atât parii cât și nuielele trebuie să fie de alun, arțar, măr dulce,
sânger, măr, gutui, nuc, scaiete. Când așează nuiele pe pari zic:
Tu alun să-1 aduci ca p-un nebun
Tu arțar să-1 aduci ca p-un armăsar
Tu scaiete să-1 aduci ca p-un brăbete
Tu cracă de măr dulce să-1 aduci bun și dulce
Tu nuc să-1 aduci ca p-un haiduc
Tu sânger să-1 aduci ca p-un înger
Tu gutui să te duci să-i spui
Tu linte să te duci să-i aduci aminte.
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Dacă fata visează trecând peste o punte se va mărita cu feciorul
la care s-a gândit când a pus puntea“ (Slăvuța, Dolj); “iau o frigare și o
înfig în inimă de cocoș (fata) sau de găină (flăcăul) zicând:

Nu vâr frigarea în inima cocoșului
Ci o vâr în inima ursitului meu
De-i fi flăcău, de-o fi văduoi
De-o fi de aici din sat
De-i fi din alt sat
Aevea să-l văz
La oameni buni să-l spun. După ce fac asta pun frigarea sub
perină la cap și se culcă. In vis îi apare ursitul” (Ivești, Tutova).
Se uitau în apă “ fetele puneau în găleata fântânii o oglindă și
lumânarea de la Paști și lăsau găleata până la luciul apei. Dacă se uită în
oglinda din găleată își vede ursitul” (Măstăcani, Covurlui); “fetele iau o
farfurie pe care pun cenușă, iar pe cenușă așează un vas cu apă
neîncepută și un inel sau verighetă, presărând în jurul paharului mălai.
La ora 12 sting lumina apoi aprind două lumânări pe care le pun de o
parte și de alta a farfuriei și se uită în fundul paharului. In interiorul
inelului îi apare viitorul șoț” (Rucăr, Muscel).
Se uită în oglindă “ fetele așează o oglindă mare în mijlocul
casei mari, iar la 12 noaptea fix intră în pielea goală cu două lumânări de
Paști aprinse în mâini și se uită în oglindă unde-și vede ursitul (Rucăr,
Muscel); “la miezul nopții fata se dezbracă până la brâu și se uită în
oglinzile ce au fost puse în toate colțurile camerei ca o jumătate de oară
gândindu-se la la un flăcău. Dacă fata vede nuntă se va mătrita cu cel la
care s-a gândit, dacă vede tron, cel care i-a fost dat să fie al ei, va muri
sau a murit” (Imoasa, Mehedinți).
Pentru a cunoaște starea materială a viitorului soț sau soție fetele
și flăcăii făceau:
Vergelul “se adunau la o casă unde pe o masă pun blide cu gura
în jos sub care puneau diferite obiecte: oglindă, pieptene, mălai,
cărbune, inel, cenușă, bani, ardei după care toate ieșeau afară iar o
persoană din casă mișca blidele pe masă. Fetele veneau pe rând și
ridicau câte un blid și aflau după obiectul de sub blid cum va fi
ursitul: frumos dacă a fost oglindă; colțat dacă a fost pieptene; bogat
dacă a fost mălai; țigănos dacă a fost cărbune; sărac dacă a fost cenușă;
zgârcit dacă au fost bani; arțăgos dacă a fost ardei” (Cuza Vodă,
Dâmbovița); numără parii de la gard “la miezul nopții fata se duce la
gard cu ochii legați și numără parii de la nouă la unu, pe ultimul
legându-1 cu un fir cu busuioc. Dimineața se duce la gard și se uită la
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par și dacă parul e înalt, drept și cu coajă pe el crede că se va mărita cu
un om frumos și bogat, iar dacă e fără coajă și viitorul soț va fi sărac”
(Rovinari, Gorj); pun punți “fetele rup o crenguță de măr dulce de care
leagă un fir de busuioc, un ban de argint, un inel și un șir de mărgele,
cu amici roșu și o pune afară. Dacă noaptea se așează pe ele brumă sau
promoroacă e semn că va lua un soț bogat, dacă nu se așează nimic, e
semn că va lua un soț sărac” (Smeurăt, Vâlcea).
Pentru a ști vârsta viitorului soț leagă drumul “leagă o ață de la
un gard la altul de-a curmezișul drumului. Viitorul soț va semăna cu
primul trecător care va trece pe drum și va rupe ața” (Bălănești, Olt); pun
semn “fetele legate la ochi se duceau noaptea la cotețul păsărilor sau la
staulul oilor și prind o pasăre sau o oaie căreia îi leagă un semn.
Dimineața se uită la ele și dacă oaia este tânără și viitorul soț va fi tânăr,
iar dacă era bătrână și viitorul soț va fi bătrân” (Ivești, Tutova).
Pentru a afla în ce parte se va căsători: asculta noaptea “fata
mătură odaia și cu gunoiul pe mătură iese afară și ascultă în ce parte se
aude lătrat de câine crezând că în acea parte se va mărita”(Smeurăt,
Vâlcea); “fata legată la ochi se urcă pe gunoi cu prima scovardă în gură
și așteaptă să se audă lătrat de câine și din ce parte se aude acolo se va
mărita. Dacă n-aude înseamnă cu nu se mărita în anul acela”(Pojorâta,
Făgăraș); se uită la stele “fata iese afară cu betele în mâini și pune ochii
pe o stea mai luminoasă și aruncând din bete către stea zice:
Stea, stelișoara mea
Toate stelele să stea
Steaua mea să nu mai stea
Să umble în lung și în lat
Până ajunge la mine -n sat
Să nu-i vie a mânca și a bea
Pân la mine n-o pleca
De toți câinii lătrat
Să vină neîncetat
Pnă la mine în sat.
După asta se uită să vadă încotro pleacă steaua aceia, acolo e
ursita”(Ghiorani, Vâlcea).
în seara Ajunului de Anul Nou se credea că pot vrăji pentru a-și
aduce ursitul numărând stelele “ Fata iese afară și numără stelele până la
nouă zicând:
Una stea c-o stea
Să-mi aduci orânda mea
Două stele c-o stea
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Trei stele c-o stea
Patru stele c-o stea
Cinci stele c-o stea
Sase stele c-o stea
Șapte stele c-o stea
Opt stele c-o stea
Nouă stele c-o stea
Eu m-oi culca
Tu nu te-i culca
Eu m-oi odihni
Tu nu te-i odihni
încălțămintele mele
în picioarele tale
Căluț ai, corbaci n-ai
Ia corbaciul de la mine
Mână calul de sub tine
Da-1 mână și-l azvârlește
Iute la mine-1 pornește
Iute ca gândul
Tare ca vântul”(Cătina, Cluj).

Pentru adus ursitul se putea descânta și pe vatră sau pe horn.
Descântatul pe vatră se făcea “luând trei vergi de soc care se lega cu păr
din cosița fetei și ele se înveleau în spuza focului zicând:

Eu te învelesc
Tu te desvelești
Să te faci șarpe, balaur
Cu solzi, galbeni de aur
Cu 12 picioare mergătoare
Cu 12 limbi mușcătoare
Să nu zbori în lume
Nici peste lume
Numai la...
Cu limbile să-l pungești
Cu aripile să-l plesnești
în vis să-l viseze
Și aevea să-1 vază
Amândoi să mănânce dintr-o străchinuță
Să doarmă pe o perinuță”(Doljești, Roman).

Descântatul pe horn se făcea marțea.joia sau sâmbătă seara, când
femeia se băga pe horn și după ce chiuia acolo zicea:
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Să vie ursita.... cea dreaptă
De Dumnezeu lăsată
De oameni buni îndumată
Hu, hu, hu, hu
Eu te strig pe horn
Tu să vii pe ușă
Tare ca gândul
Iute ca vântul
Prin păduri lupești
Pe câmp ogorești
Prin vad fără șire
Prin sat fără rușine
Fără drum, fără cărare
Fără rușinea cea mare”(Doljești, Roman)
Am prezentat principalele aspecte ale credințelor populare de la
sfârșitul secolului al XIX-lea legate de ursită, aspecte surprinse în
răspunsurile trimiese la cele două chestionare. Din cele prezentate reiese
că în toate localitățile românești era credința că fiecare om are o ursită a
lui dată la naștere de către Ursitori. Ursita putea fi cunoscută fie direct
ascultând pe Ursitori, fie indirect prin diferite practici magice.
Chiar dacă în toate localitățile se credea că cele ursite nu pot fi
schimbate nici de Dumnezeu oamenii au încercat s-o schimbe și în unele
cazuri chiar au reușit. încercarea de schimbare a ursitei, în cazul relatării
din Zănoeni prezintă o surprinzătoare cu mitul oedipian, asemănare care
la prima vedere ne face să credem că informatorul cunoștea foarte bine
acest mit și la adaptat la realitățile românești. De fapt relatarea din
Zănoeni este singurul caz întâlnit în răspunsurile trimise la cele două
chestionare în care incestul are loc, conform celor stabilite de Ursitori,
între mamă și fiu. în nici una din variantele baladei Soarele și Luna sau a
colindelor transilvănene, incestul (între frate și soră) nu se înfăptuiește
chiar dacă fratele realizează dorințele soréi sale
în balada Soarele și luna căsătoria dintre cei doi frați n-are loc
cu toate că soarele îi îndeplinește toate condițiile puse de lună :
Pi itornipp cnnrp
J. V4LV1111VV UVULV

Al meu frățioare
Atunci mi-i lua
Să fiu soața ta
Când mi-i face punte
Punte peste munte
De latura punții
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Unde se despart munții
O fântână lină
Cu apă slădină
Mănăstire înaltă
In slăvi spânzurată
Și-un popă de ceară
Ca să ne cunune
Și să ne-npreune”
din cauză că după ce fratele face toate acestea, luna se aruncă în
apă și se îneacă.
Feciorul de împărat din colindele transilvănene face pentru a se
putea însura cu sora lui:

“Pod d-aramă peste vamă
Pod d-argint p-aiest pământ
Si nici atunci n-oi veni
Pân tu frate mi-i aduce
Sfântu Soare nănaș mare
Sfânta lună nănașa
Si găinușa socăcița
Si stelele fetele
Si fușteii stărostei”,
dar ajungând în biserică:
“ Icoana precesti
Din fundul bisericii
Către popă așa grăi
Ho, Ho, Ho popă Istate
Nici aceia nu-i dreptate
Să cununi soră cu frate
Când îs străine bogate
Si aici și-n alte sate.(Colindă din Ciubanca, Cluj)
în legătură prezența mitului lui Oedip în folclorul românesc
Adrian Fochi a menționat trei exemple, cântecul bătrânesc Ursitoarea,
cules de Cristea Sandu Timoc din zona românească a Timocului,
basmul cules de Pauline Schullerus de la Nicolae Duda “și un text“ cules
din Săveni, Botoșani de Dumitru Furtună și publicat în 1913’’17.
în primul exemplu Ursitorile i-au ursit băiatului să se
căsătorească cu mama lui. îngrozită, mama spune soțului cele auzite și
17 Adrian Fochii, Una din universalele necunoscute ale folclorului roinâneasc, în
Valori ale culturii populare române Editura Minerva, 1988.
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împreună hotărăsc să-l îndepărteze de casa lor punându-1 într-un butoi
și-l dau pe Dunăre la vale. După trei zile butoiul se oprește lângă niște
șlepuri unde copilul este găsit de niște șlepari care-l cresc până la 17 ani
când îi spun cum J-au găsit și-l sfătuiesc să-și găsească un alt stăpân pe
lângă să-și câștige existența. Băiatul pleacă în lume și se întâlnește cu
tatăl său care-l angajează ca paznic la o vie dându-i consemnul să
împuște pe oricine ar intra în vie după lăsarea întunericului. Stăpânul
viei a uitat că paznicului viei i se aduce mâncare o dată pe zi seara și o
data i-a adus mâncarea noaptea. Paznicul respectă consemnul și-l
împușcă, iar a doua zi coboară în sat și-i spune stăpânei vestea cea rea.
Femeia își îngroapă soțul iar după un timp îi propune tânărului s-o ia de
soție. După nuntă nuntă femeia constată asemănările dintre ei și-și
descoasă soțul asupra identității. Tânărul își povestește viata și ea își
recunoaște fiul atât după cele povestite cât și după picioarele lui strâmbe
“căci copilul n-a fost înfășat. Incestul este evitat’’18.
în “basmul din Alțâna” bunica aude cum Ursitorile ursesc
copilului să devină ucigaș al tatălui și sot al mamei și povestește cele
auzite părinților care hotărăsc să scape de el, punându-1 într-o lădiță și
legându-i de gât un ineluș și dându-i drumul pe apă. Lada plutește pe apă
16 ani până când este zărită de doi pescari și este scoasă la mal. Unul
din pescari, bogat șui fără copii îl înfiază. După câtva timp copilul îi cere
tatălui adoptiv să-l lase să plece în lume deoarece el nu știe nimic despre
lumea aceasta. Băiatul pleacă și întâlnește pe tatăl său adevărat care-l
angajează ca pândar Ia vie. Intr-o noapte tatăl merege să controleze sluga
și nu-și declină identitatea și este împușcat de propriul lui fiu.
Soția, văzând că soțul întârzie merge să-l caute, și-l află mort
După câtva timp se căsătorește cu tânărul de la vie și naște un copil .
Intr-o zi mergând la lucru la câmp, la lucru, copilul plângea atât de tare
încât mama lui nu-1 putea potoli în nici un chip.Ea îl trimite pe soț să-1
potolească și acesta îl face să tacă făcând să sclipească pe dinaintea
ochilor inelușul ce-i fusese legat la gât. Femeia când a văzut inelușul și-a
dat seama de împlinirea ursitei și a povestit soțului totul sfâtuindu-1 să
plece în lume pentru a se evita alte nenorocirii.
El pleacă, promițând că va merge la casa Ursitorilor pentru a le
cere socoteală”19.
în textul din Săveni, Botoșani copilului i se prezic trei fărădelegi,
seducerea unor călugărițe, uciderea tatălui și incestul matern. Aflând
părinții de acestea inchid copilul într-o lădiță și aruncat pe apă. Lădița
18 Jbidem, pp, 245-246.
19 Ibidem , p. 248.
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este soasă de niște călugărițe care cresc copilul la mănăstire. Copilul le
seduce și este alungat, ajungând pândar la via tatălui său. Pe care într-o
noapte îl înpușcă. Stăpâna îi propune să trăiască împreună dar îi găsește
o zgârietură în cap și întrebând află că este de la un cui din lada în care a
fost închis. Mama își recunoaște fiul și incestul a fost evitat. Tânărul este
iertat atunci când turma de oi negre pe care o paște se transformă în oi
albe iar mama când reușește să însuflețească cu lacrimile ei o buturugă
de măr pe care o face și să rodească20.
Am prezentat principalele aspecte legate de credințele
populare privind ursita omului,din dorința de a trezi interesul și a
altor cercetători față de ele. Credințele populare privind destinul care
au stat la baza genezei Mioriței credem că trebuie cunoscute și
interpretate în lumina cunoștiințelor celor care au creat-o și au
păstrat-o, prin viu grai zeci și sute de generații, nu prin prisma
cunoștiințelor actuale ale diferitilor cercetători.
Acțiunea Mioriței se desfășoară într-o lume mitică în care
fiecare gest, fiecare cuvânt își are o cu totul altă importanță decât cea
pe care suntem noi înclinați să o dăm. In această lume mitică dorința
ciobanului de-a fi îngropat în apropierea oilor, a stânii, de a nu pune
pământ pe el, credem că reprezenta cu totul altceva decât dorința
acestuia de.-a se reintegra în mijlocul naturii oricum fără a se respecta
ordinea mitică. Nunta mioritică cu respectarea datinilor strămoșești
privind înmormântarea tinerilor nelumiți este trasmisă Măicuții bătrâne
pentru a o liniștii, nu pentru a o amăgi deoarece “la nunta mea a căzut
o stea” mesajul morții fiind foarte clar. Dorința lui de a nu pune pământ
pe el credem că ar trebui interpretat tocmai ca o revoltă împotriva
ursitei și a celor care trebuie să aducă la îndeplinire dacă ținem seama
de credințele populare privind datinile înmormântării.

20 Ibidem, p. 249.
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LE DESTIN DANS LES MENTALITÉ DU PEUPLE ROUMAIN
A LA FIN DU XIXE SIÉCLE
Résumé
Le désir de connaître son destin et són avenir a été une
préoccupation permanente de 1’hőmmé depuis toujours et de partout.
Convaincu que rien n’est fortuit et que son destin est “écrit” quelque part
dans le ciel, le paysan roumain passe â travers ce monde guidé par són
étoile plus ou moins fortunée.
La trés ancienne conviction que le destin de Thőmmé est décidé
les premiers trois jours des sa naissance pár trois fées, femmes ou jeunes
filles viérges, a imposé le respect d’un certain rituel pár lequel, ces
attendues et, toutefois, si redoutées prophétesses, puissent accomplir leur
táche et leur rituel dans les meilleures conditions.
Puisque le sort prédestiné restait une grande inconnue, les
hommes se sont efforcés, pár les plus diverses et étranges pratiques, ă
apprendre ce que l’avenir leur réservait. C’est justement ces pratiques
qu’on présente dans ce travail, telles qu’elles existaient â la fin du XIXe
siécle. Les informations obtenues sur ce théme sont le résultat des
reponses que les informateurs des villages, des simples paysans sans
instruction, ont donné, pár l’interméde des instituteurs et des prétres, aux
questions lancées ă l’aide des questionnaires, pár deux illustres
intellectuels de cette époque-la: N. Densușianu et B.P. Hașdeu.
En parcourant ces lignes, une sinthése des mentalités et des
conceptions paysannes de ces temps-lă, on peut, ă juste raison, se
demander: existe-t-il vraiment “un destin” et, s’il existe, peut-on le
connaître ou le changer?
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CREDINȚE ȘI OBICEIURI LEGATE DE UTILIZAREA UNEI
STRĂVECHI BOGĂȚII: SAREA PĂMÂNTULUI
Mihaela Mureșan
Sarea, apreciată sau ignorată poate tocmai abundenței sale la
suprafață dar, mai ales, în subsolurile țării noastre este cu adevărat un
mare tezaur național, o bogăție a cărei valențe nu încetează, peste
veacuri, să ni se releve datorită multiplelor sale proprietăți, caracteristici
și puteri miraculoase cu care a fost investită.
Cunoscută și folosită încă din cele mai vechi timpuri în această
zonă (care are cele mai bogate zăcăminte din întreaga Europă), referiri
scrise se păstrează doar din timpul stăpânirii romane când exploatarea
sării s-a făcut sistematic în minele de sare cunoscute nouă din
documentele istorice și urmele lăsate până în zilele noastre de aceste ocne.
Pentru că istoricul exploatării sării pe teritoriul României nu face
subiectul lucrării noastre, ne vom mărgini a prezenta doar câteva din cele
mai cunoscute obiceiuri și credințe legate de utilizarea ei de către țăranul
român în viața cea de toate zilele sau cu prilejul unor ceremonii legate de
viața omului sau de sărbătorile de peste an.
Sarea a fost și este investită cu multiple calități și virtuți care o
fac neprețuită și indispensabilă omului. Ea este prezentă în toate riturile
care însoțesc trecerea omului peste marile praguri ale vieții: naștere,
nuntă și înmormântare.
Chiar în faza de preexistentă a omului, cum o denumește Ion
Ghinoiu (Lumea .... 155), sarea poate prevedea sexul viitorului copil:
“Dacă pui sare pe capul unei femei măritate, îngreunate fără știința ei, și
dacă ea în urmă pune mâna pe nas, atunci are să nască băiet, iar dacă
pune mâna la gură, are să nască fată”. (I.N, 237- ENV, 154). Sarea era,
așadar, un mijloc de a cunoaște ceea ce altfel nu putea fi cunoscut de
către medicina populară a timpurilor trecute.
La naștere-, “Când se naște copilul în casă, să nu steie sare pe
fereastră, căci nu poate veni îngerul, îi e drumul sărat. Ba chiar orișicând
să nu steie, căci fuge norocul, îi e drumul sărat”. (AO, 286 - ENV, 154)
Sarea împiedica orice spirit, și chiar pe înger, să treacă pragul acelei case,
ea având o putere magică și apotropaică. Totodată exista obiceiul ca, la
naștere, corpul nou-născutului să fie frecat cu sare. Tratamentul are drept
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scop fortificarea copilului” (AO, 286) “în scalda copilului se pune sare, ca
să nu se deoache” (G.C, 230) și totodată pentru a-1 apăra de rele și duhuri
vrăjmașe. “Tot în același scop i se pune sare și pe limbă”. (G.C, 230)
Puterea vindecătoare era dovedită și de următoarea credință:
“Când descânți cuiva de o boală și este și un copil mic în casă, trebuie să
presari copilului pe cap sare cu cenușă, ca să nu se prindă boala de el.
(E.N.V, 155) “Unde este copil mic în casă, pentru ca să doarmă, să pui o
bucățică de pâne și sare pe fereastră, ca să asfințească soarele pe pane și
pe sare” (ENV, 154)
Ursitoarele sunt așteptate, de obicei, a treia seară cu o masă
îmbelșugată, numită Masa Ursitoarelor sau Masa Lăuzei, de unde, alături
de alte obiecte simbolice, nu lipsește sarea, oferită în speranța că, fiind
mulțumite de bucatele pregătite, acestea îi vor ursi noului născut numai
de bine. “Masa țărănească, joasă și rotundă, așezată în centrul camerei
unde doarme mama și copilul, are funcția altarului încărcat cu ofrande
din care nu lipsesc colacii, sarea și oala (cana, paharul) cu vin sau apă
pentru Ursitori.” (I.G, Lumea, 159)
Din numeroase povestiri populare reiese ipostaza de spirit
protector al moașei în timpul și după naștere. O astfel de povestire ne
arată că moașa nu merge cu mâna goală la lehuză; măcar ceva trebuie săi deie, când merge, căci de-o întâlnește dracul [cu mâna goală, n.n.], o ia
femeia lui; măcar oleacă de făină și sare [să-i dea, n.n.], că atunci se
chiamă că lucrul ei s-a plătit”. (N.C, 69) Iată că “magia darului” a fost
cunoscută și practicată, profilactic, în aceste momente atât de importante
pentru făptură omenească.
La botez, “moașa ia copilul și se duc cu toții - afară de mamă - la
biserică. înainte de asta, moașa a spălat copilul, l-a îmbrăcat (...). între
scutece îi pune câteva firimituri de sare și pâine, ca să fie îndestulat toată
viața și să fie cu noroc”. (N. C, 70) Când se-ntoarce de la biserică, moașa
aduce copilul și, ajunsă acasă, urează ca o adevărată ursitoare: “Poftim,
cumătră, pruncul acesta / Pe care l-am botezat, / Și-ncreștinat / Și-n lege
l-am băgat / Ți-1 dăruim dumitale / Cu pâine și sare, / Cu darul sfinției
sale.” (NC, 71 - M.O, 229) Pâinea și sarea, cele două elemente vitale
omului, sunt investite cu puterea de a apăra mica făptură, abia intrată în
viață, de forțele malefice, de deochi, și de permite integrarea sa reală în
această lume.
La nuntă, mama mirelui aștepta tânăra pereche în fața ușii,
încingea mirii cu “brăcirile”, îi trăgea în casă, unde le dădea “răchie” și-i
punea să lingă sare de pe pâine (IE , 54). De asemenea toți nuntașii erau
întâmpinați la casa miresei cu pâine și sare (A.P, p.7). Pâinea și sarea
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însemna durabilitate în căsnicie fiind alimente esențiale, utilizate zilnic
și constant de către oameni. “La aromâni, în ziua cununiei, mirele pune
sare în buzunar, ca să nu fie înșelat, în căsnicie, de nevastă”. (G.C,230)
La înmormântare: Alimentele rituale pregătite cu ocazia
comemorării celor defuncți, erau nesărate deoarece se considera că sarea
i-ar putea îndepărta pe strămoșii care asistau simbolic la aceste
ceremonii. Mult timp alimentele servite cu ocazia înmormântărilor sau a
pomemlor (pomenirea morților) au fost nesărate. (IE,21)
“La orice festin se înghesuie să-și găsească un loc și dracii sau alte
spirite rele. împotriva acestor oaspeți nepoftiți se iau unele măsuri de
precauție. [...] “Ca să nu se insinueze “dușmanii nevăzuți”, e obligatorie
respectarea strictă a ritualului. De la asemenea mese, convivii nu se pot
scula când vor ei, ci toți deodată, numai după ce au isprăvit mâncatul,
rostind formule sacre de mulțumire pentru pâine și sare”. (IE, 258)
Sarea e prezentă în riturile și bucatele servite și astăzi la unele
mari sărbători religioase de peste an. Cu prilejul acestor sărbători,
trebuiau respectate diferite ritualuri, interdicții sau obligativități pentru
ca respectiva casă să fie apărată de duhurile rele care puteau tulbura
liniștea membrilor săi.
în zilele Filipilor (Martinilor) de Toamnă sau de Iarnă sun
interzise mai multe activități: pieptănatul părului, să se arunce gunoiul
din casă sau grajd, cenușa, să nu se coase, să nu se toarcă, să nu se
împrumute nimic (sare, pâine, varză murată, jar etc.) (IT, 58)
La slujba din duminica Paștilor sunt duse la biserică numeroase
produse (anafură, lumânări, tămâie, slănină, hrean, unt, sare, brânză,
zahăr, făină, usturoi, busuioc) pentru a fi sfințite. (IT, 113) între
superstițiile pe care oamenii le perpetuau era și aceea că “nu-i bine să
umbli cu sare după ce ieși de la înviere, că asudă mâinile peste an”
(ENV,154).
“La români, la lăsatul de sec (post), după ce au mâncat casnicii,
masa se lasă neridicată și se pune mâncare și pentru răposați. Pe masă se
așează o farfurie cu câte puțin din fiecare fel de mâncare, apoi o solniță
(sărărie), o felie de pâine și un pahar cu vin” (G.C, 150).
Foarte frecvent apare credința că nu e bine să dai sare din casă,
nici împrumut nici să lași să-ți fie furată, căci acest lucru poate aduce
ghinion. “în ziua de Ispas să nu dai sare și foc din casă, dacă vrei să nu ai
pagubă”(IN, 237-ENV, 154); “...și sare nu se dă, că, dacă ai vaci, nu vor
avea smântână”(ENV, 154);
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Multe din întrebuințările sării legat de animale se referă la
sănătatea lor precum și la frica de vrăjitorii făcute, în special, cu scopul
de a le lua mana:
Primăvara se dă sare la vite, în prealabil încălzită la foc, “pentru
sănătatea lor și pentru a fi ferite de fermecătorii". (S. Mangiuca,
Călindariu, 1883, martie) “Când dai sare din casă lunea nu-i bine, că-ți
mor vitele”. “Dacă scoți din casă sărătura sau acritura după apusul
soarelui, îți mor vitele”(G.C-IN, 237). “Sara să nu dai sare, că-i pagubă
la vite”: “Când îți fură sarea de la oi sau vaci, ele vor muri”.(IN, 236)
”Sare dacă-ți fură de la vite, pot muri toate [...] Ori de la oi de fură, sânt
duse toate”.’(ENV, 153)
Ion Ghinoiu menționează în Obiceiuri populare de peste an (77)
practica magică numită furatul manei care se făcea de către vrăjitoare,
strigoaie sau moroaie, la începutul anului Pastoral, în noaptea sau
dimineața zilei de Sf. Gheorghe, și cu ajutorul “droburilor vrăjite de
sare” care se îngropau în calea de trecere a vacilor.(IE, 154) “De Sfântul
Gheorghe, în Biharia, ca să întoarcă laptele la vaci, femeia merge la râu
cu urma vacii pe care o aruncă în râu rostind un descântec; apoi vine
acasă, ia patru drobuțe de sare și patru de pâine; le ține cu mâna cea
stângă, iar cu mâna dreaptă prinde de un colț măsaiul de pe masă și-l
târâie după dânsa la un furnicar mare”. “Rămășițele droburilor de sare de
prin târlele vitelor, și mai ales ale oilor, sunt socotite că aduc spor și
izvor în casa în care intră”. “ Fermecătoarele din Bucovina pun sare, pe
unde trec vacile vecinilor lor și ale altor oameni și, trecând vaci streine
peste sarea cea îngropată, fermecătoarele o dezgroapă și o dau vacilor
sale ca s-o lingă. Și în chipul acesta încă iau laptele de la vacile streine”
(NC, 111 - după SF Marian, 1994, II, 260).
“Când dai cuiva lapte, să-1 sari, că dacă e sărat, nu-ți pot lua
mana vacii. Când ți-a dat cineva lapte, nu speli oala, ci pui o bucățică
de pâine și sare și-i dai astfel mana înapoi.” (AO, 286 - N.V, 187)
“Dacă laptele dă în foc, să presari sare, ca să nu se ardă mana
vacii”.(IN, 237). Furtul manei însemna o adevărată tragedie pentru
familia care pierdea astfel una din principalele surse de alimentație și
posibilitatea de supraviețuire.
Un loc de căpetenie între alimentele sacre ale bucătăriei
tradiționale, îl ocupă pâinea și sarea. “Pâinea și sarea sunt elemente
indispensabile pentru susținerea traiului zilnic și simbolizează sanctuarul
familial, armonia indisolubilă a vieții conjugale”. (G:C:,321) “Pânea și
sarea alungă tot răul de la casă”. (ENV, 154).
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Drept prelungire a sacralității sării, este puterea sa magică și
apotropaică .“Pânea și sarea nu se pun pe fereastră, căci la pâne tot răul
trage”. “Sarea să nu steie pe fereastră, că se duce tot norocul din casă pe
ferești. Locul sarei e pe masă” (ENV, 154) “La popor masa stă sub
icoane, la răsărit”. Masa aceasta trebuie să fie acoperită cu față albă, iar
pe ea să stea pâine și sare - obiecte sfinte cu funcții apotropaice” (IE,
258) De pe masa oricărui gospodar, nu lipsea niciodată pâinea și sarea
considerându-se că aceste alimente au puterea de a îndepărta duhurile
rele și influențele nefaste.
Dacă în ritualul funerar sau cu ocazia pomenilor, alimentele nu
erau sărate, pentru a permite celor plecați să participe, simbolic, la aceste
festinuri care le erau dedicate, pe de altă parte, în viața cea de toate
zilele, mâncarea trebuia să fie sărată căci “o hrană nesărată e semnul
unei bucătării non-umane, rezervată duhurilor de pe lumea cealaltă”.
(AO, 286) “Pe Necuratul cine-1 are, îi dă mâncare nesărată”. (NV, 155)
“Cine are pe dracu în casă îl ține în pod sau într-o cameră deosebită; îi dă
să mănânce [...] Numai sărat să nu-i deie că Doamne ferește ce
face!”(AO, 286-E.NV, 466) Opțiunea sărat/nesărat însemna, de fapt,
opțiunea pentru forțele binelui sau al răului.
Cu toate că alimentația omului nu se poate lipsi de acest aliment
esențial există și părerea contrarie că: “E tare bine când greșești
mâncarea sau mămăliga nesărată. în Mihalcea sânt case unde se face
mămăliga nesărată, [pentru că oamenii cred, n.n.] că [astfel, n.n.] le
merge bine”. (ENV, 155)
Interdicția de a fura sarea arată deosebita importanța care se
dădea acesteia: “Sare e tare păcat a fura, că ea una cu pânea merge. Dacă
furi sare, nu e bine în casă căci sarea nu poate fără pâne și pânea fără
sare” (ENV, 153) “Care ți-e dușman niciodată nu-ți va mânca în casă,
nu-ți mănâncă pânea și sarea. Căci simțește că-ți e rău și se teme, căci
dacă va mânca va cădea pe dânsul [?, n.n].” (ENV, 154) Să fie această
credință legată de aceea că dușmanul e asociat Necuratului și, ca atare,
reacția lui față de acest aliment sacru e aceeași. Caracterul sacral al sării
e recunoscut și în Biblie care o denumește “mana lui Dumnezeu”. (G.C.,
I.N., 237)
Este un simbol al incoruptibilității având, totodată și un caracter
justițiar. “Sfânta sare e sfânta dreptate”.(ENV,153) “Ca pânea și ca sarea
nu-i alta în lume, care să pedepsească pe cel vinovat; pe cel nevinovat
nu” (ENV, 154) “Sare cine fură, sarea îl descoperă că a furat” (ENV,
153) “Jurământul cel mai strașnic la români este acel făcut pe pâine și

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

Mihaela Mureșan

372

sare. Jurământul mare / Pe pâine și sare / Pe sfintele icoane”. (G.C, 230)
“în Moldova se blastămă astfel: Bată-te pânea și sarea mea!”
Este împărțită, asemeni pâinii, în riturile de înfrățire'. “Frățiile de
cruce se fac pe pâne și sare”(GH.C-I.N., 237) Este un simbol al alianței
indestructibile. (IE, 21) “Doi inși care mâncau sare împreună erau
considerați, ca fiind uniți prin cele mai strânse legături. La români frăția
de cruce se face cu pâine și sare.” De asemenea, mâncarea pâinii și a
sării de pe același taler, este semnul armoniei perfecte și al păcii între
soți”. (G.C, 229)
Sarea este și un simbol al ospitalității: “Primirea tradițională a
oaspeților de seamă cu pâine și sare are semnificația stabilirii unei
coeziuni afective și spirituale, dar și menirea de a feri pe cel venit de
orice agresiune a unor dușmani și forțe ostile”. “Sarea se oferă la
primirea unor înalți conducători, exprimând dorința comunității ca
aceștia din urmă să le asigure bunăstarea materială, semnificată prin
pâine, și păstrarea nealterată a tradițiilor, sugerată de sare, care e
simbolul permanenței și al înțelepciunii". (IE,359) Multe boli sunt
lecuite cu sare, aceasta dovedindu-se un fel de panaceu universal.
Ca leac, “sarea care se pune la tăietură după [de la, n.n.] capul
porcului e bună de friguri”. (IN, 236) Se folosește, sub formă de
cataplasme (comprese cu sare încălzită), contra durerilor reumatismale,
contra bătăturilor și a degeraturilor. Se face gargară și inhalații cu apă
sărată contra durerilor de gât și în caz de inflamare a bronhiilor. Sarea
oprește curgerea sângelui (provoacă hemostază) și potolește durerea de
măsele. Se folosește contra ulcerelor și pentru alungarea viermilor
intestinali. (IS, 55) Sarea are o mare putere purificatoare.
“Poporul crede că ciuma mai are un copil, pe care-l ia cu dânsa,
când pornește să omoare lumea. De aceea, în fiecare casă se pregătește
câte o albie și un pieptene, și în fiecare seară se toarnă în ea apă caldă,
pentru ca noaptea, când va sosi ciuma cu copilul ei, să-l poată scălda. De
asemenea i se pregătește, pe o masă, pâine, vin și sare, ca să aibă cu ce
se ospăta”. (NC, 132 - după Candrea) Ritualul darului oferit pentru a o
îmbuna seamănă cu acela al ofrandelor oferite ursitoarelor pentru a ursi
de bine pruncului nou-născut. Forțele răului trebuiau domolite pentru a
stăvili mari nenorociri și pentru a evita suferințe inutile.
Utilizarea sării este cunoscută și în unele practici legate de
fenomenele meteorologice:

Astfel, pentru a cunoaște situația precipitațiilor din anul care
urma, de Crăciun, de Anul Nou (în noaptea de Sfântul Vasile) sau de
Bobotează, țăranii obișnuiau să facă diferite calendare dintre care
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amintim calendarul din foi de ceapă: se lua o ceapă mare, se alegeau
douăsprezece foi de aceeași dimensiune care se sărau și care primeau
numele unei luni, apoi acestea se puneau pe geam, pe masă sau într-un
loc ferit în cameră, la miezul nopții. în funcție de cât de tare se umezea
sarea din foile de ceapă, se putea vedea care lună va fi uscată, care
umedă și care ploioasă. (V.M, 110).
în răspunsurile la Chestionarele Hașdeu (Programa pentru
adunarea datelor privitoare la limba română, 1884) și Densușianu
(Gestionarul despre tradițiunile istorice și anticitățile terilor locuite de
români, 1893 și 1895) sunt menționate diferite practici pentru
provocarea ploilor în caz de secetă prelungită.
In localitatea Seimenii Mari, jud. Constanța, pentru ca să ploaie
“primăvara, după terminarea semănatului, se făcea o păpușă din cârpe în
formă de femeie. Se aducea pe malul gârlei o grapă veche, de furat. Pe
grapă se punea păpușa, pâine, o sticluță cu vin, sare și un cuțit. Toate
acestea trebuie să fie de furat de pe la case. Când se aruncă grapa, nu se
bocește ci se urează călătorie bună și să dea Dumnezeu ploaie”. (l.T, p.9).
Pe de altă parte, “dacă ploaia dura prea mult, se citea dintr-o
carte bisericească, se fura o icoană, care era aruncată în fântână
împreună cu trei linguri furate de la trei familii, se presăra sare pe foc;
copiii recitau un descântec, în timp ce amenințau ploaia, în fața casei, cu
unul sau trei topoare pe care le înfigeau în pământ” (IT, 117).
Din multele superstiții legate de fenomenele și previziunile
meteorologice prin sare, amintim doar câteva: “Când sarea se umezește
fără motiv în vasul în care este păstrată, înseamnă că se apropie ploaia”.
(V.M, 123). “Dacă arunci o mână de sare în foc stă ploaia” (V.M, 127după T. Pamfile, Văzduhul,) sau “dacă pui de trei ori sare pe foc, se
potolește pe dată furtuna”. (AO, 285).
Superstițiile legate de utilizarea sării erau frecvente și ele priveau
aproape toate aspectele vieții.
Legat de zilele săptămânii: “Lunea nu se îngroapă morții, nu
se dă nimic din casă (nici măcar jar ori sare) căci e rău de pagubă și
nu se iau ouăle din cuibar iar vinerea, fiind o zi sfântă, sunt interzise:
toate muncile menajere, țesut, cusut, tors etc), ca și a oferi cuiva jar
ori sare”. (IT, 191).
“Vărsarea sării prevestește necazuri și nenorociri".(IE-A.
Gorovei) “Se crede că dacă se varsă sare pe masă, va fi ceartă în
casă”. (IN, 236) “Când dai sare pe foc, pe cea lume o strângi cu
genele ochilor” (IN, 236);
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“Când greșești și pui de două ori sare în mămăligă, e a
strămutare”.(fN, 236).
“Când focul pârâie și lasă scântei, e semn că te vorbește cineva
de rău. Să iei sare și s-o arunci în foc”. (G.C,64) “Când huiește focul, te
vorbesc dușmanii de rău, presară iute sare pe foc și ei vor face pușchea”.
(AO, 287).
Furtul sării trebuie prevenit căci acest fapt poate aduce mari
nenorociri. “Din sare de ți se fură, nu-ți merge bine”.(IN,236). “Sare
dacă furi de la o casă, ai luat dulceața, ai luat folosul din casă.” “Cine
fură sarea de la o casă, îi fură sporul”. “Pricaz mare se face la
gospodărie, dacă-ți fură cineva din sare sau ou, îndată ai pagubă între
vite sau în casă ceva. Sunt oameni cari anume îți fură, dară dacă dai
degrabă că ți s-a furat și știi, nu-ți strică nimică. Povestitoarei i-a furat
o vecină sare și i-a perit un bou”. (ENV, 153). “Sare cine fură, norocul
aceluia e ca sarea, amu-1 vezi și amu nu se știe ce s-a făcut.”
(ENV, 153). Sarea este asociată bunăstării, stabilității și temeiniciei
unei case. De aceea, ea trebuie păzită cu strășnicie de răuvoitorii și
vrăjmașii care ar dori s-o fure.
Dar există și părerea contrarie: “Sare de-ți fură cineva, îți ia răul
din casă” sau “Ba eu aș vrea să-mi fure cineva din sare, că de acela nu se
alege nimic și mie îmi merge bine”, (idem)
Dacă ceri sare cu împrumut, trebuie s-o dai degrabă înapoi, altfel
îți va fi viața sărată” (G.C-IN, 237).
“Când o femeie îți toarce și nu i-ai plătit bine, să-i dai sare. La
tors totdeauna se dă sare, pentru câtă putere i s-a dus femeii îmbălând
tortul, că altfel ai păcat”. (ENV, 153).
“Când ia foc casa, pune sare pe masă; numai așa te lasă focul să
scoți lucrurile din casă” (idem, ENV, 154) Iată că și focul se teme de
puterea sării. “Sarea să nu steie pe horn sau sub horn, că nu poți dormi”
(ENV, 154).
“Pentru a cumpăra locul de la spiritele rele, adică pentru a face
posibilă construirea casei și a asigura locuitorilor ei un somn liniștit și o
viață fericită, omul trebuie să sacrifice în fundament flori, boabe de
cereale și de piper, usturoi dar și sare, obiecte din fier, monede, precum
și diverse animale, păsări ori insecte (pisici, câini, porumbei, cocoși, oi,
cai, buburuze etc.)”. (I. T., 29).
“Primăvara, dacă pui sare pe limbă, nu te mai spurcă paserile”.
“Banii îngropați cu sare sunt scutiți de hoți” (G.C, 229).
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Este, într-adevăr, uimitor cât de frecvente sunt utilizările sau,
dimpotrivă, interdicțiile de a utiliza sarea în tot ce ține de viața materială
sau spirituală a omului.
Utilizarea sării este menționată și la Jocul călușarilor. “Când
călușarii joacă jocul lor la vreun sătean, cer să li se aducă pelin, usturoi,
sare pe care le pun în mijlocul horei și, în timpul jocului, le calcă cu
vârful opincilor. După terminarea jocului, săteanul ia pelinul, usturoiul și
sarea ca bune de leacuri” (NC, 186 - după Fochi).
Dintre multiplele proprietăți ale sării poate cele mai interesante
sunt cele ce privesc puterea ei magică și apotropaică. “Dintre agenții
cei mai generalizați în magie fac parte apa, focul, hornul, pâinea, sarea,
usturoiul, cămașa, cenușa, rugul, socul”. (PB, 50).
O categorie de farmece era îndreptată spre distrugerea sau
producerea de nenorociri. “Un bulgăraș de sare se pune sub limbă la un
om când moare; a treia zi se scoate din gură. O fărmătură cât de mică [de
sare, n.n.], dată în rachiu sau în altceva, în scurt timp omul moare fără să
știe de ce” (IN, 237).
Pe de altă parte, au fost create alte farmece și descântece de
apărare împotriva faptului magic potrivnic. “Prin intermediul acestui
element, sarea, se putea acționa direct asupra trimițătorului vrăjitor,
returnându-i-se și provocându-i neplăceri. (A.O, 285). “Când nu știi că
îți trimite cineva farmece, îți faci rău, nimic alta să nu-i dai, cât pâine și
sare; taie o felie și-o sară și i-o dă. Mai mult nu-i trebuie”. (ENV, 153).
“Când îți trimite cineva pe Necuratul, să te necăjească noaptea prin
somn, să presuri pragurile cu sare sfințită, că nu se mai poate apropia”.
(ENV, 154). “Dacă îți vine broască, fapt în casă, să nu-i faci nimică. Dăi pâne și sare și se duce cu fuga pe capul celuia ce a trimis-o, cu ceea ce
ți-a vrut el ție” (ENV, 154). “Noaptea e bine să stea sarea pe fereastră
căci adormi bine și nu se poate apropia nici un rău (G.C, 285) sau
“Răutățile ce vin mănânc și beu și apoi se duc - și atunci nu-ți fac nici
un rău”. (ENV, 154).
Sarea trebuie purtată în încălțări, ca să nu se prindă farmecele de
cei ce o poartă. - “Babele descântă argintul viu, adesea cu sare și cu
pâine, îl pun într-o alună și fac baier din el, ca să-l apere pe om de rău”
(NC, 222 - Candrea) Printre multe alte măsuri de apărare împotriva
deochiului se numără și aceea de a lega de mâinile copiilor, în special,
un săculeț cu usturoi, piper, semințe de cereale, tămâie, sare și pâinișoare
sau obiecte de aur și fier. (IT, 48).
O practică menită să întărească poziția socială a unui sătean este
consemnată de S.F. Marian în Botanica poporană română, la capitolul
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Mătrăguna prin captarea bunăvoinței acestei importante plante magice:

“Feciorul sau bărbatul ce voiește să fie mai ales și mai distins între alți
oameni, să ajungă la o stare mai înaltă și mai însemnată, să fie iubit și
cinstit de toți, ia vin, dulceț sau zahăr, pâine și sare și, într-o zi de frupt,
niciodată în una de sec, până nu răsare soarele, se duce unde știe că se
află mătrăguna albă și, cum ajunge la dânsa, o unge cu dulceț, o
stropește cu vin, o îmbracă cu cămașa sa și apoi, luând o crenguță
rămuroasă de fag [...] o înconjură cu crenguța aceasta de trei ori zicând
[...]. După ce a săpat-o și a pus în locul ei pâinea și sarea, o ia cum a
săpat-o
și se întoarce cu dânsa acasă”. (I.E, 266).
Sării i se atribuie și puteri miraculoase, de talisman. Printre
multe alte măsuri de apărare împotriva deochiului se numără și aceea de
a lega de mâinile copiilor, în special, un săculeț cu usturoi, piper,
semințe de cereale, tămâie, sare și pâinișoare sau obiecte de aur și fier.
(IT, 48).
Dintre practicile magice utilizate în descântece, amintim
câștigarea bunăvoinței duhului bozului: “Să te duci la boz luni de
dimineață, după ce mai întâi faci acasă nouă mătănii și iei oleacă de
mămăligă și puțină sare, și zici: “Bună dimineața, bozule, eu te cinstesc
cu pâine și sare și cu nouă mătănii, iar tu să mă cinstești cu sănătatea
vitei, să nu-i stea viermii în rană, cât nu stau popii și preoteseie, primarii
și dregătorii în rai”. (NC, 196 - după Gorovei)
Un ritual de descântare ne spune că: “Descântătoarea [...] se
duce la un râu curgător cu o bucățică de pâine, un drobușor de sare și cu
o cofiță sau oală nouă în mâna dreaptă. [...] Ajunsă la râu, bate trei
mătănii, aruncă din pâine și din sare ceva în undele apei, apoi [...] zice:
Apă curgătoare, / Eu te sorocesc / Din cap / Până-n picioare, / Tot cu
pâine și cu sare / Să lecuiești pe (cutare) / Cu leac / Sănătate în veac”.
(NC, 218).
Iată și un descântec “de bubă” spune: “Bubă neagră, bășicată, /
Bubă galbenă / .../ Bubă de 99 de feluri, /.../ Că cutare te descântă / Cu
pâine și sare...” (GC, 186). “Babele descântă argintul viu, adesea cu sare
și cu pâine, îl pun într-o alună și fac baier din el, ca să-l apere pe om de
rău” (NC,222 - după Candrea).
Dar sarea mai era utilizată ca adjuvant și în culegerea plantelor
de leac sau a celor utilizate în diferite practici rituale cum ar fi,
bunăoară, aceea a trecerii pragului unei alte vârste.
Vinerea Sântoaderului (din ciclul sărbătorilor care marcau
înnoirea timpului Ia început de primăvară), ne relatează Ion Ghinoiu,
“era dedicată culegerii rădăcinilor de iarbă mare sau homan pentru a fi
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pus în scalda fetelor. în noaptea de vineri spre sâmbătă în Muntenia și în
alte părți, tot poporul, mic și mare, se spăla pe cap și trup cu apă în care
se tocau rădăcini de iarbă mare.
Unul din sensurile spălării rituale a părului în noaptea sau
dimineața zilei de Sântoader era cel de purificare. [...] (193) în alte zone
ale țării, homanul era înlocuit cu o altă plantă, popelnicul, care creștea în
pădure. Fata din Apuseni, schimbându-și pieptănătura la 14 ani,
dobândea un alt statut, acela de fată mare. “Când mergeam în pădure
după popelnic, duceam o bucătură de pită cu sare și le lăsam sub tufa
unde găseam frunza. [...] Când luam frunza spuneam: “Popelnice,
popelnice, / Eu îți dau pită cu sare, / Tu să-mi dai cosiță mare!”(194)
“Pâinea și sarea sunt plata frunzei” (Lucia Apolzan, 1983, p.703)
Referitor la culesul plantelor de leac, Ghinoiu menționează:
“Culesul plantelor era un adevărat ritual care se desfășura în anumite
condiții de timp și de loc. [...] Persoanele care le rupeau trebuiau să fie
curate, să spună anumite cuvinte și să răsplătească pământul pe care a
crescut floarea ruptă sau smulsă cu pâine, sare, semințe etc.” (I.G.,
Vârstele, 214).
Caracterul oracular al sării este dovedit de nenumăratele
practici de aflare a ursitei, a viitorului soț (soție). Practici divinatorii
pentru aflarea ursitei aveau loc în seara (ajunul) de Anul Nou, a
Bobotezei și a Sfântului Andrei. (P.B.,54)
“Se iau mai multe farfurii, sub care se așează diferite obiecte ca:
inele, verigi, mărgele, pieptini, sare, pâine, cute, pițulă, cărbune, cușmă
sau căciulă etc. [...] După ce s-au așezat fetele și feciorii din altă odaie,
și, ridicând fiecare câte o farfurie, își explică din ceea ce se află sub ea
cum o să le fie soțul sau soția” (NC,94)
“Provocarea prin vis a ursitului se realiza cel mai des cu turta
rituală, azima, preparată magic după felurite prescripții. Era sărată, coaptă
cu legume din resteie de la jugul boilor, mâncată pe tăietor. De regulă cel
visat, care venea să deie apă fetei, devenea soțul acesteia”, (și AO,286)
“Ca să-și viseze fata ursitorul [ursitul, n.n.], trebuia să plămădească vineri
noaptea și sâmbătă noaptea până în ziuă ca să coacă pâinea. Și din cea
pâinea ce o va scoate, să muște o îmbucătură și s-o puie în brâu, iar restul
s-o împărțească la oameni. Seara să puie brâul jos și să bată mătănii și să
zică: <Dacă nu te-a aduce brâul, te-a aduce sarea, dacă nu sarea, pâinea, în
vis să te visez și să vii să te văd>”.(AO,286-ENV,155).
Exista practica magică a provocării ursitei, adică aducerea
feciorilor sau a drăguțului la soc, care se făcea cu vrăjuri și cu
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“numeroși agenți magici din categoria celor cu circulație universală:
pâine, sare, secere”. (P.B., p. 44).
Ștefania Cristescu menționează în Descântece din Cornova,
Basarabia, (153) practica ursitului cu sare: “...Miercuri, dimineață,
cân’te scoli, să-mbrași o păreche de șiorapi și să leji on brâu. Și-o
legătură de sare de brâu. Și să porți trei zile. Vineri sara s-o desleji și să
presori patu care dorni cu ciorapii și brâu și sarea nu se leapădă de loc
păr’vineri sara [...]” sau a ursitului la soc: “Să dușe la soc cu pâne și
cu sare și fașe noi (...), bate mătănii la icoane, șî le pune într-o oală
pănă n-o sfințî soarele, într-o sâmbătă seara. Bate mătănii la soc.
“Datorită prezenței spiritului malefic în interiorul plantei, socul este un
element preferat, utilizat și în vrăji. La soc merg fetele noaptea în
pielea goală și-1 sorocesc cu pâine și sare și cu zahăr, să-și vadă
ursitorul” (NC, 208 - ENV).
Sarea a pătruns și în folclorul românilor. Există numeroase
proverbe, zicători, cimilituri, care ne vorbesc despre sare. O ghicitoare
românească dă o definiție metaforică a sării: “Apa mă naște, / Soarele
mă crește, / împărații și domnii mă iubesc, / Și când pe mama o întâlnesc
/ Cad jos și mă topesc” (I.E, -A. Gorovei, Cimiliturile, p.365).
Este cunoscut basmul “Sarea în bucate”, prelucrat de Petre
Ispirescu, care confirmă faptul că nimic nu este mai bun, adică
indispensabil, în bucate, alimente, decât sarea pentru că ea este aceea
care dă gust mâncărurilor (cu condiția să nu fie în exces).
în lumea basmelor “eroul care parcurge spațiile inițiatice poate fi
îndemnat să guste dintr-o mâncare nesărată, ce riscă să îl împiedice de a
se mai întoarce în lumea celor vii. (AO, 286 - Propp, Mesnil, 91) Eroii
basmelor: când plecau “la drum luau unele talismane: pâine, sare, ceapă,
usturoi, pelin, obiecte de fier etc” (IE, 203).
încercând să facem o prezentare generală a celor mai importante
domenii care privesc credințele, obiceiurile și practicile în care este
implicată sarea, am pătruns într-un univers fascinant care cuprinde
aproape toate aspectele importante ale vieții omului și ale lumii care-l
înconjoară căci sarea nu este un simplu element chimic ci mult mai mult:
un simbol, o putere, o necesitate absolut indispensabilă vieții.
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E. Petrovici - Folclor din Valea Almăjului

CROYANCES ET COUTUMES LIÉES Â L’UTILISATION
D UNE ANCIENNE RICHESSE DE LA TERRE: LE SEL
Résumé
Le sel est pour notre pays un vrai trésor național, une richesse ă
laquelle on a attribué bien de propriétés. Le sel est connu pour son
caractere sacral. II est mentionná dans la Bibié et il est utilisé dans des
nombreux rites ă cause de son pouvoir purificateur. Le
sel
est
le
symbole de l’incoruptibilité et il a un caractere justicier. II est offert,
avec le pain, dans Ies rites de fraternisation car il permet la réalisation
des alliances indestructibles entre les gens. II est le symbole de
l’ospitalité car les visiteurs sont accueillis avec du pain et du sel.
Symbolisant, toutefois, la permanence et la sagesse, il est investi
d’un pouvoir magique car on croit qu’il peut éloigner les mauvais esprits
de la maison. Les Daces l’utilisaient comme un instrument de lutte en le
jettant dans les yeux de leurs ennemis.
II accompagne les gens durant les grands rites de passage (des la
naissance et jusqu’ă la mort). Les Fées qui décident le destin de l’enfant,
la troisiéme nuit aprés sa naissance, sont attendues avec quelques
“cadeaux” étalés sur une petite table parmi lesquels le sel. Pendant les
noces, la mére du marié attend les jeunes époux avec du pain et du sel
qu’il leur offre pour rester ă jamais ensemble. Pendant les funérailles, les
plats qu’on sert aux convives sont préparés sans du sel pour ne pás
éloigner les esprits des ancétres qui y pourraient y participer
symboliquement.
Le sel est présent dans plusieurs fétes religieuses ayant differents
rőles symboliques (surtout pendant les Páques).
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Pour avoir des animaux sains, on dóit leur donner du sel chauffé.
Les sorciéres faisaient des pratiques magiques ă I’aide du sel (par ex: le
voi du lait).
Ayant un grand pouvoir purificateur, il était fréquemment utilisé
comme médicament (une sorté de panacée universelle).
Les phénoménes météorologiques, comme la pluie ou la
sécheresse, pouvaient étre éloignés par 1’utilisation du sel. En mérne
temps, on pouvait prédire la quantité des précipitations ă l’aide du
calendrier populaire de l’oignon sálé.
Le paysan roumain a développé, durant les temps, beaucoup de
superstitions liées ă l’utilisation du sel (pár ex: “si on te vole du sel, tu
seras trés infortuné”). Les jeunes filles non-mariées essayaient de
deviner leur futur mari (en mangeant un pain trés sálé, elles croyaient
réver leur bien-aimé).
Beaucoup de récits-merveilleux, des contes de fée, des proverbes
ou des dictons de notre folklóré utilisent le sel comme porte-bonheur.
En parcourant les principaux domaines oú le sel est impliqué,
nous avons constate qu’il est présent dans tous les domaines et tous les
moments concernant la vie matérielle ou spirituelle des hommes, mais
aussi des plantes ou des animaux, et qu’il n’est pas un simple élément
chimique mais bien plus: une force terrible et une nécessité
indispensable ă la vie.
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Obiecte, animale, plante, ce par, la prima vedere, pentru un
"ignorant” în ale magiei, un lucru fără nici o semnificație, având doar
trăsăturile lor pragmatice, se umplu de sevă simbolică în momentul în care
intră în contact cu anumită mentalitate care îi conferă ființei sau obiectului
funcția de semn, de înțeles aparte, ce sfidează uneori raționalul.
Universalitatea acestei căutări a semnificațiilor ascunse în tot ce
ne înconjoară: lucruri, ființe sau semne ale vremii, ne-o demonstrează și
ancheta etnografică pe care un grup de elevi de la un liceu tehnic din
Montpellier a elaborat-o în urma cercetărilor de teren pe care le-au
efectuat în perioada de Paști și de Crăciun în două regiuni din sudul
Franței. în studiul lor, Legendaire du Languedoc-Roussillon, cercetătorii
au îmbinat atât latura etnografică a cercetării (obiecte, meserii cu valoare
etnografică) cu cea etnologică (ce are o pondere mai mare în volum):
povești și legende, proverbe și zicale, obiceiuri, medicină populară,
magie și vrăjitorie, superstiții etc.
Ceea ce ne-a atras atenția pe parcursul lecturii a fost
similaritatea răspunsurilor țăranilor francezi la chestionarul adresat cu
ceea ce am citit în literatura de specialitate din România, din
răspunsurile pe care țăranul român le dădea în legătură cu aceleași
chestiuni. Vom reda, pentru o imagine completă asupra răspunsurilor,
întreg capitolul care se referă la superstiții:
„Strămoșii noștri au trăit, din generație în generație, retrași în
căsuțele lor de la țară, cu credința lor naivă că niciodată nu poți fi
întotdeauna foarte prudent, că trebuie să fii mereu atent la meandrele
unei lumi uneori ostile, la „răutățile” oamenilor și ale lucrurilor...
Modernitatea n-a spulberat credința acestor țărani. Foarte mulți oameni
au fost superstițioși; s-au lăsat prinți de credințe grosiere, de practici
absurde, ridicole, de această fuziune dintre magie și religie pa care am
întâlnit-o frecvent. Admitem că există și în zilele noastre forțe obscure în
lucruri, forțe vii care ne înconjoară...
Animalele fac obiectul unor superstiții prin intermediul cărora se
exprimă incertitudinile noastre sau ne potolesc angoasele. Unele dintre
ele sunt aducătoare de noroc
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Insectele:

1.

2.
3.

4.

Păianjenul sau fluturele sunt aducători de speranță

însă pentru cei care îi omoară semnifică pierderea
oricărei speranțe
un păianjen de dimineață anunță întristare
cei care găsesc o buburuză trebuie să o prindă în mână
și dacă aceasta zboară spre cer va fi cu noroc.
Omorârea ei va aduce, fără discuție, nefericirea
cel care are un greiere în casă este semn sigur de
noroc

Mamifere-, o lăbuță de iepure fixată la poarta de intrare este un porte bohneur pentru cei care locuiesc în casa respectivă. Pisica

este printre cele mai nefaste animale care există: în timpul
unei furtuni dacă pisica se așează aproape de cuptor uitânduse țintă va atrage fulgerul asupra casei. O pisică neagră care
traversează strada în același timp cu o persoană îi poartă
nenoroc acesteia. A vedea o pisică neagră noaptea este un
semn de moarte.
Câinele este și el aducător de nenoroc. Câinele care „urlă a
mort” anunță nefericire: „Câinele plânge, moartea vine”.
Păsări:

1. Pentru a fi fericiți sau pentru a alunga moartea, strămoșii
țintuiau cucuvele sub streșinile lor. A auzi o cucuvea
cântând este un semn de moarte.
2. dacă o barză își face un cuib pe hornul unei case, căsenii
acesteia vor avea zile foarte fericite
3. cel care aude un cocoș cântând sau doar îl vede va avea noroc
4. dacă în timpul cununiei religioase o rândunică pătrunde în
biserică, mirii vor fi fericiți toată viața
5. dacă un porumbel intră într-o cameră, dimineața, în
momentul în care te trezești, vei fi fericit
6. A vedea un corb, în lumina unei ferestre, este semn
incontestabil de nefericire. Un corb care zboară, noaptea,
deasupra pervazului unei ferestre anunță un eveniment
nefericit
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7. Cântecul unei bufnițe în noapte este semn de moarte
8. Un liliac care pătrunde într-o casă poartă nenoroc căsenilor.
Reptilele

1. A avea cu tine o piele uscată de șarpe este semn de noroc
2. A vedea o salamandră este un semn de nefericire
3. A visa cu șerpi este un semn de nenoroc
Plantele. Plantele ca și toate animalele aduc cu ele diferite credințe

1. Cel care are șapte spice de grâu în casă nu va avea datorii si
va avea prosperitate
2. Vâscul este o plantă sacră care aduce norocul casei sau
locului unde ea se află
3. Lăcrimioara, această plantă albă și frumos mirositoare, care
înflorește în luna mai este aducătoare de noroc
4. Trifoiul cu patru foi însemnă noroc pentru care-1 găsește
5. Pentru a avea fericire tot timpul anului e bine să mănânci de
Anul Nou linte
6. Cel care cojește un cartof dintr-o bucată, fără a i se rupe coaja
cartofului, se va căsători în acel an
7. Dacă vei întâlni o căruță plină cu fân vei avea prosperitate
8. De cu zori, înainte de a răsări soarele, de Sântion (probabil
echivalentul sărbătorii românești Sângeorzul, nn) să culegi
flori de paie (imortele). Le împletești în formă de cruce pe
care o fixezi la poarta principală a casei Ea va proteja casa de
demoni. Mai poți să culegi în dimineața acestei zile 12 spice
de grâu pentru a fi bogat tot anul.
9. Există un obicei ce amintește că dacă atunci orez în urma
tinerilor căsătoriți, le va aduce noroc, prosperitate,
fecunditate
10. Se spune că e bine ca la nașterea uni copil să-i stropești
corpul cu usturoi, căci atunci nou-născutul va fi puternic și
frumos
Plante aducătoare de nenoroc

1.

A arde lemnul de smochin aduce nenoroc
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2. A te culca la umbra unui smochin ce are fructele de culoare
verde închis însemnă nefericire
3. A da cuiva pătrunjel pentru a-1 resădi, aduce nenoroc

Obiectele sunt și ele încărcate câteodată cu valențe magice
Obiecte purtătoare de noroc

1. Dacă întâlnești un dric gol este semn de noroc
2. Dacă găsești o potcoavă de cal este noroc. Unii țărani atârnă
deasupra porților o potcoavă cu cinci sau cu șapte cuie
3. Pentru a avea bani, să atingi marmura când suflă vântul prin
arbori
4. Dacă spargi din greșeală o sticlă albă e semn de căsătorie
apropiată și de bogăție
5. Cel care își îmbracă hainele pe dos va avea o surpriză plăcută
în acea zi. Nu trebuie să schimbi imediat haina îmbrăcată pe
dos, căci acesta aduce nenoroc
Obiecte aducătoare de nenoroc

1. A sparge mai multe farfurii în ziua nunții este semn de
nenoroc
2. O pălărie pusă pe pat e semn de nenoroc
3. A te încrucișa cu un dric în ziua nunții e semn de nefericire
pe toată viața
4. Foarte mulți oameni nu trec, pentru nimic în lume, pe sub o
scară. Această interdicție vine din faptul că scara formează,
datorită poziției ei, un triunghi. Or, primii creștini considerau
această figură geometrică, ca un simbol al Sfintei Treimi și al
Veșniciei. De aici s-a creat impresia că este o profanare să
treci prin acest spațiu sacru, sfidând astfel puterea
dumnezeiască. Așadar, a trece pe sub o scară poartă nenoroc.
5. A visa o apă tulbure însemnă nefericire
6. A pune o pâine invers pe masă, semnifică fie prezența
Diavolului, fie încă un mesean în plus
7. A deschide o umbrelă în casă e semn de nenoroc
8. A sparge o oglindă e semn de nenoroc. A sparge o oglinda
într-o zi de vineri e semn că șapte ani vei fi nefericit. A
sparge o oglindă și a o păstra aduce nefericire șapte sau
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doisprezece ani. Pentru a preveni acest fapt trebuie să iei cea
mai mare bucată din oglinda spartă și să o arunci într-un râu
sau puț.
9. A vărsa sarea pe masă e semn de nenoroc. Pentru a îmbuna
soarta, trebuie să arunci trei grăunțe de sare înapoi, peste
umărul stâng, de trei ori
10. A da din mână în mână o solniță e semn de nefericire
11. Dacă răstorni sarea pe masă într-o zi de vineri e semn
indiscutabil de ceartă. Pentru a preîntâmpina aceasta trebuie
doar să lași să cadă un grăunțe de sare pe sub umărul drept
Superstiții privind ziua de Vineri

1. Vineri este o zi norocoasă. Dar și mai norocoasă este ziua de
Vineri 13
2. A visa în noaptea de joi spre vineri un tânăr sau o tânără e
semn de căsătorie viitoare
însă ziua de vineri poate fi și de rău augur

1. A sparge un vas alb într-o zi de vineri e semn de nenoroc
2. A-ți tăia unghiile într-o zi de vineri înseamnă că te vor durea
dinții
3. vineri 13 aduce nenoroc
4. nu e voie să faci leșie în Vinerea Mare. Cea care spală
cearceafurile în acea zi își pregătește giulgiu
5. dacă râzi vineri plângi duminică
Alte superstiții

Superstițiile legate de numere sunt universale. Printre acestea
numărul trei e încărcat cu valențe magice deosebite (poate pentru că
acesta amintește de Sfânta Treime). Acolo unde creștinii îl situează pe
Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, țăranii văd: pământul, marea, cerul. Această
cifră este aducătoare de nenoroc și datorită faptului că Sfântul Apostol
Petru s-a lepădat de Iisus de trei ori.
Astfel, nu e voie să se aprindă trei țigări cu același chibrit, căci
cel mai tânăr servit cu foc va muri.
Dintre toate numerele, numărul treisprezece este cel mai
predispus la prejudecăți. Părerile sunt împărțite: după caz, vineri 13
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poartă noroc sau, dimpotrivă ghinion. Nu e bine să fie treisprezece
comeseni, căci fie cel mai tânăr, fie cei mai în vârstă va muri. Această
reputație proastă a numărului 13 se explică și prin faptul că la Cina cea
de Taină, Iuda trădătorul a fost cel de al treiprezecelea mesean. Mai
putem aminti în legătură cu acest subiect și mitul nordic al lui Loti:
Doisprezece zei scandinavi petreceau la masă când Loti s-a așezat și el la
masă. La sfârșitul mesei, acest al treisprezecelea mesean a provocat un
scandal care a dus la moartea lui Baldur, cel mai iubit dintre zei.
Superstiții legate de căsătorie

1. A sparge un pahar în ziua nunții e un semn de noroc
2. A plânge în ziua nunții e un semn de fericire
3. A te căsători într-o zi cu ploaie este de bun augur pentru
proaspăta familie
4. Nu trebuie să te căsătorești la mijlocul lui noiembrie sau
februarie, aceasta aduce nenoroc
5. O mireasă nu trebuie să poarte o rochie purtată înainte, aduce
nefericire în căsnicie
Superstiții privind perioadele de peste an

1. In seara de Revelion se pune o farfurie în plus la masă,
simbolizând masa săracului
2. Iisus și cei doisprezece apostoli sunt simbolizați prin 13
prăjiturele compuse din: nuci, migdale, smochini, curmale,
alune, nuga, struguri, portocale mandarine
3. In ziua de Anul Nou trebuie să mănânci linte petru a fi bogat
tot anul
4. In ziua de Lăsata Secului trebuie să faci clătite ținând un
ludovic de aur în mâna stângă. Dacă clătita cade în tigaie
acest fapt anunță bogăție pe tot anul
5. în ziua de Florii se pune deasupra patului, aproape de icoane
o ramură de merișor pentru a proteja și a aduce fericire
6. Trebuie să mănânci năut în Vinerea Mare pentru a nu avea
febră tot anul
7. Trebuie să eviți călătoriile în Ziua Tuturor Sfinților pentru a
nu avea accidente
8. De Sântion trebuie să aprinzi un foc mare și să sari peste el.
Apoi se aprinde o păpușă de cârpă reprezentând un vrăjitor
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Alte superstiții

1. Dacă te înțepi când coși este semn de ceartă sau de surpriză
neplăcută
2. Dacă întorci un cuțit pe masă e semn de nenoroc
3. Dacă nu închizi ușa unui dulap este un semn nefast
4. Trebuie să faci semnul crucii pe pâine pentru a evita moartea
marinarilor pe mare
5. Nu trebuie să-i tai unghiile uni copil Duminca, căci atunci va
cânta fals
6. Când e o furtună mare să arunci în fața porții un pumn de
sare pentru a înceta furtuna
7. Când vezi un vrăjitor să îmbraci o haină pe dos
8. Când auzi sunând la ușă și nu vezi pe nimeni când deschizi e
semn că un mort îți cere să te rogi pentru el”

Credința că “ceva” neștiut și nebănuit ni se poate întâmpla în orice
moment și că acel “ceva” nu poate fi oprit din împlinirea lui, că acel
„ceva” poate, într-un cuvânt, să ne hotărască destinul sau să devină parte
din el, nu mai trebuie, așadar, căutată doar într-o anumită zonă etnografică
(fie că denumim prin aceasta un spațiu mai mic, cum ar fi o regiune
geografică dinăuntrul unei țări sau chiar o țară anume) ci ea, „frica de
necunoscut”, a fost un fapt ce a ținut tot timpul, de trăsăturile culturale ale
fiecărei țări în parte. O permanentă și enormă dorință a omenirii de a ști ce
se află dincolo de realitate, de semnele ei uneori indescifrabile, a creat
această gândire simbolică a umanității, perpetuând, prin ”rescrierea
realității”, inexprimabila tentație pentru magic.

LA TÉNTATION DL MAGIQUE
Rcsumé

Les superstitions ont la vie dure. Chaque jour de nos pensées et de
nos actes resurgit quelque croyance, vieille comme l’humanité. Chacun de
nous se laisse entraîner par Ies coutumes du milieu ou il est ne, et ou il a
grandi. Et se laisse guider par Ies superstitions des ses ancétres, qui font
font parties intégrante de la culture qui lui a été donnée.
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SĂNĂTATEA ZEILOR ȘI BOALA DIAVOLEASCĂ

Cuplul sănătate / boală în Antichitate și Evul Mediu
- Repere antropologice Camelia Burghele

I. Repere mitologice. Sănătatea - un cadou al zeilor
Cadrele generale ale civilizației grecești prefigurează o anume
receptare a vieții și a morții, cu o extensie metafizică specială dedicată
ideii de nemurire, care acroșează în punctele ei esențiale și o paradigmă
concordantă a ideii de sănătate, căci "zeii sunt atanatoi, nemuritori,
oamenii sunt hrotoi. trecători, sortiți bolilor, bătrâneții și morții"1,
distincție care ordonează întreaga mentalitate colectivă greacă. Lumea
este creată și ordonată, potrivit sensibilității grecești, "ca joc și
amuzament al zeilor", zei care se disipează de cele mai multe ori într-un
concept extrem de elastic denumit generic "destin" și care guvernează
lumea pământenilor12.
Ca toate celelalte favoruri date pământeanului de către zeii
binevoitori, sănătatea este și ea resimțită ca un soi de cadou, adică o
stare independentă de voința omului: "bogății, libertate, sănătate, însăși
viața, nu depind de noi, deci nu sunt adevărate bunuri, și a le avea sau a
nu le avea nu ne sporește și nici nu ne scade în chip esențial fericirea.
Poți să le dorești și să le ai, dar fără a te atașa de ele, cu riscul de a te
aservi unor lucruri exterioare, căzând astfel pradă schimbării și pieririi.
Bolile, sărăcia, robia, moartea, nu se află în puterea noastră, deci nu
sunt niște rele adevărate și a le avea sau nu de îndurat nu este, în
esență, o nefericire"3. Se clădește astfel o accepțiune dată sănătății în
care etica populară îi atribuie acesteia aproape exclusiv calități
exterioare omului: muritorul de rând trebuie să se bucure atâta timp cât
este sănătos și nu trebuie să încerce să se opună voinței zeilor dacă
aceștia îi hărăzesc boala. Clipa trebuie trăită plenar pentru că soarta

1 Jcan-Pierre Vernant - Mit și religie în Grecia antică, București, 1995, voi I., p. 52.
‘ Adriano Tilgher - Viața și nemurirea în viziunea greacă, București, 1995. p. 30-31.
3 Adriano Tilgher - op. cit., p. 44.
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omului poate fi oricând schimbată de un zeu gelos sau supărat iar
polarizarea cuplului sănătate / boală se poate oricând inversa.
într-o asemenea ordine mentalitară, imaginarul aferent ideii de
sănătate și de terapie este firesc să fie subsumat eminamente
panteonului. Zeii sunt cei care lovesc oamenii, trimițându-le boli dintre
cele mai diverse sau făcându-i protagoniștii fără voie ai unor accidente
spectaculoase, soldate cu pierderea sănătății (multe dintre ele de-a
dreptul pitorești, prin fantezia și ineditul lor), transformarea nefericită în
tot felul de ființe respingătoare sau neputincioase sau chiar cu moartea,
de cele mai multe ori cu valoare de exemplu pentru ceilalți.
Pedepselor de acest gen nu li se putea opune decât tot un zeu,
resimțit de mentalitatea grecească ca un fel de "Hermes al terapiei”,
adică un curier între lumea zeilor și cea a oamenilor, cu puteri
tămăduitoare: Asclepios. Fiu al zeului Apollo și al nimfei Coronida,
Asclepios este considerat de către greci zeul sănătății și al medicinii.
Sursele priceperii sale în ale terapiei sunt duble: mai întâi el obține o
parte din harul său prin moștenire directă de la tatăl său, Apollo, el însuși
tămăduitor de boli4; pe de altă parte, el este crescut pe povârnișurile
Pelionului de către înțeleptul centaur Cheiron, care îl învață arta
vindecării oamenilor, folosind plantele naturii5.
Harul nativ și educația fac din Asclepios un vindecător de
excepție; nesocotirea ierarhiei cerești și a raporturilor muritorilor de rând
cu zeii atotputernici nu este tolerată însă de Zeus nici măcar fiului unui
zeu de descendență olimpiană, astfel încât Asclepios, care nu numai că
vindeca bolnavii, dar îi și aducea din nou la viață pe cei morți, supărându-1
astfel pe Hades, este pedepsit de către tatăl ceresc și trăznit cu un fulger
de foc. Muritorii i-au fost însă veșnic recunoscători, astfel încât Grecia
este plină de temple închinate zeului tămăduirii, dintre care cel mai
cunoscut este la Epidauros. Meșteșugul lui Asclepios a fost preluat și
continuat de zeița Igeea și de asclepiarzi, înaintașii medicilor de azi.
Notabil este faptul că atât Asclepios, cât și Orfeu, dezvoltau talente
speciale de tămăduitori apelând la o formă străveche de terapie a
spiritului: meloterapia. însă în vreme ce Asclepios vindeca oamenii
folosindu-și propria voce, căreia îi asocia un tratament pe bază de remedii
naturale, obținute mai ales din farmacopeea pădurii, deci exploatând
filonul medical al vindecării, Orfeu trata oamenii folosindu-și celebra liră,

4 N. A. Kun - Legendele și miturile Greciei antice, București, an nespecificat, p. 36.
5 N. A. Kun - op. cit., p. 36; George Lăzărescu - Dicționar de mitologie. București,
1992, p. 62.
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primită în dar de la Apollo, "fermecând oamenii"6, centrându-și așadar
puterea vindecătoare mai mult pe remedii magico-terapcutice.
Oarecum compensator în ordinea logică a mitologicului, și lui
Asklepios i s-au acordat atunci atribute magice și puteri magico taumaturgice maxime, el vindecând cu puterea miraculoasă a sângelui,
adică elementul ce va deveni indispensabil vrăjitoriei de înalt rang (în
lumea occidentală, cu precădere), dar și una dintre mărcile antropologice
de identitate ale genului fundamental implicat în magie, femininul:
Asklepios vindeca "cu sângele Gorgonei, pe care i-1 dăduse Atena.
Sângele care se scursese din partea stângă a Gorgonei era o otravă
puternică, cel din venele din dreapta era binefăcător"7. Metafora ni se
pare de o subtilitate exemplară: sângele - sângele Gorgonei, în cazul
acesta - atât de apropiat structural și funcțional vrăjitoarelor, închide în
el amândouă sintagmele vindecării magice: terapia propriu-zisă, teurgia
de orientare curativă și profilactică, în proximitatea periculoasă a
antiterapiei, conexă maledicției și praxisului magiei negre. Ambele variante
stau în puterea magicianului și vom vedea ulterior că Evul Mediu
condamnă vrăjitoria cu atâta fermitate tocmai din cauza neîncrederii că
vrăjitoarele pot performa practici teurgice doar cu divinități pozitive; se
credea că orice practică magică, fie ea cu finalitate pozitivă sau negativă, se
poate pune în act doar cu sprijin diavolesc.
în cazul actului de vindecare mitică cu valoare exemplară, realismul
situației impune muritorului ambele situații, dar forțând puțin construcția
lingvistică, imaginarul colectiv ne oferă o minunată dezlegare mito-logică,
adică de logică mitică: nu Asclepios găsește, aleator, remediul vindecător /
an ti vindecător, sângele Gorgonei, ci acesta îi este dăruit acestuia exact de
Palas Atena, zeița înțelepciunii. în aceste condiții, comentariul
simbolismului mitic este aproape subsidiar: "Asclepios era foarte priceput la
dozare"8, și nu confunda niciodată remediile, astfel că vindecarea se
înfăptuia întotdeauna în beneficiul pacientului.
Cultul zeului medicinii și al tămăduirii suferințelor omenești are
o largă acoperire în mitologie: romanii îl venerau pe Esculap, cu aceleași
atribute ca și Asclepios, reprezentat în arta picturală a vremii cu o nuia și
cu un șarpe, însemnele puterii sale vindecătoare. Analog, fenicienii o
venerau pe Eshmun, zeița capabilă să vindece orice boală, și ea asimilată
grecului Asclepios9. Analog, zeița Igeea a grecilor, fiica lui Asclepios
6 George Lăzărescu - op. cit., p. 224.
7 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant - Dicționar de simboluri, București, 1995, voi. II. p. 202.
8 Ibidem.
9 George Lăzărescu - op. cit., p. 142.
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este cunoscută în antichitatea romană ca zeița Salus, al cărui venerat
templu era la Roma1011
.
O concepție globală - și oarecum emblematică pentru resorturile
mentalitare grecești ne este oferită, panoramic, de imaginarul "vârstei de
aur". Coordonată subsidiară a acestei vârste mitice, palierul sănătății se
regăsește aici ca principiu primordial al vieții, condiție a împlinirii ei
desăvârșite, așa cum relevă substanța epică a poemelor homerice sau
vasta scriere a lui Hesiod, Munci și zile. în primele vârste celebrate de
Hesiod - vârstele de aur, de argint, de bronz și cea eroică - sănătatea este
o calitate intrinsecă vieții, strat subiacent al traiului echilibrat și al vârstei
înaintate, climat favorabil pentru integrarea armonioasă a bătrâneții în
cursul firesc al vieții. în acest cadru mentalitar, incidența bolii aproape
că poate fi neglijată, ea fiind rapid anihilată prin puteri supreme.
Lucrurile se schimbă însă radical în ultima dintre vârste, cea de
fier, contemporană autorului, când amprenta cea mai penetrantă a vieții
pare a fi bătrânețea, generatoare de boli și aducătoare de senilitate, fapt
ce copleșește pe muritori și le structurează viața după o logică a
îmbătrânirii și bolii. Aceasta este și concluzia la care ajunge J.-P.
Vernant, după o analiză structurală și calitativă a vârstelor hesiodice și a
semnificațiilor lor; simetria vârstelor marchează o arhitectură interioară
în retorica poemului, o arhitectură a construcțiilor raportate la ideea unui
centru, la fel ca întreaga gândire grecească și care în textul analizat se
clădește chiar pe distribuția bătrâneții și a bolilor în decursul vieții:
vârsta de aur aduce în prim plan oameni tineri, dar binecuvântați cu o
tinerețe veritabilă și metaforică totodată, căci ei sunt "mereu tineri, întrun timp mereu nou și inalterabil, fără oboseală, fără boli, fără bătrânețe
și fără moarte chiar"11; vârsta de argint receptează negativ această
tinerețe, pentru că oamenii trăiesc acum o tinerețe perpetuă, tradusă întro lipsă a senectuții, așadar oamenii sunt imaturi. Acest lucru semnalează
un început de alterare a stării de echilibru, anunțând o anume stare
maladivă. Vârsta de bronz presupune îmbătrânirea, iar cea eroică este
dominată de o inconsistență structurală și funcțională a vieții, pentru că
eroii mor înainte de a parcurge în mod firesc toate etapele vieții.
Alteritatea se accentuează și polaritatea față de ideal devine tot
mai clară în vârsta de fier, unde "viața se uzează într-o îmbătrânire
continuă. Osteneli, trudă, boli, neliniști - toate relele care sleiesc mereu

10 George Lăzărescu - op. cit., p. 256.
11 Jean-Pierre Vernant - op. cit., voi. II., p. 52.
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ființa omenească, prefăcând-o treptat din copil în tânăr, din tânăr în
bătrân, din bătrân în cadavru"12.
Aceeași acuratețe mentalitară o regăsim și în cultura traco-dacă,
puternic marcată de credința în zeul Zamolxis, recunoscut ca o figură de
iatromant, deci deopotrivă ghicitor (profet) și vindecător, cunoscător al
medicinii psihosomatice13. Ca iatromant, Zalmoxis propovăduia
concomitent tratamentul bio-medical deprins de la zeul Apollo și
principiile fructificate masiv de tradiția platoniciană și pitagoriciană vegetărianismul, abstinența, prezicerea, taumaturgia - propovăduind în
fața supușilor săi metode teurgice de vindecare14. Alături de el,
spiritualitatea geto-dacă acorda locuri importante altor prezențe
mitologice implicate în actul de vindecare: zeului Darzos, Darzis sau
Derzis, Derzelos, un zeu al vigorii și sănătății și zeiței Bendis, o
divinitate a nopții, care vindeca prin farmece și structuri rituale magice
de tipul descântecului15. Referințele din sfera imaginarului erau mediate
în cotidian prin practicile de tămăduire susținute de preoții geto-daci,
care, pe lângă funcția religioasă, o cumulau și pe cea medicală.
Cunoștințele de filozofie a medicinii și calitățile taumaturgice ale
preoților erau completate, în articularea unui sistem terapeutic coerent
structurat, de cunoștințele populare despre plantele medicinale, despre
efectele curative ale băilor termale sau chiar despre beneficiile finale ale
unor intervenții chirurgicale.
Sursele istorice (susținute de altfel și de unele vestigii
arheologice) care vorbesc despre osatura sistemului terapeutic geto-dac,
despre concepția populară despre sănătate și despre cadrele mentale ale
închegării acesteia, sunt, în principiu, două: Dioscorides cu De materia
medica și Pseudo-Apuleius cu al său Herbárium, amândouă vorbind
despre vechimea fitoterapiei în arealul geto-dac. Mai mult, se pare că
dacii cunoșteau atât de bine virtuțile terapeutice ale plantelor medicinale,
încât făceau chiar comerț cu ele. Fitoterapia era însoțită de practici
magice și parapsihologice, care confereau vindecării atribute de
psihoterapie. O mărturie deosebită este piatra inscripționată de la

12 Jean-Pierre Vernant - op. cit., voi. II., p. 53.
|! Mircea Eliade, Ioan P. Culianu - Dicționar al religiilor, București, 1996. p. 233.
14 Mircea Eliade, Ioan P. Culianu - op. cit., p. 140.
151. H. Crișan - Spiritualitatea geto-dacilor. Repere istorice, București, 1986. p. 309-310.
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Apullum, din templul lui Esculap, inscripție ce consemnează
gratitudinea unui bolnav vindecat de o boală de ochi16.
Referințele cele mai des citate sunt cele din Charmides, unde
Platón, într-unul dintre filozoficele sale dialoguri, nu doar că discută,
dar și apreciază ca pe un fapt de excepție capacitatea taumaturgică a
preoților lui Zalmoxis, capabili nu doar să vindece trupul și sufletul
muritorilor, dar chiar și să confere, în situații extreme, nemurirea
sufletului: "Descântecul, (n. n.) l-am învățat cu prilejul unei expediții,
de la unul dintre medicii traci ai lui Zalmoxis, despre care se zice că au
și darul de a te face nemuritor. Iar tracul acesta arăta că medicii greci
spun, pe bună dreptate, cele pe care le-am amintit eu acum: «numai
că Zalmoxis, adăuga el, regele nostru, care este zeu, mai spune că așa
cum nu trebuie să încerci să vindeci ochii fără să vindeci capul și nici
capul fără trup, la fel nici trupul fără suflet. Iar tocmai aceasta este
pricina pentru care cele mai multe boli rămân nevindecate de medicii
greci, faptul că ei nu țin seama de întregul a cărui îngrijire ar trebui s-o
întreprindă și că, dacă acesta nu se simte bine, este cu neputință ca
partea să se simtă bine». Căci, spunea el, toate se trag din suflet, atât
cele rele cât și cele bune ale trupului și ale ființei noastre întregi,
revărsându-se din suflet, așa cum se răsfrâng de la cap asupra ochiului.
Ca urmare, mai ales sufletului trebuie să-i dăm îngrijire, dacă vrem ca
deopotrivă capul și restul trupului s-o ducă bine. Iar sufletul, spunea el,
tinere, se îngrijește cu descântece, care sunt, la rândul lor, spusele și
gândurile frumoase"17.
Pentru cultura dacă, sistemul terapeutic, în egală măsură
fundamentat magico-ritualic și etnoiatric, este centrat pe concepțiile
despre corp, văzut în unitatea sa indestructibilă cu sufletul; toată această
entitate trup - suflet este apoi relaționată cu armonia universului, în care
astrele, plantele, animalele, pietrele intră în vibrație pentru a descătușa
energii lăuntrice menite să calibreze corpul în așa fel încât el să rezoneze
cu armonia universală.
Omniprezența unor pattern-uri cu valoare aglutinantă din punct
de vedere social, dar care vorbesc și despre universalitatea concepției
despre sănătate, ca principiu primordial al vieții, se regăsește și în
imaginarul indienilor americani sau canadieni. Pentru primii sănătatea
este atât de importantă încât "puterea de a vindeca este forța esențială
care veghează la dobândirea înțelepciunii trupului și spiritului, iar
16 Maria Bocșe - Cercetări de etnoiatrie în Munții Apuseni, AMET, Cluj Napoca, 1976,
p. 232-234.
17 Platón - Dialoguri, București, 1968, p. 45-46.
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căutarea sa reprezintă obiectivul principal al vieții"18; pentru ceilalți,
sănătatea are chiar o valoare totemică, pentru că "medicina este arta de a
obține un spirit protector sau un animal tămăduitor"19. Contextul cultural
este același: se pornește de la o viziune hollistică asupra corpului
individual - trup și suflet deopotrivă - și se sondează terenul
imaginarului raportat la cuplul sănătate / boală, care devine și el, prin
contaminare, un amestec de fizic și psihic, sau chiar de psihic și
parapsihic. Acest lucru înseamnă că forțele naturale acoperă doar o plajă
îngustă din cauzalitatea indusă de boală sau din posibilitățile și efectele
terapeutice; segmentul cel mai întins este rezervat supranaturalului cu
fețe multiple, cu manifestări incisive deseori. Intr-un astfel de climat
mentalitar, terapia este susținută de persoane chemate, dăruite cu forțe
supranaturale, care pot restabili sănătatea în funcție de raportările la
orizontul cultural al tribului și, mai ales, de beneficiul forțelor augurale.
Ansamblul cultural al terapiei promovată de astfel de persoane instituții, denumite medecin-man sau medecirt-woman este atât de vast,
încât etnologul francez care a studiat mecanismele psiho- și para terapeutice la indienii din triburile nordamericane a simțit nevoia unei
terminologii suplimentare. Discutând biografia unei astfel de médecinwoman, Jaques-Henri Michel notează: 'Tactivité du medecine-woman /
médecine-man comanche ou navajo represente en cffet une synthése
complexe et subtile de médication ă base de plantes, d’intérventions
psychothérapiques, de chants d’une longueur parfois considérable et
d’appels aux forces personifiées de la natúré, sans oublier jamais la
présance, suggerée ou effective, de tout ou partié de la familie large, voire
du goupe social. Faute d’une dénomination globale reșue pour cet ensemble,
ă la fois riche et varié, de phénomenes étroitement integrés les uns aux
autres - curatifs, naturels, humains d’une part, et de l’autre incantatoires,
sumaturels et religieux - je me risque áproposer de les désigner du terme de
pratiques, procedures ou methodes transnaturelles"20.

II. Antichitatea greco-latină: știința sănătății
Cultura antică, străbătută de un profund caracter științific,
fructificat în numeroase tendințe novatoare, a pus în discuție, așa cum
era de așteptat, și problemele legate de corp și de îngrijirea acestuia.
18 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant - op. cit., voi. II, p. 201.
19 Ibidem.
20 Jacques-Henri Michel - Deux biographies du guérisseurs indiens d'Amerique du
Nord, în Magie, sorcellerie, parapsychologie, Bruxelles, 1984, p. 157.
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Pentru prima dată apar studiile despre anatomia corpului și, în paralel cu
credințele mito-folclorice, apar noțiuni științifice despre sănătate și
boală, care vor sta la temelia apariției primelor tratate de medicină
științifică. Astfel, Hipocrate postula un echilibru între efortul depus de
individ și cantitatea de hrană ingerată, raport ce conduce la un anume
echilibru al organelor, și, în final, la sănătatea organismului întreg (în
Despre regim). După cel mai mare medic al antichității, normele
dietetice și îngrijirea organismului conduc nu doar la o bună condiție
fizică, ci și la o armonie a acesteia cu spiritul. Tratate de medicină în
care sănătatea este văzută ca o stare armonioasă a tuturor organelor a
lăsat și Claudius Gal(i)enus, medicul grec. Concepția galenică asupra
corpului - a cărui sănătate este concepută prin echilibrul umorilor
corpului, dar și prin alinierea acestora la standardele universale de
microclimat sau la activitatea astrelor - a stat la baza multor sisteme
terapeutice construite de către erudiții europeni până în secolul XVIII și
mai influențează și astăzi unele dintre concepțiile neștiințifice despre
corp și manifestările sale patologice" . Transformările interne
necontenite din interiorul organismului precum și corespondențele
acestuia cu lumea înconjurătoare, conduc la un continuum între sănătate
și boală, în opinia lui Galenus; din această cauză, îngrijirea corpului este
definită extensiv, prin marcaje clare din sfera profilaxiei, cea mai
importantă activitate profilactică fiind "dietetica", adică o gestiune
rațională și zilnică a corpului și a nutriției lui.
O concepție extrem de tranșantă asupra sănătății este dată de
cultura spartană și de modul acesteia de a recepta calitatea sănătății ca
prim impuls al vieții. Situată undeva între mit și istorie, civilizația
spartană, prin legile dure emanate în cetate proclama sănătatea ca
principiu prim: oamenii bolnavi sau bătrâni nu puteau avea copii și
oricum, copiii erau triați imediat după naștere de înțelepții cetății: cei
zdraveni și sănătoși, care promiteau să devină exemplare sănătoase erau
crescuți sportiv, ascetic, dar într-un echilibru cu natura, într-un spirit
sever și curajos: legenda spune că nu le era frică de întuneric și
singurătate, că mâncau aproape orice, că erau crescuți fără scutece, cu o
îmbrăcăminte sumară și că se puteau lupta cu animalele sălbatice, încă
de mici; în schimb, copiii bolnavi sau slabi erau aruncați în prăpastie,
pentru a nu furniza ulterior exemplare umane ce ar fi putut deveni o
povară pentru cetate, sau, și mai grav, ar fi putut pune în pericol chiar

21 Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt - Dicționar tematic al Evului Mediu
occidental, Iași, 2002, p. 451.
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perpetuarea speciei. într-un astfel de sistem civic și mentalitar, sănătatea
este ridicată la cea mai înaltă treaptă a devenirii, ea fiind confundată cu
însăși viața. Dreptul Ia viață este gândit acum numai în termenii sănătății
absolute, fapt ce traduce un comportament individual și social specific.
Sănătatea a fost o preocupare și pentru filozofia antichității:
Platón și Aristotel (în Republica și, respectiv, Politica') acordă o atenție
sporită - filtrată prin spiritul civic - sănătății publice, colective, cea care
privește întreaga cetate. Se vorbește astfel despre măsuri de control a
căsătoriilor și nașterilor, pentru obținerea de exemplare sănătoase și
viguroase, care să asigure continuitatea optimă a speciei, reglementări și
sfaturi pentru o alimentație echilibrată, rețete pentru întreținerea
trupurilor și modelarea lor atletică, astfel încât fiecare individ să poată
sluji cât mai eficient interesele cetății.

III. Sănătatea, dar mai ales "boala Evului Mediu"
”E o lume rea” , avertizează Huizinga, "focul urii și al violenței
arde cu flăcări uriașe, nedreptatea este puternică, diavolul acoperă cu
aripile lui negre un pământ întunecat" fi Concluzia: totul se repercutează
asupra fenomenului cel mai apropiat omului, asupra condiției
indispensabile pentru viață, mai amenințată acum - poate și sub teroarea
rugurilor - ca niciodată, asupra sănătății corpului și a spiritului: "speța
umană, mai întâi fu lovită în structura sa corporală"22
23. Așadar:
"împotriva nenorocirilor și mizeriei exista mai puțină alinare ca acum, de
aceea erau mai de temut și mai chinuitoare. Boala contrasta mai puternic
cu sănătatea"24.
Pentru Evul Mediu timpuriu, "trupul omenesc este locul ales al
unei lupte dintre rău și bine, dintre boală și minune, forță divină adesea
smulsă sfinților prin rugăciune"25. Cultural vorbind, discutăm despre o
temporalitate bolnavă, atât la propriu cât și la figurat: ne raportăm mai
întâi la secolele VI și VII, marcate thanatic de ciuma inghinală, când
marile sanctuare ale Galiei sunt pline de ciumați ce nu pot fi vindecați
decât într-o prea mică măsură. Procesele verbale redactate în timpul
merovingienilor sau carolingienilor atestă din plin suferințele acelei
epoci, în care doar minunile medicilor călugări care vindecau miraculos
prin credință și slujbe mai aduceau o rază de speranță. "Pentru un suflet
22 Johann Huizinga - Amurgul Evului Mediu, București, 1970, p. 45.
23 Georges Duby - Anul 1000. Iași, 1996, p. 112.
24 Johann Huizinga - op. cit., p. 8.
2? Phiiippe Ariés, Georges Duby - Istoria vieții private, București, 1995, voi II, p. 165.
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bolnav, rugăciunea este medicul" - aegrotanti animo medicus est oratio se spunea și se credea acum. Statisticile vremii arată că aproape jumătate
din vindecații miraculos erau bolnavi de paralizie sau depresii nervoase,
un sfert erau demenți și posedați, iar mai bine de un sfert erau orbi, muți
sau surzi. Dintre cele mai frecvente boli se numărau paraliziile și
polinevritele (toate având cauze mai ales în avitaminozele produse de
carențele alimentare), poliomielitele și paludismul (ca urmare a lipsei de
igienă, a consumului de apă stătută sau a locuirii în vecinătatea zonelor
mlăștinoase), precum și bolile vârstelor mici, de unde rezulta și o
mortalitate infantilă foarte ridicată" .
Altfel spus, climatul general socio-cultural se repercutează din
plin și în conturarea sistemului terapeutic centrat pe concepția maselor
despre sănătate și boală. Viața grea și nefericirile de tot felul, foametea și
epidemiile cumplite induc maselor o stare psihologică specială, ce-și va
apăsa puternic amprenta pe un imaginar colectiv nebulos, populat "cu
fantasme morbide", subsidiar unui "ținut al fricii"26
27, în care "apare
convingerea că nici calamitățile, nici bolile, nici moartea însăși nu sunt
fenomene firești"28.
Intr-un asemenea climat, învăluit în ceea ce istoricii au numit
"mystere du mal"29, moartea provocată de boală aproape că intră în
banalitate, dacă ea nu oferă, cumva, un exemplu de spectacol prin
trimiterile sale spre maledicțiile vrăjitorești. Chiar dacă se spunea că
"medicul se bucură în fața unui bolnav, preotul în fața unui mort" aegroto medicus gaidet, moriente sacerdos - efectele devastatoare ale
bolilor ne fac să credem că prilejuri de bucurie avea, mai degrabă, cel
de-al doilea. Repercusiunile în mentalitarul bolii sunt, în consecință, de
așteptat, răul cel mare fiind adus în lume de Satana, personajul malefic
ce poate pedepsi oamenii atât cu boli fizice, cât și psihice: "călugării
medici descriu foarte bine maniile acute sau depresive legate de
epilepsie, care ridicau pentru fețele bisericești problema posesiunilor
diabolice. în care caz, deși credeau morțiș în aceste fenomene, autorii
proceselor verbale îi considerau pe posedați ca pe niște adevărați
bolnavi, infectați fizic și mental de către Satana. Ei subliniază că

26 Philippe Ariés, Georges Duby - op. cit., voi II, p. 165.
27 Jean Delumeau - Frica în Occident (secolele XIV - XVIII). O cetate asediată,
București, 1986, voi I, p. 40-41.
28 Jean Delumeau - op. cit., p. 103.
29 Francois Lebrun - Se soigner autrefois. Médecins, saintes et sorciers aux XVII et
XVIII siecles, Paris, 1995, p. 11.
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izgonirea demonului este însoțită de umori viciate, sângeroase sau
purulente și de un suflu duhnitor30.
In aceleași tipare mentalitare se așează și concepția generală despre
trup, unul dintre cele mai aprig disputate subiecte ale epocii medievale: "toate
trupurile bolnave erau chinuite de suferință, bântuite de o culpabilitate
înăbușită, prețul inevitabil al oscilărilor între venerarea cărnii și repulsia față
de ea. Studiul trupului și al senzațiilor pe care le provoacă arată așadar, prin
importanța dată veșmintelor și părului, prin acel tabu al goliciunii, gustul
morbid pentru castrare și chinuri, bolile organice și simptomele maniacodepresive, că omenirea aceea supraestima valorile puterii, procreării și
sănătății fizice și morale, probabil pentru că acestea îi erau necesare într-o
lume nestatornică, amenințătoare și de neînțeles"31. Mai mult ca niciodată, se
înfiripă acum mitul sănătății ca ideal suprem, de neatins, deplin explicabil pe
fundalul vieții cotidiene apăsătoare. Precaritatea sănătății este automat
asociată morții, iar sănătatea devine dezideratul suprem: valetudine firma
nihil melius - "nimic nu este mai bun decât o sănătate statornică", sau, în
aceeași ordine, non est census super censum salutis corporis - "nu există
bogăție mai presus decât bogăția sănătății trupești". Ca reflex pragmatic,
acum este momentul în care, într-un mod aproape apoteotic, sănătatea
acoperă același segment cu cel al procreării: procrearea este nu numai
apreciată, dorită, reclamată, ci chiar stimulată într-un cadru legislativ extrem
de favorabil, ce promovează chiar amenzi mari pentru lovirea unei gravide,
pentru omorârea unei fecioare apte de procreare sau pentru întreruperea
magico-empirică a sarcinii32.
Tot mai mult se acreditează acum ideea că nu doar Satana poate
îmbolnăvi trupurile și sufletele oamenilor, ci și agenții săi malefici pe
pământ: tagma vrăjitorilor. Granița dintre teurgie și magia malefică
este din ce în ce mai estompată, astfel încât toate activitățile vrăjitorești
sunt asociate automat beneficiilor diavolului în favoarea magicienilor,
"cei care, prin descântece, legături demonice sau alte forme de leacuri
nelegiuite comit acte oribile cu ajutorul și prin încurajarea demonului"
cum credea prolificul teolog al secolului XII-lea, Hugues de SaintVictor33. Chiar dacă era vorba de remedia, chiar dacă uneori rezultatele
vrăjilor erau dintre cele pozitive, vizând vindecarea bolnavului,
teologul sugerează că atât vindecarea, cât și blestemul, sunt de sorginte
30Philippe Ariés, Georges Duby - op. cit., voi.II, p. 166.
31 Philippe Ariés, Georges Duby - op. cit., voi.II, p. 166-167.
32 Philippe Ariés, Georges Duby - op. cit., voi.II, p. 168 - 170.
33 Richard Kieckhefer - Magia și vrăjitoria în Europa medievală, în Magia și vrăjitoria
în Europa din Evul Mediu până astăzi, București, 1997, p. 16.
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magică, vrăjitorul fiind oricum condamnabil, dacă nu pragmatic, cel
puțin moral, pentru virtualul său contact cu diavolul. Or, nu trebuie să
ne mire că, într-o perioadă în care cuvântul de ordine aparținea
ierarhiei clericale iar vocea bisericii era auzită cu maximă claritate, ea
devenea poziție cvasigenerală, așa cum remarcă și istoricii medievali:
"en ces siecles de foi et de pratique quasi unanime, c'est d'aborde
l'Eglise que Ies hommes attendent une reponse coherente et rassurante
au probleme pose par la maladie34.
Reflexul cel mai penetrant în cotidian al mentalului colectiv
subjugat de incomensurabile frici fizice și metafizice este, desigur,
furibunda vânătoare de vrăjitoare medievală. "Secolul XV a fost, prin
excelență, cel al vrăjitorilor și cel al persecuției împotriva vrăjitoarelor"35,
acuzate, desigur, de legăturile și afinitățile lor imaginare cu lumea
demonică, dar, de fapt, acuzate de relele cotidiene pe care le produc, dintre
care cele mai multe se încadrau în categoria maledicțiilor cu caracter sexual
(celebra "legare a brâului / brăcinarului", care a oripilat și angoasat întreaga
Europă medievală). Revenim la sănătatea imaginată acum ca ideal suprem
și la reflexul său social în încurajarea nașterilor, pentru a putea citi încă o
dată temerile medievalilor de sterilitate, ca cea mai frustrantă formă a bolii,
ce atinsese, la un moment dat, un nivel cvasisocial. și mai grave erau, din
perspectiva concepției despre sănătate, acuzele referitoare la provocarea
morții ca urmare a unei boli incurabile, indusă magic.
Desigur, există și manifestări de magie albă. Documentele vremii
recunosc că practica populară atribuie descântecelor și amuletelor valoarea
de a produce un efect benefic. Dar, fațada trăirilor magice este dată tot de
magia neagră și mai ales de vânătoarea generalizată de vrăjitoare, dusă până
la paroxism de ipostazele în care vrăjitoria era resimțită ca o erezie
împotriva bisericii. Remarcabil este faptul că, cel puțin pentru Franța Evului
Mediu, vrăjitorii vindecători nu sunt regăsibili doar în zonele mai
întunecoase din punct de vedere socio-economic, ci și la curtea regilor; se
știe, de exemplu, că Ludovic de Orléans avea vrăjitorii săi proprii,
vindecători și necromanți36.
în asemenea condiții, eșecurile medicinii sunt tot mai frecvente,
iar pașii săi înainte - tot mai firavi. După o notabilă perioadă de succes,
când medicina este instituită ca știință prin activitatea lui Hipocrat și prin
școala hipocratică, medicina științifică intră într-un declin vertiginos,
când locul său este preluat de etnoiatrie, "singura ce putea aduce fapte
34 Franțois Lebrun - op. cit., p. 11.
35 Johann Huizinga - op. cit., p. 384.
36 Johann Huizinga - op. cit., p. 384-393.
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pozitive în opoziție cu ermetismul scolastic"37. Tocmai de aceea,
bolnavii se orientează tot mai frecvent către remedii populare cu caracter
magico-religios și manifestate ritualic, proferate de o serie de vrăjitorivindecători, care, deși deseori blamați sau suspectați, aveau și rezultate
pozitive. "Lorsque la médicine officielle est impuissante et que la
maiadé n'a pu étre guéri, on s'adresse au guérriseur local: celui-ci
«entreprend» alors le maiadé, c'est-ă-dire exerce sur lui son traitement
plus au moins mystérieux"38 concluzionează unul din analiștii vindecării
populare medievale. într-adevăr, istoria vrăjitoriei europene vorbește
despre rugăciuni, amulete, exorcisme, descântece, toate asociate unor
medicamente naturale, care lasă impresia că magia medicală și
protectoare era, în sine, foarte complexă, combinațiile de remedii magice
și religioase cu cele etnoiatrice naturiste dând rezultate pozitive39.
Rod al aceleiași mentalități dispuse să atribuie forțe excepționale
oricărui lucru ce scapă logicii imediate, concrete, se remarcă acum și
credința nețărmurită în puterea cuvântului. Tămăduitorii medievali
spuneau: in petris, herbis vis est, sed maxima verbis - "puterea se află în
pietre și ierburi, dar mai cu seamă în cuvinte", astfel încât sistemul
terapeutic medieval este străbătut de incantații, de texte magice scrise pe
diferite suporturi (hârtie, piele, frunze), de amulete cu înscrisuri, de
formule magice scrise invers sau de cuvinte alambicate, ininteligibile.
Spiritualitatea medievală este marcată de masive sinteze și confluențe ale
religiei cu magia; într-un anume fel, religia este "magizată". pentru că
bolnavii care se adresează bisericii și tămăduitorilor săi acceptă mult mai
ușor, prin suprapunerea peste tiparele mentalitare, a magicului, decât a
religiosului. Taumaturgia magică pare a fi mai rapidă decât cea
religioasă, iar bolnavii mai dispuși să adere la ea: maslul este socotit un
leac magic, praful de pe mormintele sfinților este inhalat iar vopseaua de
pe icoane presărată pe rană, Scriptura este deschisă "la întâmplare"

37 Cristina lonescu - Elemente științifice în medicina populară din Moldova, Târgu
Mureș, teză de doctorat.
38 Camille Fraysse - Le thérapeutique populaire et les sorciers guérisseurs, în Arts et traditions
populaires, nr.2/1961, p. 100. O analiză la fel de pertinentă, chiar cu statistici preluate din
istoria vremii face și J.P. Goubert în L'art du guerir. Médecine savante et médecine
populaire dans la France de 1790, în Annales E. S. C., nr.5/1977; ambele studii se
finalizează printr-o concluzie care pare a fi locul comun al vindecării secolului XVIII:
melanjul vindecătorilor populari cu șarlatanii și medicii, promovând astfel o terapie
eclectică, cu rezultate dintre cele mai discutabile;
39 Richard Kieckhefer - op. cit., p. 19-21, dar și Marc Leproux - Médecine. magie et
sorcellerie, P.U.F., Paris, 1954.
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pentru a se citi acolo deznodământul bolii, iar rugăciunea scrisă și
purtată la gât era mai degrabă un talisman decât un semn de evlavie40.
Mai trebuie spus că dacă masele largi de oameni simțeau din plin
efectele bolilor și a sănătății precare a trupului, elitele erau cele care se
ocupau și de notarea acestora sau a cauzelor lor de producere. Spre
sfârșitul Evului Mediu, conștiința trupului și a stării sale de sănătate stă
adesea în atenția elitelor medievale, monastice sau laice, în buna tradiție
a concepțiilor hipocratice, așa după cum ne relevă bogăția de cărți
medicale sau literare (dar cu subiect medical) depistate în bibliotecile
particulare41 și care vor pregăti o apropiere între medicina populară și
cea științifică, fapt caracteristic Renașterii. Concret vorbind, în aceste
cărți numeroase sunt mărturiile despre două condiții ale sănătății: baia
(acceptată, oarecum ca triplă strategie: terapeutică, erotică și de "bon
ton") și luarea de sânge. De altfel trebuie făcută observația că Evul
Mediu instituise un veritabil dogmatism terapeutic42, sub egida bisericii
ce era gata să accepte și manifestări ale magicului vindecător, în paralel
cu un anume sistem caritabil religios, detectabil în numărul mare de azile
și spitale - spații religioase unde se celebrau și numeroase rituri de
trecere dar unde bolnavii primeau și îngrijire calificată, medicală.
Sfârșitul Evului Mediu însă anunță o anume laicizare relativă a
instituțiilor de caritate și o profesionalizare a meseriilor legate de
sănătate, ceea ce va conduce la ieșirea medicinii din hotarele religiosului
cu valențe magice și căutarea unor noi orizonturi de afirmare, către
spectrul științelor corpului43.

40 Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt - op. cit., p. 454.
41 Philippe Ariés, Georges Duby - op. cit., vol.ll, p. 329.
42 Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt - op. cit., p. 453.
43 Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt - op. cit., p. 452 și urm.
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AT THE EDGE OF RELIGION:
HEALTH OF THE GODS AND THE DEVILISH DISEASE
Health /Disease couple in Antiquity and Dark Ages
- An anthropological overview Abstract

For a health anthropology construct, a first condition is the
analysis of the health / disease couple from the perspective of mentality
and a discussion on the history of the meaning of this pair: health /
disease. The historical and ethnographical observations demonstrated
that each era relates itself to disease in a different manner, understanding
differently not only its provenience (causes) but also its answer.
Otherwise put, according to the relation to disease, each era will build
itself its own system of therapies. This therapy system might have
several components: magical, religious, or medical. And each
civilisation in a given historical time has preferred one of these terms.
This paper attempts to discuss the way in which the humán
community related to the state of health, the causes of its aiteration into
disease and the wide system of curing disease in Antiquity and Dark
Ages. Antiquity could be characterised through a triumph of health
which was considered to be given to the mortals by gods. It is true
indeed that disease was thought to be the result of the inobedience
towards them, but still, Antiquity is the moment in which disease is
looked upon from rațional perspectives, this being the time when the
medical spirit and medical sciences are born. On the contrary, the Dark
Ages are an area of medical obscurity to which less is appealed, as
disease was thought to be a great punishment for the sins of man, and its
remedies were always magical or religious.
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COLACII CEREMONIALI ÎN CULTURA POPULARĂ
DIN ȚARA LĂPUȘULUI
Pamfil Bilțiu

Așa cum arată cercetările, în general toate sărbătorile ca Paștile,
Crăciunul și cele mai importante ceremonii calendaristice sau familiale
sunt însoțite de produse speciale din aluat. în fiecare prilejuri, copturile
au un rol ritual, bine determinat, strâns legat de datină în întregimea ei
sau de caracteristicile specifice sărbătorii. în desfășurarea unei datini,
produsele ceremoniale din aluat consfințesc anumite date importante.
Fără ele nici nu se poate închipui desfășurarea datinii1.
Țara Lăpușului, fiind un spațiu conservator, de o arhaicitate
impresionantă ne slujește drept argument semnificativ la cele afirmate,
obiceiurile performate și astăzi în neștirbite forme tradiționale cuprind în
multitudinea lor de acte ceremoniale și rituale forme de aluat nu numai
numeroase, ci și cu forme și simbolistică deosebite care suscită pentru
cercetător un interes aparte.
în contextul obiceiurilor de peste an, în spațiul zonei se
individualizează obiceiul moșilor, obicei nu numai foarte viu, dar și de
mare complexitate, din structura căruia nu s-a șters nimic, cu tot
modernismul care s-a abătut și peste satele cele mai izolate. Am fost
întrebat și nu o dată care este explicația fenomenului. Mai întâi
lăpușeanul are un foarte dezvoltat cult al morților. La toate marile
sărbători el își amintește de cei dispăruți în lumea cea fără de dor și îi
comemorează. Lăpușenii nu au Crăciun, nu au Florii, nu au Paști, nu au
Rusalii. Au cultul morților care la ei este mai presus. în concepția lui
neamul este format din două spițe, cea de dincoace și cea din lumea de
dincolo, care se interferează prin rituri și obiceiuri".
Asupra statornicirii obiceiului moșilor la marile sărbători ale
primăverii s-au pronunțat și cercetători avertizați. Așa cum arată
Romulus Vuia, paralel cu aceste sărbători ale reînvierii naturii s-a
dezvoltat și un important cult al morților. Cei vii nu uitau în celebrarea
Petre Caraman, Colindatul la români, slavi și alte popoare. București, Editura
Minerva, 1983. p.473.
" Pamfil Bilțiu, Moții de peste an în Țara Lăpușului, în Revista de etnografie și folclor,
Tom 31, nr.2, 1986, p.157-163.
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Rusaliilor, nici chiar în excesul lor de bucurie pe cei morți, ale căror
suflete, după credințele celor mai multe popoare antice și moderne
reînviau cu renașterea naturii și ele căutând să ia parte la această
sărbătoare a naturii triumfătoare3.
Complexitatea obiceiului moșilor de peste an din Țara Lăpușului
a generat folosirea unei game bogate de colaci ceremoniali, cristalizați în
forme deosebite, care variază de la o localitate la alta și care au
încărcătură simbolică bogată și variată. Colacii ceremoniali, alături de
celelalte categorii de daruri rituale marchează individualitatea fiecărui
ciclu al obiceiului, potențându-i complexitatea.
La moșii de Florii distingem forme de colaci ceremoniali
deosebite și care se constituie în elemente etnografice de mare vechime.
La Ungureni este îndătinat colacul ceremonial de formă alungită, având
capetele răsucite în spirală, numit în grai local “crestată”, iar la Cupșeni
și Costeni este îndătinată o formă alcătuită din doi astfel de colaci puși
pesteolaltă și care se numește “cocâstrată”, probabil de la coc crestat. La
Costeni, el poartă numele de “florie”, iar la Groșii Țibleșului “floriucă”.
Sub aspectul simbolisticii atari forme de colaci ceremoniali sunt
reminiscențe indubitabile de cult solar, care abundă mai ales în întregul
ciclu al obiceiurilor de primăvară. Putem aminti, spre exemplificare,
petrecerea cetei feciorilor cu țuică în jurul armindenului, sticla cu
băutură circulând în direcția de mers a soarelui, adică de la stânga la
dreapta4. în obiceiul Tânjaua de pe Mara, de la casa gospodarului se
pleacă la ogorul care a fost arat primul, unde alaiul cu sărbătoritul așezat
pe tileguță înconjoară porțiunea arată de trei ori. Funcția solară a acestui
rit ne este limpede elucidată de către formulele orale. După ce se termină
de înconjurat și alaiul se oprește, sărbătoritul se ridică în picioare, iar
marele pogonici rostește invocație: “Mândru soare, călător,/Apleacă-te
pe ogor/Și-ncălze semințele,/ Să rodească holdele”5.
La celelalte sicluri ale obiceiului, Crăciun, Paști, Rusalii,
Arhanghelii Mihail și Gavril se prepară colaci asemănători celor dați la
colindători numiți și “pupi”. Colacii ceremoniali din cadrul moșilor se
împart ritual peste morminte, dar numai însoțiți de celelalte daruri
rituale, în funcție de ciclu: ouă la Paști și Rusalii, mere la Crăciun și
3 Romulus Vuia, Studii de etnografie și folclor, Volumul I, București, Editura Minerva,
1975, p.l 15.
4 Pamfil Bilțiu, Armindenul în Țara Lăpușului, în Revista de etnografie și folclor,
Tom 38, nr. 3, 1993.
5 Mihai Dăncuș, Zona etnografică Maramureș, București, Editura Sport, Turism. 1986,
p.173.
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nuci, vase la Florii. Colacii ca și celelalte daruri sunt sărutate atât de
către persoana care le oferă cât și de către cea care împarte, deoarece
altfel nu ar fi primite darurile de cei morți. Sărutatul ritual are la bază
magica prin contact sau simpatetică. Faptul că la moșii de Florii colacul
ceremonial se pune într-un vas când se împarte peste mormânt ne
conduce către credințele în continuarea vieții în lumea de dincolo. De
altfel în accepția lăpușeanului mortul este doar un “mutat” din lumea
terestră în cea extraterestră.
în satele mai arhaice ale zonei Costeni, Cupșeni, Ungureni este
îndătinat ca femeilor și fetelor să li se împartă peste morminte câte o
“pupăză”, colac ceremonial împletit în trei, având forma unei franzele
împletite, înconjurată de un brâu de aluat numit “brâiel”. Este un colac
ceremonial, care în unele sate din spațiul zonei îl întâlnim și la
obiceiurile de înmormântare, care după ce se folosește la ridicarea
paosului se dă la diac.
Vechimea considerabilă a unor forme de colaci ceremoniali,
cristalizate în tipare stabile, care nu și-au modificat formele de mii de ani
ne este marcată, mai întâi de către circulația lor largă în mai multe
regiuni ale țării, apoi de reprezentarea lor pe vestigii arheologice.
Formele denumite în Țara Lăpușului cocâstrată” și “crestată” au fost
atestate de către cercetările de specialitate în Muntenia, Moldova, Argeș,
dar și pe obiecte provenind din neolitic sau pe vasele descoperite la
Cucuteni. Drept urmare nu întâmplător Ghzela Sulițeanu le consideră
elemente de continuitate a spiritualității poporului român6.
Formele colacilor ceremoniali din cadrul obiceiului moșilor din
Lăpuș sunt variate. Distingem colacii mai mari cu gaură, care la masa
moșilor, când se ridică paosul se așează pe gârlicul sticlelor. Tot pe
gârlicul sticlelor cu băutură se pun acești colaci la gătirea după rânduială
îndătinată a mesei moșilor cu satul întreg, care are loc a doua zi de Paști.
La aceeași masă sunt îndătinați colacii ceremoniali mici, cu gaură, în
care se așează oul roșu sau încondeiat, care se pune în dreptul fiecărui
participant, care așezându-se la masă sărută ritual oul și colacul “ca să
fie primnite darurile”. La Costeni mai este îndătinat un colac ceremonial
mai mare cu gaură, care se face pentru fiecare din cele șapte mese și care
poartă patronimul familiei proprietare ca denumite: “masa Nodișenilor”,
“masa Hereșenilor” de la Hereș etc. Acest colac se dă la preot.
Dar colacul ceremonial, care dă strălucire obiceiului moșilor din
Țara Lăpușului este fără îndoială “prinosul”. Prepararea lui urmează
6 Ghizela Sulițeanu, Elemente de continuitate etnografică ale culturilor, Tom 33, nr. 1,
1988, p. 33- 36. V și planșele.
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vechi prescripții ritualice și astăzi riguros respectate. Pregătirea lui cade
în sarcina unei femei, cu un statut aparte, care se numește “prinosiță”.
Aceasta trebuie să fie o femeie văduvă, dar să fie și “curată și cinstită”,
în unele așezări, funcția de prinosiță nu putea fi încredințată decât unei
femei cu o conduită aparte etichetată drept “o văduvă sfântă”.
Spița de neam avea și ea implicații în statutul pronosiței. La
Lăpușul Românesc prinosiță se alegea dacă era o “rudenie pă vatră”, iar
la Groșii Țibleșului dacă era o “femeie de neam mare”7.
Nerespectarea prescripțiilor ritualice, legate de statutul prinosiței
duce la compromiterea actului preparării prinosului. La Lăpuș, prinosiță
care nu îndeplinea cerințele impuse de atari prescripții, era considerată
“nebună” și se credea în popor că nu-și poate exercita funcția. “La aceie
nu-i cresc prinoasăle, ba i să rumpe și aluatu, de nu îl poate nici asoga”.
Ulterior, prin propaganda bisericii, funcția de prinosiță a început să fie
preluată de către prescurăreasa bisericii8.
Prescripțiile legate de prepararea prinosului nu îngăduiau ca el să fie
pregătit de către o singură familie, numai în cadrul unui grup asociat.
Numai rareori înregistrăm prepararea prinosului de către o singură familie
din rândul celor avute, ca rezultat al procesului de deritualizare a obiceiului.
Numărul familiilor asociate la prepararea unui prinos variază de
la localitate la alta și de regulă cuprinde numărul de femei care se așează
la o masă, adică între 5-10 persoane. La Ungureni unde prinoasele ajung
la 10 kilograme, numărul femeilor asociate atinge cifra de 45.
Prescripțiile ritualice legate de actul preparării acestui colac ceremonial
impuneau ca toate câte s-au asociat să contribuie în mod egal cu
alimentele ce intră în componența lui: făină, drojdie, sare. Este împletit
din trei bucăți de aluat, care se răsucesc, li se dă formă rotundă, iar
capetele li se lipesc, apoi este împrejmuit cu un inel de aluat numit
“brâul prinosului”, “brâiel” sau “coardă”.
Ornarea prinosului face obiectul unei adevărate arte, prinosițele
învestind în această operație migală, fantezie și talent. Compoziția
ornamentală variază de la o localitate la alta, în funcție de talentul și
priceperea prinosiței. Dominante sunt motivele geometrice: spirala,
rombul, linia curbă, cercul. La Groșii Țibleșului spirala poartă
denumirea de “floriucă”. Nu lipsesc din ornamentica prinosului motivele
vegetale: frunza de stejar, pomul vieții, “frunza bradului”9. Sunt motive

7 Pamfil Bilțiu, Moșii de peste an în Țara Lăpușului, Op.cit., p. 11.
8 Ibid.
9 Ibid.
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de largă circulație în cultura noastră populară care ne argumentează și
vechimea acestora.
Prinosul nu se dă pomană. O parte se mănâncă în comun la masă,
iar parțial se dă la animale pentru sănătatea și sporul lor. Suntem în
posesia unui argument în plus asupra uneia dintre funcțiile multiple ale
colacilor ceremoniali, aceea de a asigura succesul în creșterea vitelor1011
.
Cât privește ritualul mâncării pâinii în comun, mai răspândit în
folclorul nostru trebuie să fie și el foarte vechi de vreme ce documentar a
fost atestat încă în veacul al XVI-lea și are la bază coercițiunea
spirituală. Descriind înfrățirea dintre Ștefan Tomșa și o rudă de a lui
Despot, învățatul german Ioan Sommer, care a cunoscut bine Moldova
din a doua jumătate a veacului al XVI-lea, arată că înfrățiții au consumat
o turtă de pâine ce se socotea la ei legământul cel mai sfânt11.
în general toate darurile oferite de pomană au avut sensul de jertfă,
funcția de ofrandă. Este cert că omul din popor se temea de un eventual
amestec al celor dispăruți în viața celor vii, de aceea căutau, prin diferite
mijloace (ofrande, ospețe) să mențină echilibrul celor două planuri
Io
existență și postexistență, să anihileze potențele acțiunii vătămătoare
în contextul formelor de colaci ceremoniali din obiceiurile de
peste an din Țara Lăpușului, capătă o importanță deosebită colacii
fârtaților, din obiceiul Fârtăției. Ceremonialul cuprinderii de fârtați
ocazionează prepararea și împodobirea a patru colaci ceremoniali, doi
pentru fârtați, doi pentru surate, care se schimbă între actanți în cadrul
ceremonialului, iar după un an se întorc de către celălalt fârtat. Și acești
colaci sunt împletiți în trei, sunt frumos ornați, au un orificiu mare la
mijloc în care se introduce sticla și prin care fârtații dau mâna între ei sau
cu toți praticipanții. Colacii ceremoniali din obiceiul fârtăției au un
diametru de 45 cm și cântăresc între patru până la șase kilograme. Față de
prinos, înregistrăm unele deosebiri în ornamentica colacului de fârtăție.
Alături de “pana bradului”, “frunza viei” intervine “optaru”, unul dintre
motivele din categoria celor mai vechi și mai răspândite, fiind și el atestat
în Moldova, Muntenia, Argeș, dar și pe vasele din neolitic și cele de la
Cucuteni Nu putem omite din categoria motivelor ornamentale păsările
atestate și ele în Muntenia, dar și în neolitic și care ne apar foarte ingenios
10 Petre Caraman. Op.cit., p.476.
" Gh. Cronț, Instituții medievale românești. înfrățirea de moșie. Jurătorii, București,
Editura Academiei, R.S.R., p.32
Lia, Stoica Vasilescu, Paparuda. Revista de etnografie și folclor Toni 15. rir.5.
1970, p.380.
11 Ghizela Sulițeanu, Op.cit.
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stilizate în Cultura Cucuteni14. Este interesant de amintit că potrivit unor
prescripții ritualice, la Lăpuș era îndătinat să se aplice pe colacii de fârtăție
doar atâtea ornamente câți copii are fârtatul. Rezultă că odinioară, alături
de alte funcții colacii ceremoniali se legau și de viața familiei, care asigura
perpetuarea spiței de neam și a speciei umane.
Alături de prescripțiile legate de prepararea colacilor de fârtăție
s-au îndătinat și o categorie legate de împodobirea lui rituală. Era de
neconceput colacul de fârtăție fără o cunună vegetală, simbol al
bogăției, împletită din plante, învestite de către omul din popor cu
putere magică: busuioc, bărbânoc, măieran. Cununa se lega de bordura
de sus a colacului cu “tort roșu” ca “să nu se dioate fărtațî”. La Lăpușul
Românesc cununa vegetală, care slujește la împodobirea colacului de
fârtăție, urmează prescripții deosebite care suscită un interes aparte.
Cununa care îmbracă partea de sus a colacului de fârtăție trebuie să
cuprindă în mod obligator fiecare plantă care se seamănă în țărână:
grâu, ovăz, porumb, orz etc. Un performer de al nostru Nicolae Pitiș ne
atenționa că struțul colacului “ce îl fac când se prind fărtaț’ are
cincizăci de feluri de bucate”, care se lega și el la bordura colacului de
sus cu ață roșie “să nu să dioată și să nu să sfădească fârtațî”. Cu
siguranță prezența plantelor semănate în culturile ciclului vegetațional
ne evidențiază funcția agrară a obiceiului și colacului de fârtăție.15 De
altfel Petre Caraman analizând diferitele tipuri de colaci la popoarele
slave menționează că aceștia au ca primă funcție “simbolizarea
bogatelor recolte de câmp”.16
Am amintit de legătura dintre colacul de fârtăție și viața de
familie. Ea ne este marcată și de ritualul datului mâinii prin colac de
către fârtați între ei și în unele sate cu toți participanții ca “să fie familiile
lor sănătoasă tăt anu.”17*Există și în unele credințe care ne potențează
această funcție a colacilor de fârtăție. La Peteritea “colacu fârtațâlor
trebe să fie mare ca să fie fârtațî sănătoși.”
Forme de mare interes îmbracă colacii ceremoniali și în contextul
altor obiceiuri de peste an. Surprinde o formă care face parte din
categoria celor de o considerabilă vechime, denumită în grai local “pup
14 Ibid.
15 Pamfil Bilțiu, Fârtăția în Țara Lăpiișului, Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei pe anul 2001, Cluj, p. 254.
16 Petre Caraman, Op.cit., p.476.
11 Pamfil Bilțiu, Fârtăția în Țara Lăpușului, Op. cit., p. 254.
n Ibid.
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cu două coarne, formă îndătinată în obiceiurile de Bobotează, care în
Țara Lăpușului îmbracă forme deosebite ce țin de substraturi mai vechi,
precreștine, așa cum ne individualizează însuși și miezul ritualului având
o funcție preponderent agrară. Această formă de colac ceremonial se
împarte ca dar copiilor care umblă cu Chiralesa, așa cum ne sugerează și
formulele orale rostite în cadrul ceremonialului “Chiralesa-i, Doamne, /
Pup cu două coarne.” Simpla formă a acestui colac ne evidențiază
polifuncționalitatea acestuia, putând semnifica eterna luptă bine-rău,
dualitatea lumii, începutul și sfârșitul sau întunericul și lumina. Trebuie
să subliniem că există multe aspecte și elemente de cultură populară care
încă nu au fost studiate.
Colacul ceremonial, preparat din primul grâu și din primul
măcinat, este generat de caracterul augural al obiceiurilor agrare
incipiente, dată fiind importanța categoriilor de “primul” și de “început”
în mentalitatea tradițională.19 La Costeni, din primul grâu secerat și din
prima făină se prepara un colac mare, care se tăia în felii și se da
săracilor “să fie în anu ce vine grâu mai mult”. Tot din primul grâu și
din prima făină se făcea și o prescură, care se dădea la biserică, cu celași
scop. Din același grâu și din aceeași făină se prepara un colac mic, care
după ce era lăsat mai multă vreme în cuptor se arunca în pod și se lăsa
acolo în vreme ce se arunca în pod gazda rostea formula orală: “să mă
uite tăt rău.” (Costeni).
Atari forme de colaci ceremoniali ne evidențiază credința potrivit
căreia trebuia să jertfești din recolta din ciclul vegetal trecut pentru a se
putea perpetua cea viitoare. Formula orală rostită la Cupșeni “să fie în
anu ce vine grâu mai mult” ne slujește drept argument.
Colacii ceremoniali îndeplinesc multiple rosturi în obiceiurile
legate de momentele cruciale ale vieții omului. în satele lăpușene, în
obiceiurile de naștere odinioară se preparau și ornau mai mulți colaci
ceremoniali, care în actele rituale ale botezului se dădeau la nănași și la
moașă, însoțiți de daruri.
Ca și în alte regiuni ale țării colacii ceremoniali joacă un rol
important în cadrul nunții în o serie de acte ceremoniale: chemarea,
stărostitul, cununie etc. Chemătorii, în număr de opt, oficiau chemarea
cu colaci ceremoniali cu gaură prin care introduceau mâna, care erau
ornați și împodobiți cu cunună vegetală simbol al bogăției și cu cinci
basmale de culori diferite, dintre care nu lipseau roșul culoare
apotropaică și albul simbol al purității. Când intrau în casă colacii erau
așezați pe masă, loc comun a o serie de acte rituale, după care erau luați
19 Al. Popescu, Tradiții de muncă românești. București, 1986, p. 261.
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pe mână de către chemători, care se descopereau, se întorceau cu fața
către răsărit și rosteau orația de chemare, ritual care asociază și cultul
soarelui. Cununa avea în componență aceleași categorii de plante ca și
colacii de fârtăție.
Starostele, pe întreg cuprinsul ceremonialului nunții, oficiază
operațiile cu un colac mare ornat, cu aceleași motive de care am amintit,
împodobit cu cunună vegetală și cu o basma roșie, care ne evidențiază și
funcția apotropaică a colacului care îl poartă pe mână. Din cununa
vegetală nu lipsește busuiocul, deoarece, fiind purtătorul norocului “el
poruncește la nuntă”.
Colacul ceremonial al miresei în nunțile lăpușene slujește unor
acte magice. încărcătura lui ritualică rezidă și în prescripțiile legate de
prepararea lui. El nu poate fi frământat decât cu lapte dulce și miere de
stup. împodobirea lui este pompoasă, fiind alcătuită din patru năfrămi de
culori diferite, nelipsind albul și negrul, culori cu o simbolistică distinctă.
Din obiectele de podoabă face parte și o ștergură “rupturită”, adică
brodată, care ține de magia pânzei și a firului ca și basmele de altfel.
Satele lăpușene au conservat până astăzi, un rit, pe cât de
vechi, pe atât de interesant, legat de colacul ceremonial al miresei. A
doua zi, după nuntă mirii se așează după ușă, unde rup colacul să vadă
care va trăi mai mult, după care îl demică și îl consumă cu lapte dulce
“să le fie viața dulce.”
Sub aspectul semnificației, trebuie să subliniem că în unele rituri
de origine elenică, cu un caracter arhaic foarte precis, unora dintre zeități
li se aducea ofrandă lapte cu apă și miere. Laptele, îndulcit cu miere și
subțiat cu apă, era hrana copiilor mici și era considerat ca principiu al
nașterii, creșterii și vitalității, iar apoi al renașterii și imortalității.20
Din suita bogată a colacilor ceremoniali de nuntă putem aminti
“colacu mirelui mic”. Este un colac cu gaură mare și ornat asemănător cu
cel purtat de staroste. El se leagă cu panglică roșie de gâtul copilului, când
se dă la mire peste masă. După ce este primit de către mire, mirele mic
ține mireasa de sân pentru ca să aibă lapte la copii. Ritualul ne evidențiază
și el implicațiile colacului ceremonial în viața și soarta familiei.
în obiceiurile de înmormântare colacii ceremoniali îndeplinesc
funcții multiple, unii în satele lăpușene legându-se de ritualuri deosebite.
Alături de colacul ceremonial care se punea în mâna defunctului “pântru
sufletu lui”, se mai prepara un colac ceremonial mic care se arunca în
pod peste cap în vreme ce se rostea formula orală “dac-a vini sufletu lui
20 Traian Herseni, Forme străvechi de cultură poporană românească, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1977, p. 328
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după sufletu meu sa strâje colacu aicea în io.” (Costeni). Colacii mari cu
gaură dau pomană peste sicriu alături de o ștergare și o ulcea cu apă Ia
fiecare participant. La pomeni se prepară colaci mici “pupi”, care între
Paști și Rusalii sunt cu orificiu în care se pune oul roșu. Ca și la masa
moșilor colaci mai mari cu orificiu se pun pe gârliciul sticlelor cu cu
băutura la gătirea mesei rituale de pomană.
în contextul colacilor ceremoniali din cadrul înmormântării, ocupă
un loc aparte colacul care se pune în macául mortului, un băț cam de un
metru și jumătate al cărui capă se crapă și se introduc bani. De capătul lui
se leagă un colac mare cam de două kilograme, neornat, prin orificiul
căruia se trece o ștergură brodată. Macául cu colac și ștergură se dă peste
sicriu celui mai bătrân om din sat sau nănașului mortului în unele sate.
Este probabil reminiscența unei bote rituale învestită cu putere magică, cu
care odinioară se oficie în anumite ocazii de către acei bătrâni care
odinioară conduceau obștea satului, având și drept de judecată.
Prin studierea colacilor ceremoniali intrăm în posesia unor
documente etnografice ce se constituie în veritabile dovezi ale
continuității și vechimii vieții spirituale a poporului nostru în trecerea lui
prin vreme.

LE PAIN RITUELLE DANS LA
CULTURE POPULAIRE ROL MAIN
Résumé
En etudiant le pain rituelle nous somme en possesion d’uns
étnographiques qui se constitue en veritable preuves de continuité de la
vie spirituelle du peuple roumain pendant l’histoire
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Pregătirea colacilor
ceremoniali .Cupșeni.

Forme de colaci
ceremoniali. Cupșeni.
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‘Crestată”. Colac ceremonial, având capetele în formă de spirală, oferit
pomană la Moșii de la Florii. Ungureni, 1978.

“Pupăză”. Colac ceremonial, oferit pomană, la Moșii femeilor.
Ungureni, 1978.
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Colaci ceremoniali îndătinați la Moșii de Florii (sus “cocostrată”, jos prinoase).
De semnalat mâțișoarele care stau în masa Moșilor care vor fi aruncate pe
arătură pentru rodul holdelor. Cupșeni.

MBjll

“Pup cu două coame”.
Cupșeni, 1990.
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Prinoase la Moșii de Paști. Cupșeni, 1990.

Prinos la Moșii de peste an. Ungureni, 1990.
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Pregătirea pomenii rituale pentru copii: colacul ceremonial și ulceaua
cu lapte.Cupșeni, 1975.

împărțirea pomenii rituale pentru copii: colacul și ulceaua cu lapte.
Cupșeni, 1975.

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

Colacii ceremoniali în cultura populară ...

421

Gătirea mesei de pomană a Moșilor de Paști. Cupșeni, 1980.

W?S3l8i
Gătirea mesei de pomană a Moșilor de Paști. Cupșeni. 1980.
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împărțirea colacilor ceremoniali și a ouălor la Moșii de Paști. Cupșeni, 1980.

Gătirea mesei Moșilor cu
satul întreg, care are Ioc
a doua zi de Paști.
Cupșeni, 1978.

Fotografii:
Pamfil Bilțiu
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IPOSTAZE ȘI PARTICULARITĂȚI ALE CULTULUI ȘARPELUI
ÎN CULTURA POPULARA MARAMUREȘEANĂ
Pamfil Bilțiu

Nu încape îndoială că șarpele este unul dintre mito-simbolurile
cele mai complexe și mai răspândite, în folclorul și religiile tuturor
popoarelor, mitologia brodată în jurul lui fiind infinită ca bogăție și
varietate. Credințele în puterea lui mitică, cu care a fost investit, a
generat prezența acestui animal în cele mai variate ipostaze în cultura
populară, deosebit de frecventa lui utilizare în magie.
în satele de pe Valea Vișeului, dar și în sate situate la confluența
Chioarului cu Țara Lăpușului, șarpele este implicat în ritualurile de
provocare a ploii. "Când nu ploua ne ducem și omoram on șarpe și îl răd
cam sus p-o creangă. Atunci și ploua." (Petrova).1 Și la Preluca, sat situat
în vecinătatea Țării Lăpușului, când era secetă mare se punea în apă
clopotul de la biserică, care putea fi substituit cu o cruce din cimitir, o
icoană sau un șarpe ucis.12
Provocarea ploii, prin rituri și obiceiuri bazate pe uciderea
șarpelui, este mai răspândită în cultura noastră populară și a fost atestată
la finele veacului trecut pe Valea Jiului și în Moldova.3 De menționat că
la finele veacului trecut, pe Valea Jiului, semnalăm rituri de provocare a
ploii, prin uciderea șarpelui în forme identice cu cele practicate în
Maramureș.4
în credințele meteorologice, în acord cu funcția lui de stăpân al
stihiilor naturii, șarpele este și semn prevestitor al ploii. " Când îi tare
cald, șarpele stă-n cărare. Și-atunci noi știm că plouă." (Petrova).
Uciderea șarpelui în riturile de producere a ploii a fost atestată și
în folclorul altor popoare. în Nordul Australiei, vrăjitorul pune un șarpe,
îl vâră de viu în apă și după ce l-a ținut mult timp înfundat îl omoară și îl
1 Pamfîl Bilțiu, Maria Bilțiu, Fascinația magiei. Vrăji, farmece, desfaceri din Județul
Maramureș, Baia Mare, Editura Enesis, 2001, p. 67.
2 Elena Flórian, Șarpele în credințele și practicile magice din Chicar, în Buletinul științific
Al Societăților studențești de etnografie și folclor, Volumul II, Suceava, 1982, p. 167.
3 Adrian Fochi, Datini și eresuri populare de la sfârșitul veacului al XlX-lea, București,
Editura Minerva, 1976, p. 257.
4 Ion Mușlea și O. Bîrlea, Tipologia folclorului după răspunsurile la chestionarelelui
B.P.Hașdeu, București, Editura Minerva, 1970, p. 485.
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lasă pe mal.5 Rezultă că pentru potențarea efectului pe care omul din
popor sconta șarpele era supus unui proces de preparare magică.
Prezența șarpelui în ritualurile de provocare a ploii stă sub semnul
credințelor în funcția lui de animal teriomorf, purtând în sine forțele
stihiale ale naturii.6
Mihai Coman menționează că dimensiunea teriomorfă, ori chiar
chtoniană pune șarpele în contact cu adâncurile subpământene, cu zonele
în care zac ascunse energiile firii. De aceea numeroase credințe
folclorice recomandă prinderea și prepararea lui magică, pentru
dobândirea acestei energii, pentru realizarea transferului lor de la șarpe
la om.7 Așa ne putem explica folosirea animalului ca accesoriu ritual în
aducerea de la distanță a ursitului. " Ca să aducă pă sus trăbuie să aducă
zermi (șerpi) babele. Trăbuia să facă foc din nouă feluri de lemne. Pune
zermele pă fos și unu sus. Și să auze zdiară zermele și cum serbe pă foc."
(Oncești).8 Folosirea șarpelui, preparat magic, prin fierberea rituală, a
fost atestată de către cercetările noastre și la Dragomirești. " Când vrei să
aduci drăguțu pă sus punéi on șarpe în gura cuptorului și-l fierbei în
oală, îl clocotei în gura cuptorului."
Șarpele preparat magic a pătruns și în medicina populară. Se
credea că untura lui duce la vindecarea miraculoasă a unor maladii
incurabile. " O femeie o avut on bărbat cam betegos. Și batăr cât o
prăbălit să-l vindece, cu leacuri babele, ba cu di cele băbești, ba di pă la
doctori, n-o răușit. El di ce trece vremea era tată mai rău. Vinind odată
din câmp, trecând pă la nește corcituri, o dat de on zerme cum l-o omorât
cineva și l-o pus păste corci. După două zâle zermele s-o-ncălzit și onceput a pticura untura din el. Femeia trecând p-acolo ce s-o gândit?
- Măi am auzât că untura de zerme îi bună de lecuit. Mă dau să ieu on
miez să văd cum a si. Mă dau să ieu capacu di la oală și îl țân să picure
pă el untură de aceie de zerme. De i-a tre(ce) i-a tre(ce), de nu să moară,
să nu să mai chinuia atâta și el și io. Țâne oala și picură trei picuri de
untură de zerme de în oală. Să duce la bărbat. îi pune să mănânce. După
ce mănâncă zâce către femeie:
- Măi, gândești că-s mai vioi. Văzând femeia că-i bună unsoarea di pă
zerme o pus oala să-i mai picure zama de zerme în oală. I-o mai dat la
bărbat și-o mai mâncat. După câteva zâle, bărbatu' mâncând mâncare cu
5 James G. Frazer, Creanga de aur, Volumul I, București, EdituraMinerva. 1980. p. 153.
6 Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie, și mitologie românească, Timișoara,
Editura Amarcord, 1978, p.448.
7 Mihai Coman, Mitologie românească, Volumul I, București, Editura Minerva, 1976, p.259.
8 Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu, Op.cit., p.269.
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picături din unsoarea zermelui, i-o vinit iară puterea ca mai-nainte, iară
femeia s-o gândit că mare putere are unsoarea zermelui." (Văleni).
Legat de acest proces de preparare magică a șarpelui este
prezența lui în legende, având ca miez producerea lui pe cale magică,
care adoptat la casă devine generator de mare avuție. în grai local acest
proces de producere și adoptare a animalului se numește "zermele luat
pă găzdușag", adică pe avuție. Substratul mitologic al acestor legende
este bogat, astfel produs pe cale magică șarpele asociază diavolul. "
Oamenii, mai demult, care-o vrut să sie bocotani, să sie-n fruntea satului
acia făceau rând de uno și-acela-1 puneau susuoară și-l cloce tri
săptămâni. După tri săptămâni iesă-on puiuț. Pui cu coarne." (Văleni).
"Femeile, care-o vrut să aibă găzdușag mare o clocit on pui de șarpe.
Șarpele care-i crescut la casă îi Satana, acela care-1 ie pă găzdușag, pă
găzdăluit, ca să sie gazdă, să poată-nșela lumea."9 " Cine clocește on ou
susoară nouă zâle, din ăla iesă-on drăcușor." (Sarasău).
La Berbești, procesul de preparare magică al șarpelui luat pe
avuție asociază ritul găinii negre, de largă răspândire în magie, credințe
și obiceiuri. "Trebe să ai o găină neagră. Și-apoi știu io câte zâle trcbe să
descânț. Numa așe-am auzât că iesă dinou di la găina neagră cân ouăntâie." (Berbești).
Pe avuție șarpele putea fi luat diferențiat, în funcție de dorințele
gazdei. "De vroieu să aibă oi, îl luau pă oi." (Văleni). "De vrei să-l iei pă
găzdușag il poț lua pă ce vrei." (Berbești).
Potrivit unor mito-credințe șarpele ținut pe avuție putea fi
cumpărat după un ritual, în cadrul căruia viitorul proprietar trebuia să
accepte un anumit comportament, prin care se stabilea afinitățile dintre
stăpân și reptilă. "O zâs ca să țâp din pă mine jos tăt și-o zâs:
- Ie-1 și-l pune acolo pă picior. Și-apoi iei suie p-aicea și zine așe,
coboară p-aici, și să bagă pă gură, până unde zâcem noi. îi împărătușu, la
gâltan. De tri ori trebe să-1 poț' lăsa așe. Nu m-am temut de el. Și așe să
cumpăra." (Berbești).
Fiind o variantă a șarpelui de casă cel luat pe avuție se bucura de
un testament aparte. Purta nume umane. "La ala-i spune Vasalie,
Gheorghiță." Era alintat cu epitete de genul "puiucu", "micuțu",
"puiuțu". (Văleni). Nu putea fi lăsat singur, trebuia hrănit cu prioritate.
"Dacă ai două cameri, acolo pă masă stă și în tătă dimineața-i dă
de mâncare. Și-i cu clop nou mândru acolo pă masă. Și de băut și de
mâncat la el trebe mai întâie să-i deie.” (Berbești). " A e grijă de el cât
9 Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu, Izvorul fermecat, Baia-Mare, Editura Gutinul. 1999, p.
133.
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trăie gazda de puiuțu acela. Nu mare nicăieri, că era puiuțu lui."
(Văleni). Tratarea, pe sub ascuns, ținea de caracterul tainic al reptilei.
"Numaîi dai fără să știe nime." Mito-credințele impuneau obligativitatea
vânzării ritualice a animalului după moartea stăpânului său sau chiar
înainte de deces, pentru ca stăpânul să-și asigure astfel liniștea și odihna
tihnită după moarte. " Trăbuie să-1 vândă la oarecine, că acele să aibă
grijă de el, că de nu când mure îl îmblăte el, îl scutura. La sicriu lui nu
pute să steie nime. Vine vânturi răle. Și-nainte de a muri îl vindeau cât
pute. Vânzarea șarpelui ținea de caracterul lui tainic." Când îl vinde,
trăuie să știe numa ii doi. Atunci umblau vânturile răle pân căși că
rămâne on felii de sunete, după moartea lui, dacă nu îl pute vinde. Nu
pute trăi nime în t-acele căsî. Era musai să le spargă. Așe se petrece.
Erau lucruri necurate. " (Văleni). Existau și situații în care șarpele nu
putea fi vândut. " O fost o vrăjitoare la Vadu Izî. Și-apoi cât o trăit o zâs
c-o vrut să-1 vândă. Și pă la Paști, când o mărs lumea la biserică, și-o luat
o straiță nouă și l-o pus în straiță. Ie o pus straița-n gard cu dracu-n ie. O
vrut să-1 vândă. O stat tri zâle acolo straița. O zâs că la tri zăle-o mărs și
o luat straița. O dus-o acasă și-o rămas cu el. Da o zâs că nu s-o putut
apropie nime să ieie straița cât o stat acolo pe gard." (Borșa). Această
"vindere", de fapt o debarasare pe sub ascuns de reptilă, ține de
caracterul tainic al ei, de care am amintit.
Așa cum ne argumentează astfel de legende, șarpele reprezintă
energia nefastă, care-1 duce pe om la rutină. " După aceie tăte averile i so sodomit, că erau a diavolului" (Săliștea de Sus).1011
Așa cum arată Mircea Eliade, asocierea dintre șerpi sau balauri și
pietrele prețioase a fost o marcă fertilă pentru creațiile folclorice. De aici
au luat naștere o serie de legende.11 Credința că nestematele sau numai
unele din ele sunt pietre căzute din capul șerpilor și al balaurilor nu este
decât alterarea vechiului mit al monștrilor subterani păzitori de comori.12
Mărgeaua șerpilor, care în grai local se numește "mărgeaua
zermilor", "veriga zermilor" este generalizată în folclorul maramureșean
și românesc. Mito-credințele legate de ele, având un caracter destul de
unitar ne furnizează informații interesante mai întâi legate de procesul de
geneză al acestora. "Zermii, când să strâng mai mulț laolaltă atunci fac
mărjaua. I-am aflat primăvara. Erau și câte cincidzăci." " Și mărjaua îi
era pă coadă la on zerme. Și tăț' făceau spume. Din spumele lor, cum
10 Ibid.
11 Mircea Eliade, Piatra șerpilor, în Meșterul Manole, Iași, Editura Junimea. 1992, p.
244.
12 Ibid.
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făceu ii tăț' face mărjaua, ii și-o țâpa di pă coadă și-o pierd." La Urmeniș
mărgeua o fac nouă șerpi. După unele informații șerpii sunt auziți și
descoperiți când zămislesc mărjaua după zgomotele care le produc." I-o
auzât cum suna și cum fierb acolo."
Potrivit mito-credințelor șerpăraia este dătătoare de mai multe
mărgele, căutare cu grijă și luate de cei care le găsesc pentru a fi folosite
ca accesorii magice. " Zermii fac două mărjele." (Berbești)." Zermii fac
veriga și mărjaua. Acele nu-s la feli." O categorie de mito-crcdințe
cuprind informații despre proprietățile și caracteristicile fizice ale acestui
obiect magic. " îi așe ca veriguța di pă degit, numa îi albă așe ca de
ciont." (Berbești). " Mărjaua îi pă spate, îi cât o nucă. Veriga îi pă
coadă." (Desești).
Ca mijlocitor ideal al transferului puterii magice extraordinare de
la animal la om "veriga zermilor" sau "mărjaua" capătă o utilizare largă
în magie. Cel mai frecvent era utilizată în practicile magice de tămăduire
a vacilor și oilor stricate de vrăjitoare. " Și pân aceie mulji vaca când îi
strâcată, când îi ie laptele, da mulji așe în cruciș, din tăte țățălele pân ie.
Și laptile acela îl iei și i-1 pui între coarne."(Berbești). La Desești
ciobanii o purtau pe cureaua lată pentru a o putea utiliza la tămăduirea
oilor stricate. ’’ Să mulje oile când da zăr pân țâță pânie." Rezultă că
practicile magice în care se folosea ca accesoriu ritual mărgeaua urmau
prescripții îndătinate, care diferă de la o localitate la alta. La Văleni" o
puneu în doniță și muljeu pă ie."
Prin extensie mărgeaua șarpelui în satele din zona codrului se
folosea la toate felurile de boli și în oftalmologia populară." Zâce că-i
bună de leac la orice feli de boli. Zâce că-i tare bună pentru ochi când te
dor ochii. Te atinji cu ie și nu te mai dor." în magia dragostei mărgeaua
șarpelui era un accesoriu ritual des folosit de către " babele meștere”. Era
suficientă la despărțirea partenerilor. " Dacă ai mărjeaua zermelui și treci
cu ie pântre doi, acia nu mai stau veci laolată. "Practica era însoțită de
formule orale de genul: "atunci să s-adune când s-or aduna zermii aieștia
tăț' laolaltă, care-o făcut mărjaua și veriga." (Desești).
Funcțiile ei apotropaice ne sunt evidențiate și de către purtarea ei
la gât, de către femei, în care scop era pusă la zgărdanul de mărgele.
Apoi zermii s-o dus de-acolo și-o luat una mai multe mărjele și le-o
băgat în zgarda aceie scumpă." (Berbești). Așa cum arată Mihai Coman,
imaginea mărgelușei racordează animalul la un topos răspândit în
mitologia universală, aceea a șarpelui teriomorf, stăpân și paznic al
comorilor, donator de obiecte magice.13 Credința, așa cum arată Mircea
13 Mihai Coman. Op.cit., p. 184.
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Eliade, este de origine indiană, care a dat naștere legendelor helenistice,
amplificate de arabi. De aici din India, arată cercetătorul s-a difuzat în
lumea-ntreagă, fiind atestată la o serie de popoare: români, americani,
siberieni, polonezi, unguri, ceylonezi, etc.14 Potrivit cercetărilor, atari
credințe sunt de o vechime apreciabilă. Cele dintâi documente despre
piatra șerpilor " le găsim în Jataks, mare colecție de parabole budiste,
redactată în secolul al Il-lea, dar cuprinzând materiale extrem de vechi.15
Am amintit părerea lui Mircea Eliade potrivit căreia credința este
o alterare a mitului monștrilor păzitori de comori.16 Acest mit și el de
largă răspândire mai persistă încă în folclorul maramureșean și îl
întâlnim frecvent în legendele urzite în jurul haiducului Pintea Grigore
cel Viteaz. “ Acolo, alăturea cu Izvoru Poienilor, o săpat să scoată butea
cu galbinii lui Pintea. O I gat-o cu lanțuri, da n-o putut-o scoate. Și miam adus aminte că acolo sta on șarpe mare, cum zâceu bătrânii. Era
încolăcit acolo, așa ca mâna de gros.” (Costeni). “Moșu meu Nicolae o
fost în Gutái. L-ondrumat alte persoane mai bătrîne că acolo o fost tone
de galbini în Gutái, a lui Pintea. Și s-o dus în zua de Paști acolo. O vrut
să să baje în pimniță să ieie galbinii. Și n-o putut lua c-o fost on șarpe
întins acolo înaintea ușii.” (Budești).1718
Asocierea șarpelui păzitor de comori cu diavolul reiese limpede
din aceste legende. De aici și zădărnicia acestor încercări de a lua
comorile. “ Acela tăt dracu îi. M-am găndit că tăt el o rupt lanțurile când
o fujit butea cu galbinii.” (Costeni-Lăpuș). Motivul de alt fel este de
1X
largă răspândire în folclorul nostru.
Fiind un animal teriomorf și puternic, șarpele este dătătorul mai
multor categorii de obiecte magice. In toate satele din Maramureș este
nelipsită dintre accesoriile rituale ale “babelor meștere” bota cu care o
persoană a despărțit șarpele de broască. Prin atingerea de animal
transferul puterii magice de la animal la obiect se realizează pe calea
magiei simpatetice. în magia dragostei acest accesoriu ritual are și astăzi
o largă utilizare, fiind eficient în practicile de despărțire a partenerilor, în
care scop “ baba meșteră trecea cu el printre cei doi ce urmau a fi
despărțiți. Ritul asocia și formule orale de genul: “ Așc cum am
despărțât io broasca de zernre, așe să vă despărțâț voi doi.” (Borșa). 19
14 Mircea Eliade, Op. Cit., p. 244-246.
15 Op.cit., p. 245.
16 Op.cit., p. 244.
17 Pamfil Bilțiu, Mana Bilțiu, Izvorul fermecat, Op.cit., p. 424
18 Tudor Pamfile, Mitologia românească. București, Editura Grai și Suflct-Cultura
Națională. 2000, p. 301.
19 Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu. Fascinația magiei, Op. cit., p. 319.
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Cu aceeași putere magică era investită și bota cu care o persoană
a despărțit “zermii când să bat
moment în care se realizează același
transfer magic. “ Primăvara se bat zermii. S aduna mai mulți. Atunci le
dă cu bota și-i despărțăsc. Și cu aceie despart fetele de băiet și nevestele
de bărbaț.” (Desești). 20
Energiile șarpelui sunt acumulate și în pielea lui. Găsită după
năpârlire, ea devine accesoriu ritual. Supusă unui proces de preparare
magică devenea eficientă în medicina populară, fiind folosită în anumite
practici. “ Șerpile ave o piele ca o cămașă. Și când îi era vremea mere
pân stani și o lasă cămeșa aceie di pă iei. Și aceie o folose de leac, când
mușca gândacu pă vacă ori pă oaie. O pune la muiet și-o muie și spăla
slinu (ugerul) sau pă unde era mușcată vaca, oaia.”(Suciu de Sus).21
Mizându-se pe puterea ei magică pielea șarpelui ea folosită și în tratarea
beției, în care scop era preparată magic, fiind pus să acționeze vinderea
ei rituală. “ Am vândut pielea de gândac pân gard. Cu aceie pot face ca
on om băutori să nu mai beie. Pielea dacă o află-n stani trebe s-o uște, so spele și s-o frece.”22
Fiind animal teriomorf șarpele se poate metamorfoza cu ușurință.
In spațiul investigat mai persistă până astăzi un motiv rar în legendele și
mito-credințele populare cel al șarpelui însurat, având la bază
metamorfoza dublă (reversibilă). Prin metamorfoză șarpele devine
noaptea soț, iar noaptea animal. Substratul mitico-magic al acestor
legende este bogat. Soția șarpelui-om este cea care făcându-și pe ursită
cu broasca ucide soțul rivalei. Prin efectul vrăjii care asociază cultul
diavolului, soțul ci devine puterea diavolească, putându-se metamorfoza
și demetamorfoza. “și o omorât pe femeia omului, cu care-o vrut să
șadă, să s-adune. O avut pă diavolu, o umblat cu diavolu.” (Desești).23
Statutul animalului metamofozat era dublu. Ziua era șarpe și sta “ înt-on
borcan și noaptea era om și sta cum stă omu cu femeia. “ (Desești).
Motivul femeii care conviețuiește cu șarpele-om, care este
surprinsă de un iubit al ei este în acord cu același caracter tainic și
misterios al animalului. “ N-o vrut să-l lesă să doarmă acolo că l-o avut
pă dracu-n casă. Și cu acela o gădăluit ie cu zermele acela.” Revenind la
ea, vede pe geam un fecior chipeș, în care se metamorfozase șarpele.
Amenințând-o cu spargerea geamului, femeia îi deschide ușa, dar în acel

20 Op .cit. p.230.
21 Cercetările noastre an atesta această practică doar în satele din Țara Lăpușului.
22 Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu, Fascinația magiei, Op. cit., p. 180.
23 Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu, Izvorul fermecat, Op. cit., p.385.
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moment trece un vânt mare, care era șarpele ce se făcuse nevăzut.24
Motivul șarpelui-om este tratat diferențiat în legendele populare.
La Desești, trezindu-se din transă cum a fost adus pe sus, flăcăul
vede că drăguța lui “ ave șarpe. 1-1 striga pă nume. Numa noaptea pute și
om zua nu că era zerme.”
Mai există în spațiul investigat de către noi basmele în care,
grație puterii lui mitice se metamorfozează cu ușurință în făpturi umane.
El apare frecvent în basmele din categoria Dracul prost, mereu învins de
istețimea omului din popor. Muribund fiind tatăl celor trei frați-ciobani
le lasă poruncă să nu se ducă unde vor fi strigați în pădure. Cu toate
împotrivirile celui mai mic cei mai mari încalcă porunca și ajung la un
cioban, care se metamorfozează în șarpe noaptea, iar dimineața se
demetamorfoza și redevenea om. Ciobanul șarpe îi ucide ușor pe cei mai
mari, opărindu-i în căldare. Cel mai mic dintre frați pune cenușă în apă și
reușește să-l orbească pe diavolul cioban, după care se ascunde între oi.
Căutat de ciobanul șarpe jupuiește un berbece, se ascunde în pielea
acestuia și scapă. Ca să îl prindă îi dă un inel vorbitor, care îl putea și
ține pe loc, dar dându-și seama că ar putea fi prins flăcăul își taie degetul
cu inelul și îl aruncă într-o groapă. Mergând după strigăte, diavolul-șarpe
cade în ea, după care cel mai mic dintre frați o astupă.25
Șarpele este, așa cu se știe și un simbol religios. Legendele axate
pe motivul păzirii sufletului unui păcătos, care a săvârșit fapte grave,
păcate de neiertat, de către șarpe mai persistă și astăzi: în spațiul
investigat, poate și datorită influenței moralizatoare a legendelor din
această grupă. La înmormântarea celei mai mari vrăjitoare, care lua
mana vacilor, Ana Herbil, din Vadul Izei sicriul i-a fost păzit de un șarpe
mare. “ Sta zermele acolo pe sicriu, să nu s-apropie nime. Numa din
drum se uita tăț’. Când o s-o dus-o la groapă el nu s-o duce di pă mort,
în copârșeu l-o băgat și pă el.” Șarpele ce păzește defuncta este asociat
diavolului. “ Tăt dracu’-o stat acolo și-o păzât-o.” (Borșa). Din categoria
defuncților păziți de șarpele-diavol fac parte gavidele sinucigașe care
urmau a da naștere la gemeni. “ O femeie-o fo groasă cu doi jemeni.
Când s-o dus în pădure s-o spînzurat. Omu ii s-o dus după ie. Zermele o
zinit, o intrat la femeie pă la picioare până la grumaz și pă la mână o ieșit
și I s-o-ncolăcit p’ângă cap. Oricât o dat cu bote, cu ptietri nu l-o nimerit.
N-o putut nime să-i despăra(scă) deolaltă, să-1 ieie di cătă ie. Tătă lumea
zâce că acela-i dracu di ce s-o spânzurat.” (Borșa). Este interesant de
24 Op. cit., p.386.
25 Pamfi! Bilțiu, Făt-Frumos cel înțelept. O sută de basme, legende, snoave și povestiri
din județul Maramureș, Baia Mare, Editura Gutinul, 1991, p.249-252.
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amintit că la Suciu de Sus vrăjitoarele erau păzite la înmormântare de
pereche de șopârle în care descifrăm o reduplicare mitico-magică. De
altfel pereche de șerpi este mai răspândită în folclorul nostru. “ Când o
murit la noi o vrăjitoare două șopârși, mari, mari de tăt tăt înaintea morțî
o mărs. Când o ajuns la groapă o zâs cineva:
- Luațâ-le cu lopata și le aruncat’. Le-o aruncat cu lopata de nu le-o
văzut. Când o așezat-o în groapă o fost șopârlele acolo și s-o țâpat în
groapă. Și nu le-o mai scos nime. Asta am văzut-o io.”
în unele legende și mito-credințe din spațiul investigat moartea
este imaginată și ea metamorfozată și șarpe. “ Aici în dosu căsîo fost o
babă. O fost vecinele în casă. în săptămâna când o murit i s-o arătat
moartea și-o zâs baba:
- Ni on șarpe cum mi se bagă pă gură. Ni șarpele cum zine. Țâne-te și tu
de gură, c-amu mere la tine. Aceie-o fost moartea. Apoi la două, tri zâleo murit.”.26 Este prezentă aici și intruziunea șarpelui în corpul uman de
largă circulație în credințele populare.
Din suita metamorfozelor și aspectelor acestora, șarpele este
prezent în magia neagră, în așa-numitele practici de “făcătură”, aruncate
împotriva cuiva. Ca urmare a puterii vrăjitoarei, care acționează prin
intermediul diavolului acesta în urma unor vrăjuri apare șarpele-diavolu
la casa unde s-a oficiat vraja. “ O fost o vrăjitoare care-o zâs că avem
pusură la casă, care s-a face zerme. Și dinț-aceie s-o făcut zerme la șapte
ani. Am fost tare necăjită c-am păgubit cu tăt felu de marhă. O zâs
vrăjitoarea:
- Aveț pusură.
Mito-credințele din această grupă sunt strâns legate de caracterul
tabuistic al animalului. Uciderea lui nu era permisă, ci trebuia îndepărtat
prin practici care asociază magia locurilor marginale și apei. “ Și-apoi o
zânit vrăjitoarea și-o de luat pusură. Și-o dzâs:
- 0-1 luaț’ și-1 duceț într-on colț de gard, o-l țâpăț în apă. A-l omorî nu-i
slobod. Așe-o dzâs că nu-I slobod.” (Desești). Sunt multe mitocredințele în care apare șarpele, ca rezultat al unor vrăjuri și farmece,
oficiate de “babele meștere”. “Mama lui Vancea nu știu io ce-o
descântat, ce-o vrăjit de-o ieșit de-amu unde atâta șerpi, câtă frunză si
iarbă. O fost în nuc. Și s-o strâns jumătate satu să vadă șerpăraia aceie. Io văzut Maria lui Griga Nelu. Strâga:
- Io! Vai! Viniț și videț’. Aiștia de s-or scoborî gios, pă tăț ne mănâncă.
Și-apoi nu știu ce s-o făcut zermii.” (Nănești).

26 Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu, Izvorul fermecat, Op. cit., p 336.
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O serie de mito-credințe au la bază una dintre manifestările
predilecte ale șarpelui, care constă tocmai în intruziunea în vintrele celor
care dorm. Acești șerpi ascunși în stomac, care provoacă boli și dureri
cumplite pot fi alungați numai prin magia laptelui.27 în întreg spațiul
cercetat de către noi, bătrânii povestesc cum adormind pe câmp mai ales
când mâncau lapte, se trezeau cu dureri cumplite de stomac ce uzate de
intruziunea reptilei. Remediul era un blid cu lapte așezat la gura
bolnavului. Atras de lapte șarpele ieșea din stomacul omului. Așa cum
am mai arătat intruziunea reptilei în corpul umano întâlnim în mitocredințele având ca miez creșterea reptilei la casă pentru avuție. “ îl lăsa
să umble pă tătă corpu’ stăpânului sau să i se baje-n gură până lampărătuș, la gâltan de trei ori. “2829
Așa cum arată Mihai Coman, șarpele, care intră-n gură este
înlocuit, într-o cunoscută baladă Milea, prin șarpele care se strecoară în
sânul eroului. Cercetătorul consideră aceasta o metaforă a înghițirii."
Părerea nu o împărtășim. Șarpele este și un simbol erotic, iar în baladă
simbolizează proba fidelității erotice. Flăcăul îndeamnă pe rând să-i
scoată șarpele din sân pe mama sa, apoi pe sora lui și în cele din urmă pe
iubită, deoarece îl chinuie de moarte. Doar iubita își riscă mâna să-l
scape pe iubit, care este răsplătită pentru credința devotată. “ N-o fo’
șerpe, nici balaur /, Fără mândru brâu de aur.” A. Bodiu consideră că
balada trebuie privită și din altă perspectivă, ca un preambul la viața
sexuală, 30 părere care ni se pare plauzibilă. Normal că există o legătură
între aur și șarpele mitic. Considerăm că balaurul ne sugerează
reminiscența unor rituri inițiatice. “Na mândrucă tu și-l poartă, / Tăt în
patru dimineci, / In butu a mei părinț’, / Tăt în patru sărbători, / In but la
a mele surori. ” (Bârsana).
Șarpele este un generator al unei bogate game de funcții mitosimbolice. Șarpele de casă este una dintre ipostazele pozitive ale
acestora, generalizată în cultura populară din Maramureș și românească.
Șarpele este considerat un “genuis loci”, spirit protector, reprezentând, în
același timp, și spiritele strămoșilor.31
Potrivit acestor mito-credințe fiecare casă își are șarpele ei. “Tătă
casa are on zerme. îi zermele căsî. “Locurile prin care se adăpostește
27 Mihai Coman, Op. cit., p 187.
28 Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu, Izvorul fermecat, Op. cit., p. 130.
29 Mihai Coman, Op .cit., p.l 87.
30 Aurel Bodiu, Șarpele antropofag, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
pe anul 2001, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2001 p.267.
31 Silvia Chițimia, Balada Șarpele în elementele ei de străveche cultură românească, în
Revista de etnografie și folclor, Nr. 2, 1979, p. 193.
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sunt mai multe: sub talpa casei, sub temelie, pe lângă garduri, mai rar în
horn. Legendele din această categorie sunt bogate detalii fizionomice.
Este “alb”, “negru”, “galbăn”. Are “ urechile galbini bine.” Deseori ni se
spune că “ îi pestriț “. Sub aspectul dimensiunii el poate avea “ o lunjime
de opzăci de cenți și coada mai scurtă” . Este deosebit de alte categorii
de șerpi. “ îi mai gros și mai scurt ca ceilalț zermi “ (Văleni). La casa
gospodarului, în familie, devine atât de apropiat de aceasta încât
mănâncă cu copiii gazdei dintr-o farfurie. “ Io cu zermele de casă am
mâncat dintr-on blid. Mama-m pune lapte într-on bliduț pă pragu căsî, la
tindă. Și el iese și mânca cu mine. Și tăt îi dam cu lingura păstă cap că pe
cu spori mânca. Mama mă sfăde:
- Hăi, Ioană, cum ai și gătat?
- Mai pune-m’.
- Cum mănânci atâta?
- Cu puițu.
- Da cu ce sărăcia de puiuț mănânci tu? T-oi pune mâni să văd și io
puiuțu. Pă ceie zî când mi-o mai pus iară-o zinit puiuțu. Mama o-nlemnit
când o văzut. Nu m-o mușcat. Nu mi-o făcut nimic. în toate satele
investigate este hrănit de copii cu lapte, mai rar și cu pâine. Șarpele avea
farfuria lui din care mânca. Este curios când vin străini la casă.
“Atunci iesă și să uită. “ (Desești). în unele mito-credințe este vizibil.
Este doar auzit cum fluieră. “ Și-o zâs că-n hornu ăla sta zermile. Și
fâșcăie noaptea. Nici nu l-o văzut nime.” (Văleni). Șarpele de casă
distruge ființele dăunătoare de pe lângă casă. “ Mănăncă șoarici și tăt
felu de lighioane, care strâcă la casă.” (Văleni).
Asocierea șarpelui cu laptele este una dintre mit-credințele cele
mai răspândite în folclorul nostru. Și în spațiul investigat el fură laptele
vacilor, urcându-se pe picioarele lor la uger. în unele mito-credințe
circulă frecvent motivul vacii care se duce sistematic la un șarpe pe care
îl hrănește. Când stăpânul descoperă șarpele sugând de la vacă și este
ucis moare și vaca.
Mito-credințele legate de șarpele de casă ne argumentează cel
mai bine caracterul lui de animal tabu. “ Nu-i slobod să-1 omorășăți”
Uciderea lui provoacă nenorociri la casă. “Dacă îl omoară zâce că mor
marhă, ori pățăști ceva rău.” (Berbești). Uciderea lui înseamnă și
pierderea în totalitate a norocului casei. Pierderea norocului intervenea și
în situația în care șarpele nu era tratat potrivit vechilor prescripții
îndătinate. “ Asista zerme de casă de nu li cinsti, de nu i-i da lapte să
beie ț’-ai pierdut norocu. Nu mai ai noroc la casă veci.” (Desești).
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Strâns legată de încredințarea casei spre a fi păzită de către un
șarpe (șarpele protector) este și încredințarea copilului acestui animal
pentru a fi păzit, încă de la naștere. Colindul având ca nucleu șarpele
antropofag nu este decât exprimarea poetică a acestui fapt. Este știut că,
în mentalitatea omului din popor, lipsa copiilor sau pierderea lor imediat
după naștere era considerată o mare nenorocire. Prin ei se asigura brațe
de muncă în familie și se perpetua spița de neam și umană. Cu siguranță,
la baza acestei colinde de o apreciabilă vechime stă un rit de apărare,
care odinioară se practica probabil în riturile de naștere, așa cum ne
sugerează motivul: “ Șarpele din grai grăie:
Mereț’ voi, în drumu vost’, / Nu n-aveț voi baiu nost / Nouă mă-sa ni l-o
dat, / Int-o zâ de sărbătoare, / Când o fost ziua mai mare. Mă-sa așe l-o
blăstămat: Sugă șerpțî carnea ta, / Cum mi-ai supt tu inima /. Sugă șerpțî
trupu tău, /Cum mi-ai supt tu pieptu meu” (Gârdani).3233Dumitru
Caracostea observa că sunt frecvente în folclorul nostru basmele și
baladele în care mama își blestemă copilul în leagăn, ca să-l mănâncă
șarpele. ‘ Cu siguranță acest blestem avea sensul de urare. Aurel Bodiu
descifrează în balada Mistricean, care s-a altoit pe fondul colindei o
formulă inițiatică, strâns legată de colinda în șarpele totem. Voinicul
trebuie să devină ceea ce a fost înainte șarpe.34 Același autor
menționează că privită din altă perspectivă, balada șarpelui poate fi
concepută ca un preambul la viața sexuală, o experiență analoagă morții
și învierii. Inițierea tinerilor comporta simularea înghițirii neofiților de
către un monstru.35 Și Eugen Agrigoroaiei este de părere că nu putem
despărți această familiarizare a șarpelui, căruia i se încredințează casa,
spre a fi păzită de stăpânii ei de vechile credințe legate de inițiere. Ele sau păstrat nu numai în legende, dar și în multe dintre basmele populare.36
Urme ale încredințării încă de la naștere noului născut șarpelui ni
s-au transmis până astăzi prin cântecele de leagăn. “ Haia, haia puse
șerpe, / Să te poată mama crește.” (Vișeu de Jos).
Șarpele antropofag, ca simbol religios, îl întâlnim și în mitocredințele și legendele încreștinate, care s-au cristalizat în perioada în
care biserica ducea o luptă înverșunată cu vrăjitoarele. El devine
executorul vrăjitoarelor care luau mama vacilor. Un preot consternat de
32 Pamfil Bilțiu, Gh. Pop, “Sculați, sculați, boieri mari”, Colinde din Județul
Maramureș, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996, p.297.
33 Dumitru Caracostea și Ovidiu Bârlea, Problemele tipologiei folclorului, București.
Editura Minerva, 1971, p. 112.
34 Aurel Bodiu, Op. cit., p.266.
35 Op. cit., p.267.
36 Eugen Agrigoroaiei, Țara nuitatelor constelații, Iași, Editura Junimea, 1981, p.245
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gravitatea acestui păcat îi dă drept canon unei vrăjitoare să se dea cu
smântână pe tot corpul și să se ducă la un arbore pe care să-1 dea și pe el
“ ca și cum ar vărui La copac vine șerpăraia care devoră pe vrăjitoare,
în unele variante vrăjitoarea este substituită femeia care și-a aruncat
rivala la moarte, făcându-și pe ursită cu broasca.
Ca simbol religios șarpele a pătruns în pictura de factură
bisericească a bisericilor din lemn din Țara Lăpușului și zona Codrului,
în “ Judecata de pe urmă, care ocupă un spațiu însemnat în pronaos,
accentul cade asupra celor două scene raiul și iadul și în special asupra
chinurilor iadului. Pe un fond roșu, șerpi încolăciți și diavoli supun la
diferite cazne pe păcătoși. Lângă fiecare găsim menționat păcatul
desăvârșit, inclusiv lângă “femeia pizmoasă ”, care face să nu aibă
prunci și de sânii căreia sunt prinși doi șerpi.37 Prin astfel de scene ne
convingem asupra rosturilor lor moralizatoare.
Este bine cunoscut că șarpele se numără printre puține animale al
cărui nume este tabuizat.38 în spațiul investigat, ca și în alte regiuni ale
țării, ziua de Alexie (17 martie) este considerată ziua șerpilor, în care se
credea că “ies din pământ”, fiind marcată de credințe-interdicții legate de
reptilă. “ La Alexie cel Cald, nu-i slobod a-i zâce pă nume la șarpe, ca să
nu muște pă oarecine din casă. “ (Groșii Țibleșului). Ziua este marcată
de rituri interdicții având funcția de apărare, împotriva șerpilor. “ în ziua
de Alexa nu torce femeile, că să-ntinde șerpile și se duce după tine și
sare.” (Desești). Unele rituri asociază cultul focului și al soarelui.
“Atunci dimineața tare, până a nu ieși soarele, trebe să ieși cu foc
și să pui oala îndărăpt, să încungiuri casa, ograda, grajdiu, ce ai ca să nuți umble șerpii pângă ele.” (Moisei). La Groșii Țibleșului, “ în dimineața
aceie stăpâna căsî afumă casa și pă ci a căsî cu o cârpă de cânepă, ca să îi
apere în tăt anu de șerpi, să fie alungaț’ îi și puterea lor, de a face rău la
casă, la marhă și la oamini. “ Ritul asociază magia pânzei și firului la
Ungureni, pentru a fi feriți de mușcătura de șarpe stăpâna casei afuma
copii pe la picioare cu tămâie, rit ce ține de staturi mai vechi decât
creștinismul când tămâiei îi venea rolul de gonire a spiritelor.39
în jurul șarpelui s-a brodat o adevărată mitologie. Reliefând
atributele malefice ale șarpelui legendele stabilesc o serie de greșeli ale
lui originare, datorită cărora a fost blestemat și i-a fost hărăzit să fie o
37 Dana Tarnavschi Schuster, Biserici de lemn din Țara Lăpușului, în Buletinul
monumentelor istorice, XLII. nr. 2, 1973, p. 46.
38 Al. Popescu, Tradiții de muncă românești. București, Editura științifică și
enciclopedică, 1986, p. 102
39 Mihai Coman, Op. cit., p. 190.
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întruchipare a răului.40 în colindele despre izgonirea din rai șarpele este
blestemat să fie ucis. “ Șarpe când te-a dure capu, / Ieși în drum și-ț cată
leacu, / C-a vini roata cu rafu, / De-a una ți-a zdrobi capu.” în toate
credințele legate de această vietate se afirma ca gest necesar imperativ
datoria omului de a ucide șarpele.4142De aceea întâlnirea lui în anumite
locuri și momente ale vieții lui constituiau și semne care indicau
obligativitatea uciderii animalului. “ Dacă până-n ziua crucii gândacu o
mușcat pă cineva, pământu nu-1 lasă să se baje și î-1 omoară cine-1 vede”
(Costeni). “Ai de mine și de mine încă-on zerme o rămas pă pământ,
încă acela o vrut a mușca on om, o marhă. Și p-acela nu l-o primi
pământu’. P-acela n-o zâs să nu-1 omoare când l-a prinde, că de-aceie nu
l-o lăsat Dumnezo să se baje-n pământ.” (Desești).
Legendele toponimice ne reînvie șarpele uriaș, personaj care
reprezintă simbolul strămoșului mitic, monstrul arhaic. “ La noi în sat
este-on loc de-o lăture de sat, de-i zâce Șerpoaia. Acolo o stat demult
tare o șerpoaie. Și-o fost tare, tare mare, c-o acut capu’cam cât la un
copil. Și s-o temut tare rău de ie tătă lumea. Apoi odată-o pușcat-o că era
pe mare și s-o temut tătă lumea de ie și nu s-o putut apropie nime pacolo. Așe-o fo de mare c-o dus-o de-acolo cu tilejile.” (Suciu de Sus).
Imaginea poetică a șarpelui uriaș, a cărui putere extraordinară ne
este potențată prin intermediul fabulosului, o întâlnim în descântecele de
dragoste și mai ales în cele de adus feciorii prin aer care au dispărut din
spațiul zonei. “ Une meri, tu șerpe lautră-balaură/ cu ochii ca talere/ cu
solz ca galbinii/ cu 9 picioare rnărgăitoare, / cu 99 coz împușcătoare / cu
99 de aripi zburcăitoare / cu 99 de coame-mpungătoare, / cu 99 de limbi
mușcătoare?”43
Studierea cultului șarpelui în Maramureș suscită în interes aparte,
prin complexitatea ce ne este exprimată de ipostazele în care circulă,
cuprinzând nu puține elemente particularizante, unele de o considerabilă
vechime a civilizației de pe aceste meleaguri.

40 Pamfil Bilțiu și Gheorghe Gh. Pop " Sculați, sculați, boieri mari" Op. cit., p. 242.
41 Mihai Coman, Op. cit., p.192.
42 Antologie de folclor din Județul Maramureș, Baia-Mare. 1980.
43 Variantă culeasă de la Ana Erbil din Vadul Izei de către Radu Răutu.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Ipostaze și particularități ale cultului șarpelui...

437

ASPECTS AND PARTICULARITIES OF THE SNAKE CULT
IN FOLK MARAMUREȘ CULTURE
Abstract
In our article, based on field research, we tried to detail the different
aspects of the snake cult, as it has been preserved in the folk Maramureș
culture and as it is represented in its various compartments: magic, mitobeliefs, literary folklóré, folk art etc.
At the beginning, we analyzed the presence and significance of the
snake in the meteorological magic, the magic of Iove, but also in the
therapeutic magic. We put a stress on the function of the snake as an
animal giving magic objects such as the reptile pearl, the stick used by
someone to separate a snake from a frog, the stick used by someone to
separate the snakes during the coupling, then the animal skin that has,
also, different uses in magic.
We did not miss the role of the snake as a mașter of the underground
and as a guard of the treasures, and as it has persisted till nowadays in
the legends about Pintea the Brave.
Then, we dealt with the patterns, in which the snake could be
metamorphosed easily, taking intő account some rare or new motifs such
as the death-snake.
Among the legends and mito-beliefs, embroidered around the snake,
we talked about its role as a religious symbol, stressing on its getting
intő the folk art, but also as a mysterious and taboo animal.
Trying a monographic study of this cult, in the Maramureș folklóré,
we debated the animal intrusion in the humán body and its poeticái
variants, and also this animal’s protective role on the household and the
family. We ended out research with the presence of the huge snake as a
mythical ancestor in the Iove legends and disenchantment.
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MAGIA CÂNEPII
- casa și uneltele Flavia Oșianu
După cum atestă descoperirile arheologice, cânepa este o plantă
cultivată de peste 8 de decenii în spațiul carpatic. Datorită acestui fapt,
cânepa a intrat în sfera culturii spirituale românești, revelându-și mereu
funcționalitatea practică și simbolistica magică.
Fiind o plantă medicinală și halucinogenă, a fost folosită în
numeroase practici și credințe magice. Aceste credințe și practici magice
legate de cânepă sunt numeroase și relevă rolul primordial, profilactic și
terapeutic al plantei.
Coexistența practicilor păgâne cu cele creștine a fost remarcată
de diverși cărturari ai vremii. “Dualitatea dintre practicile magice mai
vechi și cele creștine a fost semnalată în prima jumătate a secolului al
18-lea de către Dimitrie Cantemir în a sa Descripția Moldáviáé:
'Almiteri norodul........... este foarte plecat spre erez și încă nu s-a curățat
desăvârșit de necurățenia cea veche, încât se mai închină și acum în
poezii și cântece, la nunți, îngropăciuni și alte întâmplări știute'”.1
Definiții ale magiei au fost date de diverși specialiști. Marguerite
Gillot consideră magia ca pe o “protecție a gândului, ajutată, întărită
printr-un ritual, având ca scop realizarea sa”, folosind legile naturii întrun scop “egoist și malefic”*
2
Alți cercetători, ca de exemplu britanicul James George Frazer,
au încercat alte definiții ale magiei. Frazer leagă magia imitativă de
similitudine, iar pe cea contagioasă o pune în legătură cu contactul.
Cercetătorul britanic împarte magia în două ramuri: magie teoretică și
magie practică, cea din urmă împărțindu-se în magie pozitivă vrăjitorie, și negativă - tabu. Mauss și Hubert pun accent pe caracterul
prohibitiv al magiei, văzând-o ca pe “o clasă distinctă de fenomene ce se
pot defini în mod clar”3.

Vaier Butură, Enciclopedie de etnobotanică românească, voi. II, Paris, 1988, p. 6.
‘ Marguerite Gillot, Vrăji, descântece, magie. Editura Forum, București, 2001, p. 11.
3 Carmen Popa, Pe tărâmul magicului, în Studii și Comunicări de etnologie. Tomul
XIV 2000, serie nouă, Editura Imago, Sibiu, p. 79.
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Magia se întâlnește oriunde în lume din cele mai vechi timpuri,
în Europa, e atestată la grecii antici. S-a constatat un declin al magiei în
epoca modernă, ca apoi importanța ei să fie regăsită în societățile
industrializate.
Revenind la magia cânepii, încercăm să exemplificăm unele
practici sau credințe magice. Cânepa era un agent activ, cu rost magic
și cu rost terapeutic, empiric. Practicile legate de cânepă se pot
clasifica în mai multe categorii: cele legate de premoniția
meteorologică, de protecția casei și familiei, de mană în practicile
agro-pastorale, de terapeutică, de ursită și dragoste. Dintre acestea, ne
vom referi în continuare la diverse practici magice și credințe legate
de protecția casei și a familiei.
Casa, în cadrul gospodăriei, era atât adăpost și loc pentru
prepararea hranei și pentru confecționarea îmbrăcămintei, cât și locul
unde se elaborau planurile pentru activitățile legate de viața socială și
economică, de transmiterea moștenirii culturii materiale și spirituale. “în
unele zone se credea că firele reținute din fuiorul dat preotului vor lega
toate relele, iar casa va fi ferită de orice primejdie”.4
De asemenea, oamenii aveau anumite mijloace pentru a alunga
necuratul dintr-o casă. “în Bucovina, când dracul supăra vreo casă,
trimis de vreun dușman sau se sălășluia în ea, se sucea o ață îndărăt, îi
făceau un laț și-l puneau într-un ungher al casei, că el în loc nu șade,
apoi îl chemau în descântec: ‘Ivane, Solimane/ Tu aicea nu-i ședea/ Da
vină la mine/ Că ți-oi da/' O casă frumoasă’. A doua zi mergeau și
trăgeau de sfoară și, de era ușoară, spuneau că nu l-a prins. Atunci o
puneau în alt ungher”.5
Existau practici și pentru plantele din grădina casei. în acest sens,
“se înconjura gospodăria de trei ori, afumându-se cu tămâie, busuioc,
sămânță de cânepă”.6 Unele practici erau legate de protecția animalelor se “afuma și vitele cele bolnave”7.
Protecția casei era legată și de protecția familiei. în cadrul ei,
practicile legate de copii erau numeroase. O atenție deosebită se acorda
copiilor despre care se credea că au fost schimbați. “într-un sat
bucovinean se spunea c ă o femeie avea un copil schimbat, avea șapte
ani și era numai cât mâna de mare și subțire ca degetul, îl ținea în covată.
4 Simion Florea Marian, Sărbătorile la români. I. Cârnilegile, București. 1 898 în Vaier
Butură, Enciclopedie de etnobotanică românească, Paris, 1988, p. 40.
5 Elena Niculiță Voronca, Datinele și credințele poporului român, 1903, p. 472.
6 Vaier Butură, Cultura spirituală românească, Editura Minerva, București, 1992, p. 260.
7 Simion Florea Marian, Botanică românească, Editura Paideia, București, 2000, p. 49.
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Oamenii au învățat-o să ia cânepă de vară, într-o zi de la amiază și s-o
toarcă, s-o țeasă, și din pânză să-i facă o cămașă, până la miezul nopții.
Cu aceea să-l îmbrace. După aceea să ia nuielușe de alun, crescute în
acel an, să se ducă la al nouălea hotar și să-l bată cu ele”.8
La nașterea unui copil, moment esențial în viața unui om, existau
diverse practici magice care ajutau viitorul adult. Astfel, la trei zile după
nașterea unui copil, unele femei puneau câteva fire din fuiorul de la
cruce (cel folosit când preotul sfințea casa) și la masa ursitoarelor9.
Dar nu numai planta este legată de magie, ci și uneltele care sunt
folosite la prelucrarea ei. Multe dintre acestea au atribute magice, la care
ne vom referi în continuarea demersului nostru.
Fusul, obiect nelipsit din inventarul unei fete, avea o conotație
specială în timpul șezătorilor. “Feciorii se duceau în mici grupuri la
șezători, să-și petreacă cu fetele, cântau, se drăgosteau și se sărutau în
jocuri. Când unul din feciori dorea să-și manifeste dragostea pentru o
fată, îi lua fusul și ieșea din casă, o dată cu prietenii, care se duceau la
alte șezători. Cel cu fusul aștepta să iasă fata după el și dacă ieșea se
sărutau, îi restituia fusul, ea se întorcea în casă, iar feciorul se ducea
acasă voios”.1011
O altă variantă se regăsește în satul bihorean: “Când se
adunau mai mulți feciori în șezătoare, fiecare se așeza pe un scaun sau
laviță lângă câte o fată. Unul dintre ei apuca la un moment dat fusul din
brâna fetei și mergea cu el la țâțâna ușii și striga: ‘Am picat în fântână!’,
ceilalți întrebau: ‘Cine să te scoată afară?’ Ce picat răspundea: ‘Maria
Vasalichii!’ (fata de la care furase fusul și-l fixase în țâțâna ușii). Fata
trebuia să plece la țâțână și începea tucatul. Apoi cei doi plecau la
locurile lor și după ei, urma altă pereche”.11
Tot în cadrul șezătoarei, fusul era un element al practicilor legate
de ursit și dragoste. Pentru a aduce feciorii în șezătoare, fetele aruncau
fusul pe horn. “Mai era on feli de vrajă, ca să vie feciorii-n șezătoare.
Aruncam fusu pă horn. Cea, care îl prindea, sta în pod. Cea, care îl
arunca, sta lângă cuptor. Când arunca, zicea: Arunc, arunc / Pă
Gheorghe, arunc, / Pă Vasile, arunc, / Pă Ion, arunc” (informator Danci
Ileana, 78, Săcel, 1997)12.

8 Vaier Butură, Cullura spiritual românească, Editura Minerva, București, 1992, p. 257.
9 Simion Florea Marian. Botanică românească. Editura Paideia, București, 2000, p. 49.
10 Vaier Butură, Cultura spirituală românească, Editura Minerva, p. 386.
11 Ioan Siiaghi, Satul bihorean la început de secol XX, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2002.
12 Pamfil Biițiu, Maria Bilțiu, Fascinația magiei, Editura Enesis, Baia Mare, 2001, p. 244.
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Fusul era folosit și în descântece împotriva unor boli, ca de
exemplu junghiurile. “Unele babe suceau ața pentru junghiuri îndărăt, pe
fus sau pe o lingură, și tot îndărăt o înnodau după ce rosteau descântatul,
înmuind-o în apă neîncepută”13.
De asemenea, existau diverse credințe legate de fus: “Fus, ac de
găsești, să nu-1 iei, căci poate a făcut cineva de ursită unei femei cu el, și
anume l-a aruncat să calce - și se prinde de acela ce calcă”14.
Furca, unealta atât de prezentă în viața femeii, pe care o putea lua
și când pleca undeva, nu trebuia lăsata goală când terminai de tors:
“Când mântui de tors, furca nu se lasă goală, ca să nu fi goală ca dânsa;
că nu rodește cânepa; măcar ața cu care se leagă caierul se lasă or măcar
s-o stupești”15.
Alte credințe despre furcă erau legate de unele boli: “Furca
niciodată să n-o pui să steie în sus pe pat, căci capeți junghiuri”16; sau de
sărăcie, boală: “Furca nu se dă de zestre fetei, că e boală, sărăcie”17.
O altă unealtă cu conotații magice este urzoiul. Una dintre
credințe se referă la momentul terminării urzitului: “Când mântui de
urzit, să torni apă pe urzitoare, ca să nu fie vara fără ploaie”18.
Melița era implicată în practici legate de luatul manei laptelui:
“Laptele îl ieu bosorcăile cu melița. Zâceu că suie melița în podu’
căsî. Și mai zâceu că nu știu ce descântau acolo. Și de la melița aveu
câte-o zidere de lapte. Da o zidere. De la meliță o ave. O femeie o
avut o soacră. Și-o zâs că, cât o fo’ p-acolo, suie melița-n pod. Apoi
nu știu ce descânta.Și nu șitu di ce sărăcia nu am ascultat-o, să aud și
io ce zâce, vorbele când descânta, că aș mulje și io mai bine melița,
nu vaca cât de cu greu o mult, că-i vârtoasă la țâță. Așe o zâs că mulje
melița aceie. Și îi da o doniță de lapte. Și, când îi mai era hia de lapte,
iară mai mulje. îi adevărat, nu-i minciună. Da că o fost unu-n Sighet,
da s-o pocăit. Și vai cum mulje zideri, după zideri, de lapte. Când îl
13 Simion Florea Marian, Din botanica poporală română. Cânepa în “Familia”, 27-31,
Oradea, 1885, pp. 328-330.
14 Elena Niculiță-Voronca, Datinile și credințele poporului român, voi. II, Editura
Polirom, 1998, p. 409.
,J Elena Niculiță-Voronca, Datinele și credințele poporului român, voi. II, Editura
Polirom, 1998, p. 402.
16 Elena Niculiță-Voronca, Datinele și credințele popurului român, voi. II, Editura
Polirom, 1998, p. 409.
17 Elena Niculiță-Voronca, Datinele și credințele popurului român, voi. II, Editura
Polirom, 1998, p. 410.
18 Elena Niculiță-Voronca, Datinele și credințele popurului român, voi. II, Editura
Polirom, 1998, p. 403.
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mulje, tăt scutura laptele. Ni așe, ni! Vaca de la care-1 lua numa’ tăt
răje. Nu ave lapte nimnic. Numa’ tăt răje tătă zua (informator Vlad
Maria, 76, Săliștea de Sus, 1997)19.
Un alt mod de a lua mana laptelui se făcea cu cuțitul împlântat în
meliță: “O zâs că o fost în Bedeu de jinere. Și acolo o văzut lapte
groștior, sămătișe, tăt feliu ce dă vaca. Și brânză de vacă. Da vaca nu s-o
fo’ gonită. Și zîce: - Doamne, de unde pot ave femeile aieste atâta lapte?
Și s-o dat și s-o uitat pă ascuns și o zâs: - Era Lușca, mama femeii lui,
încălecată p-o meliță. Și era on cuțât împluntat în meliță. Și o zâs că vai
cum cură în zidere, de la vaci cu vițăi, de la capre cu iez’, de la oi cu
miei, de la iepe cu mânji, de la ursoaie cu pui. De la tăt feliu, ce da lapte,
cură în zidere. El n-o mai vrut a mânca altu lapte, c-o văzut că cură în
zidere, până s-o umplut ziderea. Aceie o știut lua laptele (informator
Után Maria, 70, Văleni, 1999)20. Credințe legate de meliță existau și în
Moldova: “La meliță să cuvine să lași oleacă de buci, să-i astupi rostul
meliței, că te vorbesc oamenii”21.
Pentru rășchiatul firelor, se folosea rășchitorul: “Cu rășchitoriu
noi rășchiem tortu’, care-1 toarcem în șezătoare. îl rășchiem dimineața și
sara numa’. Și merem în șezătoare și toarcem și urcam pă rășchitor și
ieșeam afară, călare, pă el. Și cum ieșem, picam păstă praguri, una păstă
alta. Făcem, ca să ne zie feciorii (informator Nemeș Maria, 88, Văleni,
1999)22. Tot legată de rășchitor, exista în Moldova următoarea credință:
“Caleapul (rășchitorul) de-1 taie femeia, îi moare bărbatul”23.
Am încercat, în această lucrare, să exemplificăm unele practici
magice și credințe despre cânepă, incluzând și câteva unelte care
contribuie la prelucrarea acestei plante. Fie că era folosită în practici
magice, fie că făcea parte din activitățile casnice, zilnice ale femeii,
cânepa este una din plantele cele mai apropiate de viața de zi cu zi a
familiei țăranului român, fiind, alături de alte plante tradiționale (grâu,
busuioc, mătrăgună) considerată o plantă “puternică” de care uneori
trebuia să te bucuri când o găsești iar alteori să te temi.

19 Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu, Fascinația magiei, Editura Enesis, Baia Mare, 2001, p. 141.
20 Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu, Fascinația magiei, Editura Enesis, Baia Mare, 2001, p. 142.
Niculiță-Voronca, Datinele și credințele popurului român, voi. II, Editura Polirom,
1998, p. 424.
21 Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu, Fascinația magiei. Editura Enesis, Baia Mare, 2001, p. 244.
23 Elena Niculiță Voronca, Datinele și credințele popurului român, voi. II, Editura
Polirom, 1998, p. 410.
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THE MAGIC OF THE HEMP
- household and tools -

Abstract
Together with some other tradițional plants of the Románián people,
the hemp is used in both material and spiritual fields. This paper tries to
give some examples of some magic practices and beliefs about hemp,
including some tools (involved in processing this plánt) that are used in
some magical practices.

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

MEDICINA POPULARĂ, PLANTE DE LEAC, DESCÂNTECE
- succintă abordare teoretică -

Cristina Morariu
Trăitor de mai bine de două milenii, într-o continuitate
neîntreruptă în același spațiu mioritic de alternanță deal - vale,
țăranul român a acumulat o experiență de viață unică, ce s-a
cristalizat într-o cultură materială și spirituală ce-i definesc ființa. El
și-a definit atitudinea față de toate fenomenele cu ajutorul credințelor
populare pe care, descifrându-le, te apropii de rădăcinile profunde ale
modului său de a gândi.
Milenara experiență de viață a colectivității în care și-a dus
existența de la naștere până la moarte, împletită cu experiența personală,
l-au învățat pe om că natura este un prieten “care la nevoie se cunoaște”.
Pe baza acestei experiențe, plantele aflate la îndemână pretutindeni, au
devenit panacee incontestabile în tămăduirea sau lecuirea suferințelor
fizice care-i afectau sănătatea.
Medicina și medicamentul au însoțit omul în toată istoria sa,
deoarece din prima clipă a nașterii sale, el a adus cu sine durerea și
boala. Așa se explică de ce grija pentru găsirea leacurilor, înlăturarea
durerilor și vindecarea bolilor au făcut parte din preocupările de bază ale
omului primitiv, alături de procurarea hranei.
La început au fost ierburile. Au fost peste tot, așteptând parcă să
le fie descoperite calitățile curative, tămăduitoare. Astfel, apariția
medicinii empirice a reprezentat o necesitate condiționată de aceiași
factori care au determinat evoluția individului și a societății din epocile
străvechi ale civilizațiilor primitive.
Femeile erau cele care, de predilecție, culegeau hrana, o
preparau, îngrijeau copiii, ele erau cele care la începuturile societății
omenești aveau domiciliul cel mai stabil.
Culegând hrana vegetală, femeile au observat proprietățile
vindecătoare ale unor plante, care alături de calitățile alimentare s-au
dovedit a fi “dotate și cu proprietăți tămăduitoare”1. Ele recoltau și

1 E. Grigorescu, Din ierburi s-au născut medicamentele, Editura Albatros. București,
1987, p. 7.
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conservau aceste plante prin uscare, putându-Ie astfel folosi și în
anotimpurile lipsite de vegetație. A apărut astfel tămăduitorul - femeia
tămăduitor, care era în același timp culegătoare și preparatoare de
remedii.
La început, plantele erau recoltate aleatoriu, dar printr-o practică
și o observare atentă a eficienței lor în terapeutica populară, s-a putut
stabili un calendar al culesului plantelor de leac. în acest calendar timpul
optim era stabilit în funcție de dezvoltarea plantei, de anotimp și de
momentul zilei, cel mai favorabil pentru a-i păstra maximum de
încărcătură terapeutică:

Duminică demineață mă sculai,
Din somn mă deșteptai,
în grădină intrai
De mă plimbai.
Prin potecă neîmbiată,
Prin rouă nescuturată.
Rouă cu picioru-o scuturai
Leacu di alun îl adunai2.

Plantele de leac mai importante încărcate cu diferite semnificații
magice aveau zile și momente ale zilei riguros fixate de tradiție: noaptea,
dimineața în zori, la răsăritul soarelui.
Culesul plantelor de leac era un adevărat ritual care se desfășura
în anumite condiții de timp și de loc: terenuri curate, neumblate de
animale, păsări sau oameni. Ritualul culegerii plantelor de leac era în
același timp un secret profesional, persoanele care le rupeau trebuiau să
fie curate trupește și sufletește, să rostească anumite cuvinte, să aibă o
anumită ținută vestimentară.
Trăind într-o comuniune perfectă cu natura, țăranul și-a dat
seama că recoltarea plantelor de leac trebuie să respecte anumite
principii ca de exemplu:
rădăcinile și bulbii se culeg toamna târziu după căderea
primei brume, sau primăvara înainte de a da frunza;
ramurile la începutul toamnei când frunzele nu sunt în
activitate și substanțele esențiale nu au coborât în rădăcini;
frunzele se culeg când sunt bine dezvoltate, înainte de apariția
“butonilor” florali;
florile se culeg înainte de desfacerea completă;

2 S. F. Marian, Botanică românească, Editura Paideia, București, 2000, p. i 9
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mugurii se culeg primăvara cât mai devreme;
fructele se culeg coapte, dar nu trecute de copt;
semințele se culeg când plantele încep să se usuce.
Din zona Bucovinei redăm pe scurt un calendar al culegerii
plantelor de leac, în funcție de lunile anului:
ianuarie: vâsc;
februarie: muguri de mesteacăn, coajă de salcie, urechelniță;
martie: podbal, muguri de plop, frunze de păpădie, pochivnic;
aprilie: frunze de ciuboțica-cucului, urzică, fumariță;
mai: rădăcini de răculeț, flori de iederă, trei frați pătați,
mierea ursului, năsturel, năpraznic, pelin, lingurea, roiniță,
păducel, limba mielului;
iunie: cicoare, mac, țelină, angelică, arnică. lemnul
Domnului, brusture, crețișor, miruță, mușețel, părul Maicii
Domnului, vinariță, măceș, brâncuță, silur, nalbă, dumbeț,
sulfină, soc, gălbenele, verbină;
iulie-august: frunze și vârfuri înflorite de busuioc, cătușnică,
coada șoricelului, cimbrișor, colțul lupului, isop, iarbă neagră,
mătasea porumbului, tei, albăstrele, flori de mușețel,
lumânărică, splinuță;
septembrie și octombrie: usturoi, ceapă, ardei iute, hrean.
Pentru majoritatea plantelor de leac, este vremea recoltării
fructelor3.
Fitoterapia a fost cunoscută din cele mai vechi timpuri, nu numai
la noi ci și la primele mari civilizații ale omenirii - cea sumeriană,
indiană sau egipteană. Culegătorul de plante din zorii marilor civilizații
umane a lăsat multe mărturii în versuri codificate ce cuprind experiența
acumulată în ani de grele încercări. De la egipteni ne-au rămas rețete
privitoare la rostul și utilizarea unor plante - alimente ca: ceapa,
usturoiul, inul, macul, pelinul, chimenul, coriandrul sau șofranul. în
cadrul acestei terapeutici empirice lumea vegetală a furnizat o mare
varietatea de alimente care, cu timpul, au devenit și leacuri. Astfel,
legume ca: morcovul, țelina, pătrunjelul, ceapa, usturoiul, pot fi
considerate alimente-medicament. De asemenea, o serie de plante
aromatice și condimente cunoscute și utilizate de oameni, din vremuri
imemoriale, au devenit medicamente prin proprietățile lor stomahice sau
carminative: coriandrul, cuișoarele, pelinul, mărarul, leușteanul sau
feniculul.
3 Alexander Reinhardt, Povețele Maicii Sofronia, Axei Springer Editură S.R.L.,
București, 1999, p.45-46
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Din imensul regn vegetal, pe baza unei îndelungate experiențe,
tămăduitorul a selecționat acele plante care s-au dovedit a fi utile pentru
păstrarea sau redarea sănătății, pe o distanță enormă în timp și spațiu.
Poate că o suferință de moment a îndemnat-o pe femeie - cea
dintâi culegătoare - să încerce o alinare într-o rădăcină albă, aflată la
îndemână, din care mușcând a observat că suferința a fost îndepărtată. Pe
moment, sursa durerii a dispărut. Așa or fi fost descoperite mătrăguna,
pătlagina și multe alte leacuri, pe care timpul le-a “așezat” la locul
binemeritat în cartea plantelor de leac, ele constituind fondul material
primar al terapeuticii empirice, tradiționale, populare.
Placând de la principiul antic “similia similibus curantur”, unor
plante, recunoscute și azi ca “medicamente de prestigiu”, oamenii le-au
dat denumiri care indică fie acțiunea lor terapeutică, fie însăși boala
tratată. în această idee amintim câteva: cuișirița, (Holosteum
umbellatumi), denumită astfel după mirosul plăcut de cuișoare al
rădăcinilor sale; măselarița (Hyosciamus niger), ale cărei semințe se pun
în cariile dentare dureroase. Plămănărica {Pulmonaria officinalis),
folosită în bolile de piept, înghețățica (Alchemilla glaberina), care
coagulează sângele, fiind deci un hemostatic; iarba de negi
{Chelidonium május), al cărui latex cauterizează negii; lingurea
(Cochlearia officinalis)', floarea de gălbinare (Inula salicina)',
săpunărița (Sapunaria officinalis)', vătămătoarea (Anthylis vulneraria),
folosită pentru tratarea vătămăturilor.
Din cele 300000 plante superioare, cunoscute în lume, în
“arsenalul vegetal” al terapeuticii tradiționale, figurează în jur de două trei mii de specii. Aceste specii au ajuns până la noi, experimentate fiind
de practica populară “șlefuite și călite” de proba necruțătoare a timpului.
Poporul român a cunoscut și a găsit leacuri vegetale pentru 120 de boli.
De la plantele de leac cultivate, care s-au întipărit în memoria
generațiilor s-au cules date empirice cu privire la diferitele probleme
medicale pe care le pune viața de toate zilele. Sistematizarea acestor date
a format, în timp, un ansamblu de concepții definit asupra genezei
bolilor și, în consecință, asupra măsurilor terapeutice ce se impun. Astfel
a luat naștere medicina populară care, alături de limbă, poezie, port
popular este expresia nemijlocită a sufletului poporului. Ea este
rezultatul colaborării subconștiente a generațiilor, de la primele
începuturi până în prezent.
Conservativă în evoluția ei, cu concepții adânc înrădăcinate în
mentalitatea poporului, ce cu greu se pot înlocui, medicina populară a rămas
aproape neschimbată de veacuri. Cine vrea să cunoască un popor, în toate
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aspectele sufletului său, trebuie să-i cunoască și medicina tradițională care
reprezintă pentru fiecare comunitate etnică o notă specifică.
Printr-o analiză amănunțită a cunoștințelor populare despre boli
și îndeosebi despre tratamentul lor, pe care l-au “statornicit” experiența
și tradiția atâtor generații, mijloacele terapeutice folosite în medicina
populară românească se pot împărți în două grupe :
una cuprinzând elemente a căror justificare științifică ar fi
zadarnic încercată ;
și alta - cea a elementelor real terapeutice.
De aici rezultă și concluzia că terapeutica populară - etnoiatria nu poate da decât «învățăminte» foarte prețioase cu un element real la a
cărui cunoaștere s-a ajuns din vremuri străvechi printr-o îndelungată
experiență. Numeroase remedii empirice au fost găsite de cercetarea
științifică ca având principii reale, ca și unele plante sau substanțe
minerale din farmacopeea populară.
Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat remedii și adaptări
împotriva suferinței, a încercat să cunoască și să biruie factorii care îi
cauzau aceste suferințe. Erau însă prea multe enigme pentru capacitatea
lui de înțelegere și explicare a fenomenelor complicate de atunci.
Astfel, în acele boli unde nu a putut stabili o legătură de
cauzalitate, a recurs la explicația prin forțe supranaturale, la ființe
închipuite. Această limită în capacitatea de înțelegere se reflectă și în
activitatea lui “tămăduitoare”, deși această includere în rit, magie și mit,
nu înseamnă că elimină afirmarea unor practici empirice.
Forțele supranaturale cauzatoare de boli sunt spiritele rele,
dracul, vrăjitoarele. Acestea pătrund în organismul omului sănătos și, în
lupta cu sufletul lui bun, pe care încearcă să-l îndepărteze din trupul
celui invadat, îl îmbolnăvesc. De cele mai multe ori spiritul malefic care
provoacă răul inexplicabil este numit demon.
Dacă vraja produce anumite boli, prin vrajă se și vindecă.
Aceasta este explicația diferitelor măsuri oculte și mistice, măsuri care
au ca scop anihilarea vrăjii producătoare de boală.
Reprezentantul cel mai tipic al acestui gen de vrajă terapeutică
este descântecul, care constă în pronunțarea unor formule anumite, cu
executarea concomitentă a unor anumite gesturi simbolice. Asocierea
actului incantatoriu - a descântecului - cu practici și terapii empirice,
eficiente, a asigurat deseori succesul actului terapeutic tradițional,
acreditând astfel încrederea în recurgerea la el ori de câte ori era nevoie.
Am putea spune că, în fapt, descântecul nu este altceva decât o
psihoterapie populară aplicată. Descântecele păstrează cu o pondere
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predominantă în economia textului și a intervenției incantatorii,
elemente majore ale unui fond arhaic.
Descântecul ca psihoterapie populară aplicată a fost cunoscut și
marilor civilizații antice: caldeenii au descântece contra bolilor care
îmbrățișează o foarte mare varietate de cazuri, dar cele mai multe au ca
scop vindecarea ciumei, a frigurilor și a “boalei de cap” ; indienii recitau
anumite formule, întrebuințau anumite plante, recurgeau la anumite
practici. în mediul rural românesc descântecele, în expresiile lor
tradiționale, au cunoscut o răspândire generală, au avut o frecvență
susținută, au prezentat trăsături comune, confirmând în modalități proprii
omogenitatea, unitatea culturii noastre populare.
în coordonatele mentalității magice, puterea magică se comportă
conform unor reguli care nu țin seama de legile fizice. Spațiul, timpul și
numărul sunt structurate special, neomogen, și acest lucru are
repercusiuni în desfășurarea vieții și activității umane.
Sub această specie, spațiul este însemnat cu accente magice :
orice parte seamănă cu întregul ; locul ocupat de un obiect participă la
existența acestuia, îi este integrat. Locul unde se fac anumite vrăji are un
rol deosebit. De asemenea, sunt locuri oprite, unde nu e voie să pui
diferite obiecte, locuri sfinte, locuri rele: cimitirele, răscrucile
drumurilor, casele părăsite.
A plecat Gheorghe pe cale pe cărare
Pe soare răsare
Pe drumul cel mare,
Pe lunca cea mare
Pe ogoară,
Pe podgoară,
Prin grădinile cu flori,
Pi sub pomii roditori ...
Timpul, de asemenea, comportă accente sacre și profane, fiind

alcătuit din segmente discontinui, fiecare având semnificații cauzale
diferite. Descântecele au o eficacitate dacă sunt rostite într-un anume
fragment al zilei: înainte, după răsăritul soarelui, etc. Se descântă
dimineața, la amiază, seara. Acestea pot fi perioade critice, când se poate
acționa și asupra bolii. Zilele săptămânii au de asemenea un rol fast sau
nefast în săvârșirea unei acțiuni, astfel încât “calendarul nu este decât o

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

Medicina populară, plante de leac, descântece ...

451

înșiruire de timpuri bune și rele, în care sărbătorile marchează
momentele critice ale timpului”4

Când cocoșii or cânta
Te-am strigat Ion și ai plecat;
Când cocoșii or fâlfâit
Te-am strigat din Ion și ai pornit...
Pentru ca descântecul să fie cât mai eficient, este necesar să se
respecte “magia numerelor”5. Astfel, cifra sacră trei, a pătruns în
descântece din diferitele doctrine și practici religioase. De asemenea, toți
multiplii lui trei (6, 9, 99) sunt utilizați din aceleași rațiuni magice :

Cu 99 coase cosiți-1,
Cu 99 greble greblați-1,
Cu 99 mături măturați-l,
Cu 99 furci încărcați-1,
Pe 99 cărări porniți-1.
Majoritatea descântecelor se termină cu o formulă finală
constituită din doi termeni: urarea de sănătate, învederând starea în care
va fi bolnavul după descântat, indicată de epitetele cu funcție metaforică
«curat», «luminat» și numirea forței supranaturale care dă leacul.
Termenii de comparație au valoare de superlativ. Spre exemplificare, din
variantele studiate, am selectat-o pe următoarea, din Antologia
descântecelor:
Și să rămâie Ion
Curat,
Luminat,
Ca steaua din cer,
Ca rouă din câmp,
Ca poala Maicii Domnului.

în descântecele de leac personajele negative sunt mai bine
conturate, în sensul că se insistă mai mult asupra lor, arătându-se cât sunt
de înfricoșătoare:
Tu, Muma pădurii,
Tu de astă-seară încolo să nu mai vii,
Că tu vii cu mâinile cât rășchitoarele,
4 Antologia descântecelor populare românești. Editura Grai și Suflet, București. 1998,
p.9
5 Idem, p. XII
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Cu picioarele cât prăjinile,
Cu ochii cât stelele,
Cu dinții cât teslele,
Cu unghiile cât secerile.
în descântecele de dragoste se iese din urât cu ajutorul vrăjii și
eroina coboară într-un tărâm magic înconjurată și înzestrată cu prisosință
de toate frumusețile lumii:
Si mi-ai pus ochi de mir,
Sprâncene de fir,
Gură de mărgăritar,
Ochi pahar de cleștar,
Mi-ai uns fața cu mură,
Să mă sărute toți în gură.

în concluzie, putem spune că descântecele urmăreau facilitarea
activității practice umane. Descântecul are puncte de contact cu basmul,
legenda, cântecul epic precum și cu alte specii folclorice.
Descântecul îl putem vedea încă drept un document, un martor
târziu al unui univers cultural cognitiv irecuperabil. Satul românesc
tradițional nu a situat niciodată descântatul și descântecul într-un plan
major în raport cu ansamblul comunității. Prezența descântătorilor nu
făcea parte din structurile obligatorii ale vieții sociale, menite să
garanteze desfășurarea normală a activității practice, spirituale, etc.
Existau sate cu descântători, vrăjitori, după cum existau și din acelea în
care astfel de practicanți ai tradiției nu se aflau. Descântatul, și odată cu
el descântecul, nu mai sunt exerciții de inițiere, ci metode de interacțiune
bazate pe instrumente precise6.
Descântecele de leac sunt pe cale de dispariție; însă în ceea ce
privește plantele de leac, asistăm la o reconsiderare tot mai accentuată a
acestor panacee străvechi, a căror eficiență s-a dovedit atât de
binefăcătoare veacuri de-a rândul.
Medicina populară rămâne însă un domeniu al culturii noastre
arhaice față de care avem datorii nu atât din punct de vedere al găsirii
rețetelor de vindecare a diferitelor boli, ci în ceea ce privește
recuperarea unor valoroase elemente ale spiritualității românești
transmise peste secole împreună cu preocuparea vitală a oamenilor:
lupta împotriva bolilor7.
6 Revista de etnografie și folclor, Tomul 44, 1, 1999, Editura Academiei Române, p.65
7 Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, Editura Meridiane, București, 1988, p.217
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MEDICINE POPULAIRE, PLANTES GUÉRISSANTES,
CHANTES MAGIQUES
Résumé

La tradition de plantes guérissantes est milénaire chez Ies
roumains. Le paysan a vécu toujours dans une communion profonde,
totale avec la nature. La multitude des rémédes ont ă la base l’experience que le guérissante populaire l’a obténue au cours des ans.
La thérapie populaire basée sur Ies plantes a été toujours associée avec
Ies chantes magiques.
Le succsé de la thérapie populaire a été assuré par l’association
entre Ies chantes magiques et les thérapies empiriques.
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FIINȚE DEMONICE ALE TORSULUI
Aurel Bodiu
O ființă aparținătoare demonologiei românești este Marțolea sau
Marți seara. Alături de ele, Mama pădurii, Fata Pădurii, Strigoi, Zburători,
Joimăriță, Caii lui Sântoader. Ea apare frecvent în obiceiurile poporului din
Transilvania, Banat și vestul Moldovei sau în nordul Munteniei.
Răspunsurile la chestionarul lui Nicolae Densusianu1 ca și
diversele culegeri de materiale făcute în arealul Transilvaniei, ne arată că
Marțolea este un duh în legătură cu munca, în speță cu torsul. Așadar, e
un duh cu atribuții destructive bine precizate, un demon al torcătoarelor,
al șezătorilor sau clăcilor, acolo unde se lucrează cânepa sau inul.
H.H. Stahl definește Marțolea, un „duh al torsului” (esprit de
viliágé).2 Ion Mușlea consideră că această ființă demonică nu este duh ci
o personificare a zilei de marți socotită cea mai rea din toate zilele
săptămânii, care s-a contaminat cu Joimăriță, atribuindu-se unele din
trăsăturile nefaste ale acesteia.
Există și o altă confuzie sau contaminare a Marțolei (Marți-Sara)
cu ziua de marți care este cu totul altceva - o zi nefastă, rea, în care nu e
bine să pornești la drum, să pui război, să „tai gură la cămașă”, să zidești
casă, să faci cununie, să mergi în pețit, etc.
A fost destul de ușor să asociezi o asemenea zi cu ființa
demonică pe care o reprezintă Marțolea. în chestionarele lui Densusianu,
Marțolea este văzută ca o ființă urâtă, pocită, cu coadă, o nălucă ce
umblă noaptea și pedepsește femeile care lucrează marți seara.
în dicționarul limbii române, Marțolea este considerat o ființă
mitologică, cu înfățișarea unei femei urâte și bătrâne ce pedepsește fetele
și femeile care torc în seara de marți. Ca atare, dintr-o zi cu trăsături
nefaste în care apar o serie de interdicții și în primul rând cele ce țin de
prelucrarea fibrelor textile a devenit prin personificare o ființă demonică
de care să se teamă fetele și femeile care nu respectă interdicțiile puse de
puterea acestei zile.

1 Adrian Fochi-Datini și eresuri populare la sfârșitul secolului IX, Editura Minerva,
București 1976.
' H.H. Stahi /Vervy, un viliágé d’ttn region archaique, București, 1939.
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Firește că imaginația umană a creat un personaj cu puteri
diavolești pe linie matriliniară asemenea ielelor sau zmeoaicelor, cu
înfățișare pocită, o fantomă care să sperie, să producă teamă, capabilă să
îmbolnăvească, să omoare sau să distrugă pe cei vinovați. Iată informațiile
cu privire la atributele, înfățișarea și interdicțiile acestei ființe:
„... parte femeiască ce-ți trimite năpăști, dacă n-o respecți”, „ființe urâte și
pocite cu totul, având și cozi” (o contaminare cu dracul, care are coadă),
„o femeie ca o nălucă, care face rău și aduce primejdie” sau „femeie
urâcioasă, cu locuință în păduri”, „femeie bătrână, cu putere
diavolească”3. Este deci o întruchipare demonică (diavolească) temută,
care terorizează fetele și femeile ce nu respectă interdicția. In chestionarul
lui Densusianu se specifică de multe ori că femeile n-au voie să fiarbă
haine, să facă leșie, căci Marțolea le fierbe în ciubăr, le opărește cu leșie,
de arde în cuptor așa întocmai cum face Diavolul (Dracul) cu sufletele
păcătoase în iad. Mai mult, blestemul adresat de oameni la adresa
Marțolei: „du-te în pietre și în lemne” sau „spuiese-n codrii seci”, întărește
ideea noastră că Marțolea, Marți-Sara, este întruchiparea unei forțe
malefice, a Necuratului, a Demonului, iar dacă luăm în considerare și
afirmația că „are cozi”, afirmația devine argument.
Numele ei este tabu, rostirea, apelativul capătă imediat
consistență, înfățișându-se celui care a chemat-o pentru a afirma că
Marțolea s-a născut din nevoia de a da înfățișare materială unei idei
abstracte, de apariție malefică4, misterioasă și răzbunătoare. Ca atare, ea
are o înfățișare înspăimântătoare, cu părul despletit, degetele cu ungii
lungi, dinți mari și ascuțiți5.
Uneori Marțolea apare în ipostaza unei vaci „cu putere de a ridica
munții în coarnele ei...” și împunge în coastă femeile care torc marți
seara, așa încât cel împuns „moare până a doua zi”.
Asemenea Măiestrelor sau Ielelor, Marțolea umblă numai după
asfințitul soarelui, mai ales noaptea, „la miezul nopții are puterea cea
mai mare” iar, când cântă cocoșii, spre dimineață, se face nevăzută.
Unele informatoare susțin că au văzut-o pe Marți-seara intrând în
curte, altele că s-a arătat la geam, zgâriind cu degetele ca niște cârlige.
Azi nu se mai arată, susțin ele, din cauza răutății oamenilor. Această
ființă trăiește în locuri ascunse, departe de lumea noastră, „în pustii și

3 Informații din răspunsuri la chestionarele lui Densusianu
p. 194-196’,
4 A. Fochi, op.cit., p. 193.
5 Inf. Negruț Viroana, 73 ani, 1985, Borșa, jud. Bihor

vezi A. Fochi, op. cit-,
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văzduhuri”, „în codrii pustii” sau „într-un munte râpos și vine-n sat seara
de 1 martie, la casele cu fete și le dăruiește pe cele ce poartă mărțișor”.6
Probabil că în această informație s-a produs o contaminare între
Marți-seara și mărțișor, un obicei frecvent la începutul primăverii și în
tot spațiul românesc de a oferi mărțișoare fetelor și femeilor, deoarece
găsim și răspunsuri de genul: „este obiceiul ca fetele, când văd lună nouă
din martie, să-și pună la gât un fir de mătase de care e legată o monedă
de argint, pentru a-și visa scrisa7.
Iată că mărțișorul are și rol premonitiv, nu numai acela de a da
sănătate, viață, de a exprima sentimentul iubirii și al devotamentului.
Dar să revenim la Marți-Sara, întruchipare a unui demon ce
trăiește în lumea descântecului, „în lemne seci / în pietre reci”, pentru a
vedea care sunt urmările nerespectării interdicțiilor.
Am arătat faptul că femeile și fetele care nu dau cinstire și
respect zilei de marți și mai ales momentului de seară, sunt aspru
pedepsite. Există însă și alte urmări: „Aduce paralizie”, „căpiază oile”,
„vine grindină peste holde”, „se opăresc viile și cerealele”, „cine se
îmbolnăvește într-o zi de marți moare sigur” dar mai ales există o
credință mai deosebită decât cele prezentate mai sus, și anume „nu se
toarce în zilele de marți, crezând că pe firul ce-I fac (femeile - n.n) se
duce vârcolacul la lună și la soare de le mănâncă”8.
Căutând originea și natura vârcolacilor, ajungem la concluzia că
aceștia sunt bărbați și femei predispuși din naștere să se transfigureze în
strigoi și vârcolaci. Ei aleargă peste câmpii și-i distrug pe cei pe care îi
întâlnesc în cale. Când e întuneric, se crede că vârcolacii mănâncă luna
sau soarele. E vorba, desigur, de eclipsa de lună sau de soare. Ei urcă de
pe pământ pe firul tors de femei în seara de Marți, moment nefast, teribil
pentru cosmologie și amurgul vremii. Cele două ființe, Marțolea și
Vârcolacul, se aseamănă prin natura și finalitatea acțiunii, aceea de a
face rău oamenilor, de a omorî, de a distruge și de a întuneca lumea.
Ființe demonice sunt și Caii lui Sântoader, reprezentări mitice
hipermorfe^ care, probabil, își au rădăcinile în antichitatea greco-latină în
cunoscuții centauri, jumătate oameni, jumătate cai, cei care se luptau cu
oamenii, încercând să cucerească pământul.
Caii reprezintă, în calendarul nostru, patroni ai lunilor de la
începutul anului, mai precis, ai lunilor de primăvară, simbolizând spiritul
naturii renăscute. După ce anotimpurile toamna și iarna au stat sub
6 Inf. Borla Rozica, 60 ani, Feleacu, jud. Cluj.
7 A. Fochi, op.cit., p. 194-195.
8 Idem.
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patronajul lupului, caii au alungat spiritul iernii devenind stăpâni ai
primăverii și ai verii.
De aceea primăvara și, în mod special, la Sântoader, are loc un
întreg ceremonial, în centrul căruia se află calul: încurcarea cailor,
tunderea și tăierea cozilor cailor și a altor animale, ritualul spălării capului,
al părului în speță, ritual al magiei prin analogie, când fetele spun, în
dimineața de Sântoader, o formulă: „Toadere, Sântoadere/ Dă cosiță
fetelor/ Ca și coada iepelor/ Și chica feciorilor/ Cât coama cailor”9.
De ce facem o paralelă între Marțolea și Caii lui Sântoader în
acest context spiritual al torsului?
Caii lui Sântoader au o legătură magică cu șezătoarea și cu torsul:
„femeile și fetele nu torc seara, ca Sf. Toader să nu le omoare în copitele
calului său”, „copilele și femeile nu torc seara spre a nu fi lovite de de
caii lui Sf. Toader”, „dacă o femeie lucrează (toarce - n.n) atunci, se
crede că noaptea va veni călare Sântoader și o va călca cu copitele. Dacă
femeia va țese, îi va juca pe pânză până i-o va încurca”10.
Așadar, interdicțiile sunt aidoma celor din ziua de marți, în mod
special, marți seara, când femeile nu torc, nu țes, nu spală cămăși de
teama Marțolei.
Caii lui Sântoader pedepsesc femeile care torc, dau buzna în
șezători, iau fetele la joc, zboară pe ele, le lovesc cu copitele, le omoară,
de aceea, în săptămâna Sântoaderului, fetele stau închise în casă și nu se
mai duc în șezători.
Există povestiri, legende despre întâmplări de acest gen petrecute
în șezători.
„Era o șezătoare cu fete în seara de Sântoader și în șezătoare au
venit mai mulți feciori, care au luat fetele la joc. O fată a băgat de seamă
că feciorii aveau copite la picioare și cozi de cal în cioareci. Atunci, ea
repede a agățat caierul și a zis că se duce acasă să aducă altul. Feciorii nau vrut să o lase, dar la rugămințile fetei, au lăsat-o cu o condiție: să lege
firul fusului de piciorul ei și fusul să rămâie în casă. Fata a fugit și a
legat firul de ușa grajdului și a intrat la o vecină bătrână la care i-a spus
ce a văzut. Baba a învățat-o să se închidă în casă și să ungă toate vasele
cu oiu, să le pună cu gura în jos, să nu rămâie nici un vas cât de mic cu
gura în sus, că-i bai mare, căci feciorii aceia sunt caii lui Sântoader. Fata
a făcut așa cum i-a zis baba. Celelalte fete au fost omorâte de acei feciori
care apoi s-au luat după ea până acasă, dar au găsit ușa închisă. Au
strigat-o, dar ea n-a răspuns. Atunci au strigat vasele din casă ca să le
9 Inf. Popa Saveta, 56 ani, Butan, jud. Bihor.
10 Vezi A. Fochi, op.cit., p.310-311.
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deschidă ușa. Toate vasele au răspuns că nu pot, că-s cu gura în jos.
Atunci au strigat ciobul cu feștilă de luminat, zicând să deschidă ușa să
omoare fata care a fugit. Ciobul a sărit după masă cu grabă și atunci s-a
spart și o zis că nu mai poate să deschidă. Așa o scăpat fata de la moarte
că o și cântat cocoșii și feciorii s-or dus”".
într-o altă povestire aflăm că există o modalitate de a scăpa de
caii lui Sântoader sau de a-i îmbuna.
„ O babă venea de la moară în noaptea de Sântoader și pe drum
se întâlnește cu caii lui Sântoader, care încep să zvârle cu picioarele în
babă până ce au trântit-o la pământ. Baba se văietă. Atunci, unul din cai
grăiește: „- De unde vii, babo?”, „- De la moară, unde am fost cu niște
grâu”. ,,- Și ce faci cu grâul?”. ,, - Fac brândușeii iui Sântoader, maică!”.
Atunci caii au lăsat-o în pace, zicând: „Bine, baboi”. Și au fugit.”
Brândușeii intră în categoria mâncării ritualice, prezența lor de
bun augur împiedică acțiunea malefică a cailor lui Sântoader, în Bihor,
de Sântoader se face colivă, care se sfințește și se dă pomană, probabil
un rest de străvechi cult al morților. în acele părți ale Transilvaniei se fac
colăceii lui Sântoader sau păsat ori gogoși și minciunele.
Leacul sigur pentru a împiedica acțiunea malefică a cailor lui
Sântoader este cel al descântecului, întoarcerea vaselor cu gura în jos,
ungerea cu usturoi a ușilor, geamurilor sau a hornului și cântatul
cocoșilor ce vestesc apariția zorilor, și puterea forțelor rele, a
întunericului și a ființelor demonice, este anihilată. Pentru anihilarea
puterii Marțolei se spun „chinurile cânepii” pentru ca femeia să câștige
timp până cântă cocoșii11
12.
Prezența cailor lui Sântoader în anotimpul primăverii are și un rol
educativ, asemenea Joimăriței, acela ca femeile să termine până la
Sântoader anumite munci, în speță torsul, deoarece începe lucrul la
câmp, nopțile sunt tot mai mici iar tinerii trebuiau să se odihnească.
Așadar, perioada șezătorilor s-a încheiat; ele au început în noiembrie iar
acum, în primăvară, trebuie să dispară.
E nevoie să se născocească niște ființe cu puteri demonice și
figuri hâdoase care să sperie fetele ce mai doresc să meargă în șezătoare,
„o născocire a babelor, speriind fetele care merg în șezătoare”13.
Caii lui Sântoader nu se leagă exclusiv de sărbătoarea
Sântoaderului, de prima sâmbătă după lăsatul secului, ci de o perioadă
mai mare, de una-două săptămâni în care aceste ființe asemenea
11 Inf. Pop Ilie, 82 ani, Săcel, jud.Cluj.
12 Inf. Maria Hodiș, 48 ani, Ciumărna, jud.Sălaj.
13 A. Fochi, op.cit., p.310-311.
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centaurilor săvârșesc o serie de acțiuni specifice: curăță cerul de norii
plumburii ai anotimpului rece, alungă cu copitele lor spiritul iernii,
pedepsesc fetele din șezătoare, sunt agresivi, chiar sadici, zilele cabaline
din perioada amintită sunt propice desfășurării unor ritualuri și practici
magice, pe care le-am amintit la începutul lucrării, și poartă diferite
denumiri: Vinerea Sântoaderului, Joia Iepelor, Marțea Sântoaderului.
Așadar, Marțolea (Marți-seara) și caii lui Sântoader, prin geneză,
prin natura lor, rosturi, practici și ritualuri sunt ființe ale torsului, spaime
ale fetelor și femeilor care torc într-o perioadă interzisă.
Aria de răspândire a acestor figuri este aproape identică, în
Transilvania și Banat, cu extindere în ariile laterale, și-anume nordul
Munteniei și vestul Moldovei (județele Prahova - Muscel - Neamț).
Despre Marți seara și caii lui Sântoader azi se știe tot mai puțin;
puține sunt și practicile și riturile care mai au loc în satele noastre iar
legendele despre caii lui Sântoader sunt și mai puține.

DEMONICAL SPINNING SPIRITS
Abstract

The author presents some demonical spinning spirits in the folk
conception: “Marțolea” and Saint Toader’s Horses that appear with a
prohibitive meaning, especially on spring time when it was necessary to
end the “șezători” (evening sittings of viliágé girls), the girls and women
being engaged in the agricultural works.
“Marțolea” is a demonical, ugly and ragged spirit who appears where
the women are spinning, on Tuesday evening, tangling their bundle,
breaking their distaff and even trying to kill them.
The Saint Toader’s Horses are relics of the centaurs. The Horses
punished the women that spin, enter the evening sittings, take the girls
for dancing, fly with the girls, kick them out with their hooves.
Therefore, the girls stay in the house and do not go to the evening
sittings on Saint Toader’s week.
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FIGURA FIERARULUI SACRU
ÎN TRADIȚIA FOLCLORICĂ MAGHIARĂ
Gazda Klara

Folcloristica maghiară nu acorda atentie prea mare figurii
fierarului, deoarece acest motiv nu apare des în folclorul maghiar1.
Bazându-se pe legende mitologice și credințe, îi recunoaște doar
funcția vindecătoare, iar pe baza tipului de poveste Isus și fierarul
(Aath. 753) accentuează ambiția sa de a-1 imita pe Isus precum și
faptul că orgoliul său profesional este nefondat, deoarece ca ființă
umană este incapabil de a făuri miracole. In această apreciere rațională
se ascunde și opusul ei conform căruia - ca la alte popoare - s-a crezut
în puterea lui magică. Această ipoteză este bazată pe preistoria
maghiară, fiind bine cunoscut caracterul războinic al nomazilor de pe
stepele din est, precum și faptul că autoritatea fierarului se datora
fabricării de armament. A existat deci o tradiție anterioară al
fierăritului? Care a fost esența acesteia și cum poate fi dezvăluită?
Această ipoteză a fost concepută doar după obținerea unor
rezultate ale analizei motivului misterios al Fierarului Iui Dumnezeu din
numărătoarea Egyedem-begyedem.3
Dezvăluirea stratului folcloric uitat necesită o muncă atentă și
nu este posibilă fără a lua în considerare toate sursele: este necesară
analiza datelor relevante ale tuturor genurilor folcloristice și posibil ale
fiecărei creații. A ieșit la iveală faptul că ghicitoarele, cântecele
folclorice, proverbele, și baladele sunt mai puțin concludente decât
numărătoarele de copii, poveștile, legendele mitologice, precum și
povestirile superstițioase. Revelarea majorității acestora s-a făcut prin
metode tradiționale deoarece încă nu prea avem la dispoziție arhive
computerizate cum ar fi Enciclopedia credințelor populare maghiare în
1 în afară de câteva mențiuni sporadice: Holló 1938. 39-40., Szendrey 1938. 262., Pócs
1990. 609. există o singura analiza aprofundată a tipului de poveste Isus și fierarul
(Aath. 753) Nagy 2001.
Nu poate lipi înapoi piciorul tăiat al calului. Vezi Nagy 2001.
Limba oficială maghiară nu cunoaște expresia egyedem-begyedem, fiind vorbă de o
numărătoare concepută într-un sistem care se bazează pe alterarea cuvântelui (egy
‘unu’ + edem ‘unu’ în limba păsărească) și pe repetarea rimată dar alterată ale acestora
(b)egy +edem).
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editarea lui Pócs Eva. Din acest motiv sursa principală este baza de date
digitalizată a tipului de numărătoare Egyedem-begyedem, efectuată de
autoarea acestui studiu.4
5
Pe lângă datele directe, referitoare la fierar am cuprins în
observație și pe cele indirecte, cum ar fi toate uneltele, caracteristicile și
faptele care pot să aibă vreo legătură cu personalitatea sa. Pornind de la
presupunerea conform căreia fiecare cultură organică este structurată
logic, mi s-a părut motivat, ca paralel cu textele în care apare figura
fierarului, să iau în considerare alomotivurile narativelor de aceleași tip,
adică personajele, motivele și uneltele cu funcție analogă.
De exemplu în tipul de poveste Soldatul și diavolul (BNJ. și
AaTh. 330.) soldatul câștigă în anumite situații cu ajutorul fierarului6, iar
în alte situații personajul principal nu e soldat ci fierar.7 Elementul
principal al acestei alternații este armamentul fabricat de fierar și folosit
de către soldat. în narativele maghiare, care explică originea fulgerului,
Fierarul lui Dumnezeu8 și profetul Ilie9 împlinesc aceeași funcție sacră:
cu scopul de a-1 strivi pe diavol, primul bate cu ciocanul pe nicovală, iar
al doilea produce fulgere cu ajutorul scânteilor ce se nasc din potcoava
calului când aleargă.
Caracterul fragmentat al numărătoarelor a provocat dificultăți
în interpretarea acestora. Folcloriștii maghiari ai secolului XIX au
observat deja că personajele acestor zicătoare sunt adesea sau ființe
supranaturale, sau dețin puteri supraomenești, propunând ca textele să
fie folosite în cercetare ca niște surse valoroase de istoria mentalității
și religiei populare.10 Kálmány Lajos a ajuns la concluzia că
variantele ne pot fi de mare ajutor în procesul de interpretare a

4 îi mulțumesc și pe această cale lui Pócs Éva pentru că mi le-a pus la dispoziție.
' A fost efectuată în program Works 3.0. și conține 726 de texte.
6 “înpăratul a promis de toate acelei persoane care poate prinde hoții, dar încă nimeni
nu a reușit. Soldatul s-a angajat într-o clipă, a cerut doar o nicovală și 12 fierari
puternici.” Salonta, jud. Bihor, Szendrey 1924. 224-225. Berze Nagy 1957. (de acum
încolo prescurtat: BNJ. + nr. pagină/ nr. tipului de poveste/ nr. variantei și a motivului.)
443/330/33B.
Diavolii arțăgoși puși în sac de soldat sunt loviți pe nicovală cu ciocanul de 12 fierari.
Sátoraljaújhely și Szeged, Ungaria: BNJ. 434/330/8B, 436/330/16B și 443/ 330/33B.
7 Pl. Szeged, BNJ. 440/330/26B., Răuți, Banat: Penavin 1993. 71.
8 Fehér 1975.20.
9 Bosnyák 1977. 125.
10 Kiss Áron (1891.) 508-509.; Kandra 1897. 272., Czucza 1891. 179-180., mai târziu
Kiss Géza 1937. 183.
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textelor fragmentate, deformate și lipsite de înțeles.11 Asta însă nu a
fost experimentată până în prezent. Deoarece momentan dispunem de
o bogată sursă de texte, acest experiment a devenit posibil, găsirea
motivelor identice fiind ușurată de computer.
Ca sursă directă pentru analiza de față poate fi considerată doar
una dintre subtipurile numărătoarei Egyedem begyedem, cea în care
apare personajul Fierarul lui Dumnezeu. în baza mea de date se găsesc
76 de asemenea texte, deci cam o zecime a materiei computerizată.
Totuși am parcurs și celălalte subtipuri ale zicătoarei, din cauza
asemănării dintre formule.
Ca exemplu aș dori să citez un text de bază:
Egyedem, begyedem, Csobolyó, Kecskeméti mogyoró, Szil, szál,
szalmaszál, A föld alatt tarka tyúkot nyergeinek, Bőr Budára'3
baktatnak. Előtanálnak egy finyogót. Hová mégy te finyogó? Nem
vagyok én finyogó, Isten kovácskája, Szent Pál lovát patkolom, Fényes
szeggel szegelem. [Vaspálcával pengetem] Kim, kum, Péter bácsi, szed
ki, ved ki többi közül ezeket ezt. Trupi trajsz.
(Batonya) *
314
12
în traducere:
„ Unica, bunica, fedeleș, Alune din Kecskemét. Fir, fir. fir de
paie. Sub pământ se înșeuază o găină pestriță. Merg alene spre Buda. Se
întîlnesc cu un clipitor (cu un fierar țigan). Nu sunt eu clipi tor (fierar
țigan). Sunt fierarul lui Dumnezeu. Potcovesc calul sfântului Paul, cu
cuie lucioase. [Dăngănesc cu băț de fier.] bang, bang, nenea Peter,
scoate-o asta din acestea! ”

"... am putea învăța ca în muJte locuri nici măcar o versiune nu trebuie subapreciată:
câteva cuvinte astăzi încă lipsite de înțeles, se clarifică chiar din variantă.” Kálmány
1882.202.
12 într una, de exemplu se interesează de dorința unei persoane numite cumnatul Hajdú
(care cere o felie de pâine, sau dăngănindu-i bățul de fier strigă o femeie mai învârstă),
într-o alta este prezisă învierea unui "funcționar” nu demult decedat.
l3Textul e greu de înțles, datorită distorsiunilor rezultând din neânțelegerea de către
copii a textului iniția. Expresiile Bőr Budára (la Buda din piele'), precum în blană de
piatră (Kő bundában) (Kiss Áron 1891. 34.), chiar sunt lipsite de înțeles. Acestea
însă pot fi descifrate pe baza altor variante: în blană de piele {bőr bundában) (Pecica,
jud. Arad: AFAR. 07105/18); în blană caldă (hő bundában): (Kiss Áron 1891. 34.);
până la piatra de la Buda (kő Budáig): (idem); la Buda Veche (Ó-Budára) (Bodmér,
Kiss Áron, 1891. 35.).
Kálmány 1878. 182. Din versiunea din Batonya lipsește paranteza, dar în textele
alternative aceasta apare, iar ca motiv cheie merită analizată.
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Interpretarea textului poate fi efectuată doar în cazul în care
analizăm fiecare funcție, motiv, formulă împreună cu alomotivul său.
înțelesul și funcția acestor formule este luminată din când în când de
către o poveste, baladă, mit, povestire superstițioasă.
Ținând cont de faptul că informațiile obținute din diferitele
tipuri de texte sau subcategorii de texte se completează reciproc am
încercat să prezint toate datele relevante folosind următoarele semne
convenționale.

Explicația semnelor din tabel
* Numărătoare tip Egyedem, subtipul (subcategoria) Fierarul
lui Dumnezeu
+ Numărătoare tip Egyedem, alt subtip (altă subcategorie)
A Poveste
L Mit, povestire superstițioasă
ű Cântec popular
0 Baladă populară
é Biblia
♦ Urare de crăciun, colind
► Nume cu sens descifrabil ; zicător
H Tradiție istorică
◄ Logică lingvistcă

Tabelul 1

Elementele structurale ale primei imagini:
călătorie transcendentală

Cine

în ce?
Cu ce?

(căldură) în
șopârlă petriță blană de piele
cu fedeleș

Cum?

Ce face?

galopează

Pe ce?

Unde?
pe un munte
de
struguri
Sub cer
sub pământ
sub bancă
la Buda
la Buda
Veche
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(pe)
merg alene urmă de
cocoș

(pe
animal)

înșeuază
(sub șeuă)

găină
petriță
mânz
galben

(a da)pinten
15

(galben)
grangur

pe umer, pe
țepușă de la
(găină,)
car

(fir de paie)
Cotoroanțe
în afara dimensiunilor obișnuite, în sfere care se află sub cer
sau pământ, poate pe cealaltă lume pe o găină pestriță, pe urme de
cocoș sau pe un mânz galben călătorește sau merge o ființă
neidentificată, sau menționată ca fir de paie sau cotoroanță. Asupra
conotației negative a firului de paie ne dăm seama din alte denumiri al
acestuia, prezente în subtipurile ale zicătoarei: Paul Croitor, Paul
Cizmar, Paul Mut, Paul, secretul meu; Paul Stângaci, Paul Murdar,
Paul Lămâie, Ieși afară, Paul, Dă-l afară Paul. într-una dintre povești
se accentuează asemănarea dintre moarte și firul de paie.*16 Unul dintre
motive este subțirimea, uscățimea și lipsa de viață. Din analogia
tradițiilor referitoare la post, cea a arderii păpușii din paie, putem trage
aceeași concluzie conform căreia călătorul este însuși moartea.

1:1 Dacă le numărăm împreună cu variantele lipsite de sens - pallantyú, pattantyú,
kerkentyü, harkantyú, kallantyú, karkantyú, kukkantyú, papakalkantyú, koppantyú - ín
74 de texte.
16 “Ce să facă? Merge, se plimbă. Se întâlnește cu moartea. Mergea dintr-o casă în
cealaltă; a luat bolnavii. întreabă fierarul:
-Hai moarte cum reușești să intri în case?
-Mă transform ca un chibrit, ca o paie. încap în fiecare crăpătură. Pecica, jud. Arad.
Bartucz, Kollarov, Somogyi 1892. 328-319.
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Funcția accesoriilor aparținând călătorului reiese din povești: blana
lui de piele este surfață lipicioasă17, iar fedeleșul celulă18 pentru suflete.
Călătorul se întâlnește cu un schilod (cu o jumătate de gât, -braț, picior), un urât (cu dinte mare, cotoroanță cu gât roșu, galben), sau cu o
figură clipitoare (finyogó). Despre cel care vine din față, bazîndu-se pe
caracteristicile sale, crede că este un suflet rău sau blestemat1920
. Sau crede a
fi un fierar de temut (slav sau țigan), un fierar țigan vihnye-fú.:'
Cel care vine din față își clarifică identitatea: nu este cel pe
care-1 cred a fi21, ci Fierarul Iui Dumnezeu22. Denumirile alternative ale
sale, precum identitatea stăpânului și a dușmanului sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 2
Relațiile și identitatea fierarului lui Dumnezeu *

Denumirea
Fierarul lui Dumnezeu A L
maistru faimos*
fierarul maistrului *
fierarul lui Matei *

Pe cine servește?
Creator:
Dumnezeu *
erou eliberator de astre
Sfinți:

Dușmanul său
Ființă supranaturală:
Baba cloanța A
Mama balaurului A
Mama diavolului A

'' De exemplu fierarul Iacob a pus diavolii în sac, i-a bătut și nu i-a lăsat liberi pînă
cînd nu iau permis să-și înmoaie cojocul în ceaun, unde au fiert sufletele, ca pe fiecare
fir de cojoc să se lipească o sută de suflete.” Bácska, Iugoslavia, Penavin, 1993. 78., în
continuare: h.n. BNJ. 433/330/4E; Karancsalja, BNJ. 440/330/24E,
18 Conform unei povești din Pecica (jud. Arad) de exemplu la solicitarea fierarului
moartea s-a băgat în fedeleș. “Fierarul a astupat ambele găuri, hoinărind așa. Timp de
șase ani nu a murit nimeni.” Bartucz, Kollarov, Somogyi 1892.328-319. într-o poveste
germană fierarul închide moartea în butoi. Vö. Berze Nagy 1957. 446.
19 în credințele maghiare handicapații fizici sunt considerați de obicei spirite rele.
20 Cuvântul finyogó din textul citat, lipsit de înțeles și în limba maghiară, este
asemănător la sunet cu cuvântul compus din vihnye+fú ceea ce în dialect ar înseamnă
'fierar țigan’ +’suflă’ , iar în limbajul maghiar din sec. X, fierar slav'+suflă. Vezi
Gömöri 1994. 259., Cs. Bogáts 1943, Szinnyei 1893., Penavin 1978 vinye, vihnye,
vinnye cuvinte titlu.
21 Această nevoie de rectificare duce la concluzia conform căreia eroul se consideră
într-un mod evident un fierar aflat în slujba binelui și nu un fierar vihnye, presupus
fiind al răului. Caracterul confuz este probabil justificat de figura diformă, precum
(conform poveștilor) de activitățile nocturne sau cele din sferele transcendtale, mai
departe și de caracterul folositor al profesiei de fierar și de tehnica dură a acesteia.
Din aceste motive fierarii pe parcusul nopții devin ființe ambivalențe, iar în alte
situații se desprind în figuri benefice și malefice. Vezi Keszeg 2000. 67., Eliade
1977. 82., Gazda 2000. 32.
22 53 de versiuni.
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fierarul satului *
Sfântul Pavel *
fierarul țării A
Sfântul Petru l\
fierarul stelei A
Apostoli A
unchiul fierarului A
Ilie proroc A
prieten (călugăr?) de plumb Demnitari:
A
rege *
Árpád *
împărattumătordeplumb A
fierar de oțel A
prinț *
lăcătuș + A
Matei *
soldat A
judecător
*
profetul Ilié
i.
oameni comuni (?)
cumnatul Hajdú (?)*
Jóska *
rege înțelept ♦
Bandi *
Vecin *
sat *

461

Gură mare A
Babă bătrână A
cotoroanță * A (cu gât
roșcat, cu nas roșcat,
cap de pi ap tán, roșu de
Viena, cu căciulă mică,
cu două căciule, cu
căciulă verde, cu
pălărie verde, cu cizmă
verde, certat, vechi,
conducător) *
diavol A
Durăk (nume de drac)*
Capră (?)+
Urs (?)+
Moarte A
Fir de paie * (Paul
Croitor, Cizmar,
Stângaci, Amețit, Mut.
Secretul meu, Lămâie,
Ieși afară, Dă-l afară)
Cumnată
+
hoț
+
acesta

Tabelul nr. 3
Activitățile și uneltele Fierarului lui Dumnezeu

Activități

ajutarea
stăpânului
(binele)
dezarmarea
inamicului cu
ofrandă

Scop, modalitate
potcovirea calului *

Unelte
cuie (lucios, din aur, galben,
german,/în) *
baghetă magică*

a-1 refugia din fața celor care
castel A (+)
îl gonesc
haine

cămașă23 +

23 „Unica, bunica, prunculeți! Unde te duci, nevasto? La câmp pentru a sălta, la gaură
de broască, de a se ascunde. Inț, pinț, tu ești afară, Tu primești cămașa de pânză cea
mare!” Salonta, jud. Bihor. Faragó-Fábián 1982. 366.

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

Gazda Kiara

468

mâncare :

cu lipire A

prin strângere A
inactivarea
inamicului
(diavol,moartea)

prin închidere (*) A

prin potcovire (*?) 1

9 pogăcele24
compartiment (în atelier) A
scaun A
pom fructifer A
menghină A
în sac A
în fedeleș (* ) A
sticlă cu pintă A
în fier (oală?) +
(cuie)
(băț de fier)

cu bătaie

pe nicovală A
cu ciocan A
în sac cu băț
nit A

cuie A
strivirea
inamicului

prin opărire

prin ardere

prin prăjire (*)

cu vorbă
alungarea
inamicului:

prin producerea de zgomot

cu metal topit (aur, argint,
cupru,fier, plumb) A
cârlig de fier (încinsA) +
bilă (încinsăA)
furnal de fier +
ciocan (încins) +
cuptor de fier *
flacără (foc) (+)
fugi afară, du-te afară, ieși
afară de aici, arunc-o
afară,
dă-l afară, împinge-l afară,
smulge-o, arunc-o afară) *
+
dăngănirea bățului de
fierțcupru-, trestie)*
dăngănirea cuptorului de fier
+

24 De ex: “Am fost noi păsări, ne-am lăsat (ne-am coborât) pe pământ, Am ciugulit boabe de
struguri. Fir, fir, fir de paie. 9 pogăcele mărunte. Le cocea tanti nașă, le mânca acest flăcău.
Ieși afară, ieși afară, ieși afară “Braniștea, Jud. Bistrița-Năsăud, AFAR. 02691.
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învingerea morții,
restabilirea
pătrunderea în rai A
ordinii, salvarea
suflete1 or
suferinde
aducerea Ia suprafață

virli r* nron
rn7onnl rl in iori
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dăngănirea peretelui de
piatră +
tragerea clopotului +
bâtă de fier, băț de fier űO *
promisiune verbală +
Kl an a f # A A
U1U11U
y t_»

sac A

Deci avem de a face cu o persoană sacră, care deține puteri
supranaturale ce se află în serviciul lui Dumnezeu, a sfinților, al comunității
reprezentate prin conducător și al individului. Scopul său este distrugerea
puterii deținute de inamicii principali ai vieții omenești, cel al răului și al
morții, prin asta asigurând binestarea totală. în îndeplinirea acestui rol se
folosește în primul rând de uneltele ce îi sunt de ajutor și în practicarea
meseriei (foc, furnal, metale topite, atelier, nicovală, ciocan, băț de fier,
cîrlig de fier, cuie), precum și de produse (vas din fier, cheie, bilă), dar
puteri magice poate deține și scaunul, sacul, pomul fructifer, blana și
fedeleșul său. Unele unelte și proceduri pot fi folositoare în mai multe
funcții. Numărătoarea accentuează rolul potcovirii și a dăngănirii cu bățul
de fier. Din acest motiv sumarizăm din nou funcția acestora.

Tabelul nr. 4

Activitățile accentuate a fierarului domnului
Motiv

Beneficiar/funcție

Funcție

Potcovire

calul real
calul magic I*

economică: trafic terestru
Trafic între nivele cosmice
(asigurarea sacrală a binelui
total)
(pentru a face posibilă lupta
sacră25 pentru binele
comunității)

calul lui Dumnezeu*
calul lui Sfăntu Pavel *

25 Conform credinței populare este un sfânt războinic care stă în poarta raiului cu sabie.

Bosnyăk, 1977. 74. (658). 178. 1400.
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caii sfinților
(ex. Sfântul Petru ?) *
calul profetului Ilié 1

pentru distrugerea
diavolului27 I

calul demnităților profane
(Árpád, rege, prinț *)

pentru asigurarea luptei
reale în scopul comunității

calul răului 1
calul diavolului *A

turnarea bățului real de fier

Băț de fier,
(ciocan)

I (au un rol în alungarea
răului *) 1 26

pentru acapararea magică a
puterii asupra răului
pentru distrugerea răului 1
pentru inactivare A28
beneficiu economic (materii
prime)

control asupra bățului din fier
cu valoare magică (ciocan)291

a-1 ține departe de rău

dăngănirea spiței sau a
butucului roții 1

control magic asupra
traficului/transportului/circu
lației30 i

“băț de fier în curul lor” A
(a frumoaselor)

inactivarea răului31 A

baterea cimitirului, provocarea
la discuție a mortului űO

comunicarea între nivele űO

Deci potcovirea calului și dăngănirea cu bățul din fier ajută
Fierarul lui Dumnezeu în împlinirea funcțiilor principale. în caz de
necesitate împiedică sau fac posibile circulația dintre cele două sfere
(cea reală și transcendentală), conferă putere propritarilor și servesc la
învingerea răului și a morții.
26 De exemplu primul text în “nenea Péter” este somat pentru a-1 da afară (răul). Cheia
raiului este la Sfîntul Petru. Bosnyák, 1977. 74. (658). 178. 1400.
27 La ordinul lui Dumnezeu (Ilie,trage!) galopează, ca prin scânteia potcoavei, cu
fulgerul, să-l lovească pe diavol. Fehér 1975. 20.
28 BNJ 440/330/27
29Cu ciocanul uitat afară de birjarul savant, noaptea lucrează cotoroanțele. Birjarul,
trezându-se îl pune la loc. Vezi Pócs 2003. Cuvânt titlu: Tudós kovács.
30 Fejős Z. (1985)66-67.
31 Miklós Zoltán 2003. La ceangăii din Moldova în fiecare zi de miercuri și de vineri,
frumoasele auzind ce se discută despre ele, se pot răzbuna. Auzul acestora poate fi
împiedicat cu cuvintele de vrajă: “Piatră în urechea lor, băț de fier în curul lor”.
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Uneltele sale care nu au legătură cu profesia de fierar, cum ar fi
blana32 sau fedeleșul33, ocupă desigur un rol secundar34 în colecția de
acessorii, totuși ele au un rol mult mai important în efectuarea
miracolelor, cum ar fi închiderea morții, mântuirea sufletelor și
reânvierea morților. Conform poveștilor le-a primit cadou de la
Dumnezeu pentru milostivitatea și ardoarea sa. Fierarul în acest rol de
mântuitor îndeplinește funcția de preot principal asemănător cu lsus și
apostolii conform celor de mai jos:
Tabelul nr. 5

Cel care învie morții sau readuce sufletele din infern în religia
păgână, creștină și iudaică
Persoana

Unelte, modalități

cuvânt

Fierarul
Sacru
Elizeus!35
Prorocul
Ilie36

băț de
fier,
bâtă
(x)

X

X

X

blană

curea

X

X

X

X

Sfântul
Petru38

rugăciu credință, căldura
ne
promisiu corpului
ne
x (+)

X

X

X

32 Penavin 1993. 71.
33 Bartucz- Kollarov, Somogyi 1892.328-319.
34 Cu toate acestea la descrierea tipului de poveste se folosesc aceste elemente. Vö.
BNJ. 443/330/32E.
35 2. împărați. 4. 29, 31, 32-35.
36 Eclesiastul. 48. 4-5.
37 Matei.9.25-26., Marc. 5.41., Ioan. 11. 40-43.
38 Faptele Apostolilor 9. 36-42.
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Deci funcția de mântuitor - cea referitoare la probleme
egzistențiale - pe lângă profeții, apostolii și Isus - a putut fi împlinită
și de fierarul sacru (și șaman). La maghiarime această reprezentare
datează din perioada păgână. Se ivește întrebarea: ce loc a ocupat,
respectiv ce rol a jucat fierarul sacru la maghiarimea păgână și la
popoarele înrudite sau aflate în interacțiune cu ea în reprezentările
religioase, în panteonul și în ideologiile acestora? In cele de mai jos
este examinată această problemă:

Tabelul nr. 6
Locul fierarului în cultura și ideologia maghiarimii și a
popoarelor aflate în interacțiune cu ea39

Categorie
ideologică

A. Dumnezei
cerești

B. Mediatori
cerești

Reprezentantul la
Reprezentant
popoarele înrudite cu
ul la
Subcategorie
maghiarimea sau aflate
maghiarime
în interacțiune cu ea
Fierarul lumii
Ak
1. Dumnezeu Ceresc
Fierarul stelei
Ilmarinen (finlandez)
Ak
Esege Maian
(Fierarul țării
Dumnezeu
(buriat: “fierar alb”)
?) Ak
principal,
creator
2. Divinitate aparte de
Fierarul lui
fierar ceresc
Dumnezeu !
Fierarul Tatălui cer
(obi-ugrien)

Fii de
dumnezeu

3. Fiul(ii) Dumnezeului
ceresc:
„îngrijitorul lumii” (obiugrien: alb)

4. Fiii divinității aparte
de fierar ceresc
(buriat)

39 Materialul internațional pe baza Alföldi 1932 1932. 213.
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5. Spirite de fierar

C. Mediatorii
sferei
intermediare

Spirite,
protectori,
Albi
străbunii
generațiilor de
fierari, eroi

Negri

D. Mediatori
tereștri

E. Grupuri de
demnitari tereștri

F. Demnitari
tereștri

Autorități
terestre

Grupuri
distinse
terestre

6. Regi-preoți fierari
(chanul Djinghis,
mongol, mai târziu tată
ceresc)40

Unchiul
fierarului A^
Fierarul lacob

A>
Prieteni
(călugăr ?) de
plumb, rege de
plumb A>

Fierarul lui
Dumnezeu
Fierarul țării
(?)AK
,, Kende"

7. Generații de fierari
(iacuți, buriați, persan
(Kawi), turci vestici,
generația de lupi
farkasnemzetsége)42

Tribul Tarján

8. Servitorii
demnitarilor
(mongoli?)

Poporul „Kék
kend" -chend
albastru (?)

9. Fierari tereștri

-

Fierari tereștri
Fierari albi
cu putere
(ex. buriat)
magică și
vindecătoare
Fierari negri
(ex. buriat)

„tarchani"

Fierari țigani
„vihnye” (?)*
(■?) ’
I

40 Alföldi 1932 207.
"Potcovesc calul principelui Árpád, (prințului) “ Oradea, Bihor, AFAR. 07233/21.
' Conform unei cronici chineze Vezi Alföldi 1932 205.
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Granițele dintre aceste categorii sunt labile, trecerea dintre
ele este mare. Aceeași persoană poate avea mai multe statuturi în
același timp: ex. chanul Djinghis după câteva generații a fost numit
Dumnezeu ceresc, fiii de Dumnezeu totodată au fost și străbunii
generațiilor de fierari, etc.43 După cum se poate stabili din numele și
funcția sa pentru toate categoriile de fierari sacri ai sferei cerești,
terestre și intermediare există un corespondent maghiar. Funcțiile
specifice ale acestora pot fi deduse din reorganizarea datelor:

Tabelul nr. 7

Funcțiile și uneltele aparținătoare de statutul fierarului maghiar
Nume

Categorie

Identitate

Funcție

Activitate

Unelte,
modalitate

Fierarul lumii
Crearea
Dumnezeu
A.
►
Dumnezei principal,
cosmosului
Fierarul stelei
►
cerești
creator
►
Ajută la
recuperare
a astrelor
r
Lustruirea
stelelor A

Divinitate
aparte de
fierar

Fierarul lui
Dumnezeu ►
Fierar oțel A

Intreținător
ul
Ciocănirea
cosmosului Uciderea
pe nicovală
răului cu
instrument
cosmic
(cu fulger) (scânteierea
nntrn^vpț'ț

Vezi Alföldi 1932. (?)
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mediatorii
sferei
intermedi
are

Spirite,
protectori,
strămoșii
generațiilor
de fierari,
eroi

Spirit alb de
fierar:
Unchiul
fierarului ►
Fierarul
Iacob A>Fierarul lui
Dumnezeu
(?)
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Garantarea înlăturarea
Unelte de
binelui
răului,
omenirii
distrugerea fierar
inamicului Foc, furnal
A
A
Materii
prime
topite A
fedeleș A *
gaură de
cheie A,
închiderea
vas de fier,
morții
sticla cu
măsurătoar
eA

Salvarea
sufletelor
din infern
învierea
morților

Piele de
miel
(scoatere)
A

Piele de
miel
(aducerea
pe pământ)
A

Ducerea
Piele de
morților în
miel A
rai

Spirit negru
de fierar:
Prieten
(călugăr) de
plumb44

Transmiter
ea
meșteșugul
ui prin
generații +
Susținerea
luptei
pentru
comunitate
A

Opărârea
inamicului
cu plumb

44 Ex. Kálmány 1912.
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împiedicar
ea izbutirii
individuale
a eroului și
eroinei A

închiderea
eroului în
castel

Garantarea
binelui a
Reprezenta
re
B
poporului
Fierarul lui
Ciocănire
Solemnități Dumnezeu *45 țării
pe
nicovală
terestre
Fierarul tării
Conducere
(?)A ►, '
Mediere
a de
spre cer
Kendek
ritualuri
Rege preot
terestru:

D.
mediatori
tereștri

7.. Generație
de fierar:
tribul Tarian

E.
Grupuri de
Grupuri
demnitari
terestre de
demnitari

Participare Ciocănire
în ritualuri pe nicovală

8. Servitori
demnitarilor:
poporul lui
„ Chend
albastru” (?)

F. Indivizi
tereștri
Fierari
proemine
nți

Aprovizion
area cu
Garantarea
articole din
stării de
fier,
bine a unor
fabricarea
triburi
de arme

Fierari albi
(buni):
tarehani B

Garantarea
străduinței
or,
bunăstării
conducător
ului
„Chende”

Aprovizio
narea cu
articole
din fier,
fabricarea
de arme
Participare
în ritualuri

Practicarea
meseriei

Vindecare
Practicarea
Fierari negri
meseriei
(răi):
Fierari țigani Corupere,
depravare
(?)*

Ciocănire
pe nicovală

45 "Potcovesc calul lui Árpád (împărat, prinț)” Pl. Székelyvaja. KFA. 07373
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Din rubricile A-C ale tabelului nr. 7 reiese că complexitatea
funcțiilor aparținând fierarilor cerești se află în proporție inversă cu rangul
lor. Cei care dețin un rang mai înalt controlează geneza și starea ordinii din
lume, cei care dețin un rang mai nesemnificativ servesc binele oamenilor.
Nu este foarte clar dacă cei din categoria C. sunt de origine divină sau
umană, dar cert este că asemănător celor cerești dispun de capacități
supranaturale. Fierarul rege-preot din rubrica D se află în legătură directă cu
ființele cerești, dar nici indivizii, grupurile terestre ale rubricilor E, F nu duc
lipsă de o anumită forță magică, sacralitate.
în cele de mai jos vom examina tradiția istorică a “fierarilor”
tereștri, a chenzilor, tarchanilor și vinilor. înainte de asta merită să
analizăm semnificația denumirilor tárkány și kende în vocabularul
mongol-turc și maghiar.

Tabelul nr. 8

Semnificațiile corespunzătoare ale cuvintelor darchan,
tarxan și kende46'.
Semnificație

Limba turcă sau
mongolă

'fierar ceresc'

x (mongol)

'rege străvechi'

x (iacut)

'erou, viteaz, cavaler'

x (mongol)

Semnificația și
Előfordulás în limba
maghiară
x kék-kend47 „chend
albastru” - 'fierarului
ceresc’
x kék-kend „chend
albastru” - 'rege - fierar
ceresc’
-

'előkelő főember/nobil
distins'

x (turc, chazar, bulgar,
chirghiz)

x Kende 'numele regeluipreot’

x (mongol)

x „poporul chendului
albastru” (?)
x Tarján - 'trib central’,
'trib conducător’

'Tribul conducătorului
ritualului Djinghis’
'boier care nu trebuie să
plătească taxe'
'fierar terestru'

x (mongol)
x (mongol)

tárkány - 'fierar’

46 Pe bazadZ/o/dz 1932. 210-212.
47 Această denumire a unui grup de populație este păstrată de o rhivă din secolul XIII. în
acest context Györffy acordă cuvântului albastru înțelesul de ‘ceresc’. Györffy 1955. 19, 26.
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Conform surselor istorice arabe și bizantine ale secolului 9
denumirea celui mai distins domnitor/principe maghiar a fost Kende. 48
Atât nume de (knd(r), cât și funcția de chende49 - corespunzând cu
funcția darchamAui de la mongoli și a chagamAm de la chazari - a fost
introdus în organizația politică maghiară de către chaganul chazar.50
Istoriograful maghiar Györffy György, bazându-se pe două denumiri
alternative de localitate din secolul XIII (Vasverőszék/Kendeszék)
presupune că expresia chende ar fi avut semnificația5152
53 de ’ vas verő’
(“bătător de fier”) adică 'fierar’. în acest fel semnificațiile cuvintelor
mongole-turci darchan și celor maghiare tárkány, Tarján și Kende
corespund, analogia fiind completă. In secolul IX exista la maghiari un
trib, denumit Tarján, probabil cu tradiție de fierari. Acesta fiind al
partulea dintre cei 7 triburi, ocupând deci - conform obiceiurilor
popoarelor estice - un loc central, probabil avea un statut de
conducător
, consolidat și de
semnificația
de “conducător” a cuvântului.
•
co
*
In bazinul Carpatic, lângă locuri bogate în fier, existau o serie de
localități cu denumire de Tárkány54, Tömörd, Vihnye pataka, Kazinc,
etc (toate aceste având semnificația de fierari), populația acestora fiind
probabil fierari. Majoritatea membrilor din tribul Tarján - tarchanii probabil au fost posesorii tradițiilor de fierar, cel puțin mental. Aceasta
este dovedită și arheologic55 (s-au găsit furnale, de tip estic), precum și
prin analogia dintre tradițiile popoarelor estice prin care un trib întreg
deținea profesia de fierar, sau se considera descendent din fierari.
Fierăritul - din cauza marii nevoi de fier56 - în vremea aceea a fost o
industrie ce cuprindea întregul grup.57 Un sfert din servitorii prefeudali
maghiari din secolul X au fost fierar sau producători de armament.
48 Györffy îi citează pe Ibn Rusta și Gardizi: 1955. 10.
49 Puterea efectivă a fost deținută de gelu, coresponzând beiului mongol. Instituția
“principatului sacral dublu” a fost preluată de maghiari de la chazari. de origine turcă
de la Orhon, sub a căror imperiu au trăit în sec. IX.
50 Vezi Ibl Faddan.și Konstantinos Porphyrogennetos. Citează Györffy’ 1955. 28., 10.
51 Györffy 1955. 26.
52 Berta 1997. 21, Györffy 1997. 228.
53 Györffy 1972. 284.
Györffy cunoaște 15 localități cu denumire de Tárkány, Sándorfy 27 care se află
dispersate în întregul bazin Carpatic. Vezi Györffy 1972. 283., Sándorfy 1989. 39-40.
După trecerea la cretinism, în Ungaria nu era dorită folosirea acestei denumiri. Györffy
1972. 283-284. In secolele VII-X în localitățile Tarjánpuszta și Tömörd funcționau
furnale avare târzii,54, iar în Wygna potoka furnale slave. Gömöri 1994. 261.
55 Gömöri 1994. 261.
56 Idem
57 Vezi Heckenast 1968. 168.
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înclinația culturilor nomade spre imaginație și exagerare, care amestecă
realitatea cu ficțiunea, ar putea fi cauza înzestrării unei profesii atât de
practice cu elemente iraționale ?8
La caracterul secret al acestei profesii face referire si
vocabularul maghiar al fierăritului cu o serie de nume predicative
de tip tabu - „stătător” (nicovală), ”suflător” (foaie),"prinzător”
(clește), „bătător de fier” (fierar) - 58
59, dar și dispariția cuvântului
tarchan în urma formării statului creștin maghiar. Meșteșugul
fierăritului a fost reorganizat, iar fierarii redenumiți cu cuvântul
slav kovács.60
Populația mai multor localități denumite Tárkány, aflânduse în apropierea sălașelor aparținând șefilor de trib, se afla în serviciul
personal al acestor conducători.61 „Chenzii albaștrii” - amintiți înt-un
document din sec. XIII inițial probabil erau iobagii personali ai lui
Kende. (Albastrul avea semnificația de ceresc). După 896 în bazinul
Carpatic în afară tarchani avari și maghiari au locuit și fierari slavi,
denumiți vihnye.62 Recent cuvântul de vihnye înseamnă 'fierar țigan’,
sau atelier de fierar țigan. Ținând cont de tradiția estică de fierar
alb/negru și de riposta eroului din numărătoarea citată „nu sunt eu
vihnyefu (fierar slav) ” se ridică problema ca nu cumva fierarul slav,
resp. țigan, fiind străin să fi fost privit ca fierarul negru , iar tarchanul
ca fierarul alb.
Referitor la funcția conducătorului kende putem trage
concluzia din tradiția istorică, folclorică și din analogiile estice. La
chazari chaganu\ a trăit izolat, față de bezul, care era conducătorul
efectiv. Demnitatea chaganului se moșteneștea într-o generație bine
definită. A fost instalat în funcție în mod festiv și a avut dreptul de a
domni doar patruzeci de ani. în cazul în care a supraviețuit doar cu o
singură zi această perioadă a fost omorât spunând că i s-a lezat
înțelepciunea. A fost omorât și în cazul în care poporul lui a fost lovit
de o nenorocire în perioda domniei sale. Mormântul lui a fost
considerat sfânt.”63
Casa regală mongolă conform legendei sale de origine se
trăgea din gintă de fierari.64 Poporul mongol și-a găsit noua patrie și
58 Vezi Alföldi 1932. 206.
59 Ipoteza Iui Györffy este republicată de Heckenast 1968. 136-137.
60 Györffy 1972. 284.
61 Idem
Gömöri 1994. 261.
63 Györffy citează istoricii arabi din acea epocă. 1955.15.
64 Aceasta și următoarele: Alföldi 1932. 208-209.
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a scăpat de greutățile originate din lipsa acesteia prin practicarea
profesiei de fierar. Serbarea acestei eliberări a fost efectuată printrun ritual asemănător de fierar: “în acea noapte, în care începe anul
oii, în amintirea evenimentului, în prezența casei regale s-au făcut
foaie, cărbune și cuptoare de topire, au topit fier și l-au bătut pe
nicovală.” Chanul Djinghis a bătut cândva fierul ca un fierar
comun, luând parte la ceremoniile de cinstire a fierarului ceresc,
organizate de colegii săi din breaslă în poala muntelui Darchan.
Aceste ceremonii constau din baterea nicovalei incinse peste care se
turna apă.65 Conform analogiei eroilor din inscripțiile turcești din
Orchon, el a fost ridicat de către zei în cer și crescut acolo cu scopul
de a-și ocroti poporul de distrugere, și de a-i asigura prosperitatea. 66
Mai târziu Djinghis participa anual la această serbare ca domnitor .
Și mai târziu (chiar și în secolul XIV) în munții Darchan, în locul
unde odinioară se afla hornul cortului său și nicovala sa, devenit
sfânt, în fiecare vară se adunau mongolii în mulțime mare cu scopul
de a-1 memora pe Djinghis, marele erou al poporului, fierarul ceresc
și să-i aducă ofrandă. Ceremonia a fost condusă de nobili. Respectul
mongolilor este oglindit prin câteva obouri (dâmburi de piatră)
așezate pe vârful de sud al muntelui Darchan.67

6-1 “Mongolii au fost omorâți și exterminați în așa măsură încât au rămas doar doi bărbați și
două femei. Aceștia au fugit au reușit să ajungă cu greu pe un drum foarte îngust pe un
munte înconjurat de păduri.[... ] Numele acestor persoane a fost Neguz și Kián. Urmașii săi
au rămas acolo și s-au înmulțit prin căsnicie în așa măsură, încât s-au despărțit în triburi care
au primit denumiri diferite. Deoarece după o vreme acest munte a devenit îngust pentru
populația nenumărată s-au înțeles să se mute de aici. Au ajuns într-un loc unde se afla o
mină de fier. Au topit aici fierul încontinuu adunându-1 într-o grămadă. Din pădure au
adunat multe lemne și cărbune, au omorât șaptezeci de cai și boi, i-au tras pielea, făcând
furnale din ele, și au aruncat lemne și cărbune în prăpastie, pînă când stânca s-a topit,
deschindu-le un drum.” De la Rasin-Eddin citează: Alföldi 1932. 208-209.
66 “Primele rânduri ale inscripțiilor aparținând lui Kiil tegin și chagan Bilge fac referire
la relațiile cerești ale chaganilor turci. »în timp ce cerul albastru a fost creat sus, iar
pământul întunecat jos, între cele două au fost creați fii oamenilor. Printre fii omului
strămoșii mei, chaganul Bumin și chaganul Isztemi au fost proeminenți.« Mai jos:
«Dumnezeul turcilor din cer, și spiritele sfinte ale pământurilor și apelor au procedat
astfel: Pentru ca poporul turc să nu se distrugă și ca să redevină popor, mi-au crescut
tatăl, chaganul literes și mama, chatuna Ilbilghe, tinându-i în vârful cerii." Textele
inscripțiilor turcești din Orchon sun citate în limba maghiară de Györjfy 1955. 13.
67 Alföldi 1932.206-209.
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în tabelul de mai jos sumarizăm, cum se raportează tradiția
mongolă, turcă și cea maghiară:
Tabelul nr. 9

Fierarul-rege sacru în tradițiile mongole-turcești și maghiare
Sumar
Tradiția mongol turcească

Motiv
Nașterea într-o gintă
proeminentă
Originea legată de
fierărie
Concepere miraculoasă
Vis ce prezice o mare
carieră politică
Trăsături cerești ce se
află în legătură cu
fierăria
Denumiri ce se află în
legătură cu caracterul
secret al profesiei

Funcție de cuceritor de
patrie

Garantarea sacră a
binestării poporului
Educație divină
Instalare în funcție
festivă
Limitarea timpului de
Conducere
Funcții sacre:
conducerea ritualului de
fierar

X

Tradiția maghiară
x (trib central)

x (kende)
x tarján
x (vultur)
x visul lui Emese,
strămoașa gintei68
x asocierea culorii
x (semnificația de ceresc
’albastru’ cu cerescul
a cuvântului darchan)
x Temudjin: Djinghis

X

x (se deschide un drum
pentru grup)

x (Legenda calului alb:
Cușid cumpără pământ,
iarbă și apă în schi mbul
unui cal alb)69

X

X

X

x (chazar)

x (povestirea lui
Tormaș)70

x (chazar)

x (ciocănirea pe nicovala x (dăttgănesc cu băț de
fier)
incinsă: mongol)

68 Vö. Róheirn 1917, Demény 1997. 43-72.
69 Conform legendei ce legitimează cucerirea honfoglalást pământul, iarba și apa aduse
din bazinul Carpatic -- în turcă țară - fiul lui, Kurszán (Kusid) l-a cumpărat pe un cal
alb de la Szvatopluk. Vö. Demény 1997. 79-108.
70 Györffy îl citează pe Konstantinos Porphyrogennetos 1955. 28
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x {„Bang, bang, maistru
vestit, în fundul
cuptorului de fier se
prăjește o capră"7')
x dansul chendei *
dansul cânepii, dansul
„mării”, dansul (cu
armă) soldatului scutit
de obligații iobăgești
x („Fluieră, cântă în
grădina nașului”7’)

Ospăț de ofrandă

Dans

Muzică

Izolare

x (chazar)

Omorâre sacrală

x (chazar)

Sfințenia atribuită
mormântului

x (chazar)

x Uciderea lui Álmos
înaintea intrării în
Bazinul Carpatic71
74
73
72

CONCLUZII
Sursele comparate cu tradițiile estice sugerează concluzia conform
căreia în secolul IX. la maghiari au existat reprezentări pregnante referitoare
la fierarul sacru. Tarchanii, chenzii albaștrii și chendeul probabil erau
considerați fierari sacri. Desfințarea acestei instituții s-a datorat următoarelor
evenimente: uciderea chendeului Cursan în anul 90475, precum și preluarea
totală a puterii de către gelul Árpád, în urma căreia a devenit necesar
transferul tradiției asupra casei Árpád.76 Pe de altă parte, trecerea la
creștinism, organizarea statului maghiar creștin de către sfântul István a
necesitat abandonarea tradiției păgâne. După cum reiese din cronici,
istoriografia oficială se opunea afirmațiilor „naive” ale igrițelor (cântăreților
71 Margittá, Bihar m. Faragó - Fábián 1982. 365.
72 în 16 texte: ex. „Unica, bunica, dans de cânepă, Mai e bolnav funcționarul? Cest că e
bolnav, nu mănâncă, Zace în cimitir, s-a rostogolit pe deasupra un măr pădureț, puterea
Domnului, inț, pinț, palapinți, tu ești afară!”
Tămășea, Marghita, jud. Bihor: Faragó - Fábián 1982.365. După un alt subtip:
“Unica, bunica, dans de cânepă. Auzi, cumnatule, ce mai vrei; Nu mai doresc altceva,
decât o bucată de pâine. Fir de iarbă, fir de paie, du-te, băiete, ascunde-te!.“ Turcheș,
jud. Brașov: Seres 1984. 249.
73 Lőrincfalva, Novisad, Matijevics 1976. 198.
74 Róheim 1917., Demény 1997.78.
75 Györffy 1970. 196.
76 Vezi Györffy 1955. 28.
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epocii), care au fost controlați sever. Tarchanii au fost decolonizați77, iar
meșteșugul a fost modernizat atât tehnic, cât și ideologic, practicanții acestuia
fiind renumiái kovács, adică fierari.78 Sfera economică s-a despărțit definitiv
de cea religioasă: liturgia pâinii și a vinului se potrivea mai bine culturii nou
formată de agricultură, decât ritului zgomotos corăspunzător modului de viață
războinic a nomazilor. Trecerea a fost ușurată de reprezentările comune ale
celor două religii.
Cântecul ritual degradat în numărătoare pentru copii, mitul
eroic transformat în povești79, precum și religia degradată în superstiții,
transformată și defragmentată puternic, chiar după un mileneu oglindește
transpunerea realității de odinioară în simboluri.
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THE SACRED SMITH IN THE HUNGÁRIÁN FOLKLÓRÉ
Abstract
This study centers on the content analyses of the Hungárián smithmotives, based on the index of a counting-out rhyme corroborated with
evidences of different Hungárián folklóré genres. Comparing the Eastern
Steppe people's and/or cognate nations' similar conceptions and the
Hungárián historical traditions, the author concludes that before the
conversion to Christianity, the Hungarians attributed a sacral/religious
function to smiths (transcendent, Salvationist). Banging an iron stick on
hot anvil was the prominent action of the smith ritual. Presumably,
Hungárián smiths,
vasveraLcalled tarkanyi were considered white
smiths and benefactors, while foreign smiths, called vihnye were
regarded as black colored smiths. The individual smith (tarkany) was
situated at the bottom, the group, tribe (Tarjan törzs, kek-kendek) at the
middle and thesacred (of divine origin) smith, the Kende stood at the top
of the hierarchically organized smith institution. The Kende, was the
honorary ruler, the religious ceremony mașter of the double and sacred
Hungárián rulership, characteristic of the political organization of that
time. The lay political leader, the prince called gyula- Árpád- seized
both functions, united them in a single totalized power at the beginning
of the lOth century. Following the conversion to Christianity, the
smithcraft was reorganized and deprived of its sacrality.
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CATEVA CONSIDERAȚII PRIVIND
CONSERVAREA PATRIMONIULUI IMOBIL
Paula Dora Pascu
Spre deosebire de muzeele pavilionare, unde patrimoniul muzeal
este păstrat sau expus în spații corespunzătoare cu microclimat
controlabil asupra căruia se poate interveni și unde conservarea se face
la nivel de laborator, muzeele în aer liber, cum este cazul muzeului
nostru din Parcul Etnografic Romulus Vuia, ridică o multitudine de
probleme privind conservarea patrimoniului imobil care este de cele mai
multe ori o conservare “in situ”, tocmai datorita unei game de
particularități, și anume:
Patrimoniul imobil existent a fost constituit la începutul secolului
XX și are o vechime considerabilă, multe din exponate depășind 200 de
ani, ceea ce înseamnă o perioada importanta din punct de vedere al
expunerii permanente la acțiunea factorilor abiotici și biotici. Materialele
componente, în majoritate sunt de natura organică ceea ce explica gradul
de vulnerabilitate a acestora la acțiunea factorilor respectivi.
Situarea muzeului în imediata vecinătate a pădurii Hoia
favorizează și creează condiții de contaminare a lemnului din construcții,
cu diverse specii de insecte și ciuperci xilofage.
Construcțiile sunt expuse în aer liber fără sisteme de protecție,
sub directa incidență a factorilor abiotici naturali, cu parametrii variabili
ai T și UR, precipitații, vânt, radiație solara, agenți de biodeteriorare.
Conservarea unei construcții fie că este o gospodărie țărănească
compusă din casa cu toate anexele, instalație tehnică, monument
arhitectural, biserica din lemn sau atelier meșteșugăresc, necesita atât în
cazul conservării preventive sau curative, conservarea tuturor structurilor
și a elementelor înglobate în aceste structuri fiind nevoie de demontarea
acestora, operațiune de cele mai multe ori nu numai dificilă, chiar
imposibilă, rămânând zone sau spații greu accesibile de tratat.
Pentru executarea tratamentelor preventive sau curative sunt
necesare dotări tehnice adecvate, personal specializat și cantități mari de
substanțe, ținând cont de volumul mare de materiale supuse
tratamentelor respective.
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Construcțiile au o dublă funcție - aceea de exponat în muzeul în aer
liber cât și spațiu expozițional când este vorba de amenajarea interioarelor
țărănești, atelierelor meșteșugărești, anexelor gospodărești etc.
Condițiile existente în muzeul în aer liber sunt favorabile
pătrunderii particulelor de impurități, sporilor, insectelor, multe dintre
ele fiind antrenate de curenții de aer.
Agenții biologici au condiții de proliferare și sunt depistați în
general în faza de maxima activitate, când au provocat deja deteriorări
sau degradări de cele mai multe ori ireversibile.
Microclimatul interioarelor prezintă variații permanente și ample
ale T și UR a aerului, ceea ce influențează starea de conservare a
obiectelor patrimoniale expuse în interioarele respective.
Se impune urmărirea stării de conservare în permanentă, nu
numai în perioadele când se efectuează controlul periodic. Observațiile
foarte precise din perioada de maximă activitate a insectelor sau a
ciupercilor xilofage, evidența și sistematizarea lor, urmărind evoluția
uneia sau mai multor specii, zonele contaminate și posibilitățile de
extindere a contaminării.
Executarea la timp a tuturor activităților specifice fiecărui
anotimp, activități care au menirea sa prevină anumite deteriorări sau
degradări.
Excepție de la condițiile în care se efectuează conservarea
monumentelor de arhitectura, fac obiectele patrimoniale expuse în
interioare, care fiind de dimensiuni relativ mici, manipulabile, pot fi
investigate, tratate și conservate în laborator (obiectele uzuale și
decorative, piese de mobilier, unelte meșteșugărești, piese de port sau
textile uzuale și decorative, obiecte de cult etc ).

DEGRADĂRILE ȘI DETERIORĂRILE CONSTATATE

Datorita expunerii permanente și îndelungate la acțiunea
factorilor abiotici și biotici degradările obiectivelor sunt de natura
termică, hidrolitică, fotochimică, fizică și biologică.
Luând ca exemplu infiltrațiile, stropirea pereților precum și
staționarea apei din precipitații în anumite zone, toate acestea corelate cu
acțiunea temperaturii au ca efect asupra lemnului umflarea și
contragerea neuniformă, înghețul și dezghețul, care produc fisurări,
crăpături și instalarea preferențială a unor agenți de biodegradare.
Efectele imediate ale precipitațiilor sunt de ordin fizico-mecanic,
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acționând prin lovire sau presiune asupra unor anumite subansamble din
construcții.
UR a aerului atmosferic influențează la randu-i echilibrul stabilit
deja intre lemn și atmosfera înconjurătoare ajungând datorita oscilațiilor
ample la ruperea acestui echilibru. Reacția lemnului este fie absorbția fie
desorbția care este însoțită de umflare sau contragere. Rezultatul repetării
ciclice a acestor fenomene, este slăbirea rezistentei mecanice a lemnului,
crăparea și deformarea lui. Umiditatea este unul dintre factorii abiotici
care acționează ca factor limitativ. Ea este necesară în toate fazele de
dezvoltare a ciupercilor xilofage, germinarea sporilor, elaborarea
enzimelor, formarea miceliului și a elementelor de înmulțire. (Umiditatea
lemnului minima necesara pentru dezvoltarea ciupercilor variază intre 1624% în funcție de specie, iar UR a aerului intre 60-80%).
Temperatura are acțiune directă și se manifestă prin efectul
dilatării termice, inegale, în funcție de cele 3 direcții - tangențial,
longitudinal, radial. Temperaturile ridicate favorizează degradarea de
natura fotochimica. Creșterea la 10-15 grade C duce la dublarea vitezei
reacțiilor chimice. Degradarea fotochimica-acest proces de fotoliza,
catalizat de radiațiile UV are ca efect vizibil schimbarea culorii naturale
a lemnului. La examinarea macroscopică în faza aceasta se observă
crăpături. Apa din precipitații acționând asupra suprafeței lemnului spală
produsii de descompunerea ligninéi. în țesuturile de suprafața rămâne
preponderenta celuloza, lemnul căpătând o culoare alb-cenusie. în
această fază crăpăturile devin vizibile macroscopic. Descompunerea
fotochimica este un proces lent, efectele fiind numai de suprafață.
Dezvoltarea insectelor este în legătură directa cu condițiile
mediului, iar acestea la rândul lor influențează dezvoltarea propriu-zisa.
Datorita acestui fapt unele specii au o generație pe an, iar în zonele cu
temperaturi crescute 2 sau mai multe generații pe an. Temperatura are
după cum se știe o mare influenta asupra dezvoltării insectelor,
metabolismul lor depinzând de variațiile acesteia. Pentru fiecare specie
fiind un prag biologic diferit. Radiația solara are de asemenea o influență
deosebita pentru ca insectele sunt mai active sub influenta razelor solare,
iar la unele specii de insecte fecundația are loc numai în zilele însorite.
Energia solară care cade pe lemn se transformă în energie calorică de
aceea insectele se dezvoltă într-un timp relativ scurt.
Principalii agenți biologici depistați la construcțiile din muzeu și
metodele de. combaterea acestora.
Evaluarea stării de conservare sub aspectul biodegradării are în
vedere următoarele aspecte:
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aprecierea existenței agenților de biodegradare;
identificarea categoriei agenților biologici care afectează
monumentul, construcția, etc.
aprecierea extinderii atacului biologic, exprimat procentual;
specificarea elementelor de construcție afectate, cu
localizarea atacului în urma examenului macroscopic.
Agenții biologici identificați la construcțiile din secție au fost:
mușchii, lichenii, ciupercile și insectele xilofage, păsările (ciocănitoarele
și porumbeii), mamiferele (șoarecii și șobolanii).
Depistarea agenților biologici este o operațiune foarte importanta
prin care se descoperă și se semnalează prezenta acestora, zonele atacate și
gradele de intensitate. Depistarea la timp prezintă o importanță deosebită
pentru patrimoniul imobil, deoarece atacurile repetate duc la deteriorarea
sau degradarea materialelor componente. Datele obținute în urma
depistării constituie elemente de baza care servesc la stabilirea prognozei
atacurilor viitoare cat și la organizarea în cele mai bune condiții a
lucrărilor de combatere. Depistarea comporta 2 faze - depistarea
biodăunătorilor și depistarea suprafețelor afectate. Descoperirea prezentei
biodăunătorilor este sarcina permanentă a specialiștilor și se face cu
ocazia controlului periodic, sau a supravegherii permanente a obiectivelor
de care răspund din acest punct de vedere.
Prognoza care se întocmește toamna pentru anul următor este
foarte importantă pentru ca și pe baza acesteia se stabilesc măsurile care
trebuie luate în primăvara anului următor. Pe baza prognozei se stabilesc
perioada, necesitatea combaterii și timpul când să se efectueze lucrările
de combatere. Iarna, când temperatura scade sub 20-30 de grade C, mulți
biodăunători mor. De aceea se întocmește o prognoza curenta primăvara
care servește la stabilirea concretă a măsurilor de combatere a
biodăunătorilor din zonele infestate. Cu ocazia întocmirii prognozei se
urmărește și apariția larvelor. Prognoza oportună urmărește ca măsurile
de combatere să fie luate în așa fel încât biodăunătorul să fie distrus
rapid și la timp înainte de a se extinde și de a provoca deteriorări grave.
Prognoza pe timp îndelungat, pe 2-3 ani se bazează pe legaturile
care există între înmulțirea biodăunătorilor și condițiile climatice care
favorizează înmulțirea insectelor. Anii secetoși favorizează înmulțirea
biodăunătorilor. Când seceta apare în mai - iulie, situație pe care o avem
în acest an, atunci condițiile sunt favorabile dezvoltării acestora. De
aceea se impune un control permanent și riguros. Un fenomen deosebit
s-a constatat rămânerea în diapauză 2-3 ani în stadiul de pupa. Atunci
prognoza este îngreunată, se mențin focarele chiar daca biodăunătorul
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este combătut la timp și cu eficacitate maxima. Din aceste pupe ies
peste 1-2 ani noi insecte care se dezvolta producând atacuri însemnate.
Observațiile privind insectele în stadiul de ou se fac cu destulă
greutate deoarece multe specii de insecte își depun ouăle izolat. La
aceste specii observarea se face în stadiul de larva și adult. Femela
depune ouăle în locuri vizibile sau ascunse. Odată cu apariția larvelor
însă observațiile sunt foarte importante deoarece în acest stadiu insecta
provoacă cele mai mari daune. Se fac observații asupra perioadei de
împerechere a adulților - a depunerii ouălor. Metodele de observație
diferă de la un material la altul, de la o specie la alta, de la un agent
biologic la altul. Când nu se cunoaște cu certitudine agentul biologic
care a provocat deteriorarea, atunci probele prelevate se trimit la
laboratoare specializate care în baza unui buletin emis confirma
identitatea biodăunătorului respectiv. Insectele care ataca lemnul și se
dezvoltă în lemn pot fi studiate pe porțiuni în condițiile de teren cum
este în cazul nostru, când se efectuează tratamentul Ia construcția
respectivă elementul x, sau în laborator. Metoda de verificare și
identificare la insecte este simplă și ușor de aplicat și constatat, ajutați
fiind de indiciile pe care chiar insecta respectiva le oferă - rumegușul și
forma găurilor de zbor.
Pe baza informațiilor privind starea de conservare obținute în
urma controlului efectuat la sfârșitul iernii, începutul primăverii, de
obicei la sfârșitul lunii martie, se întocmește programul de conservare pe
perioada primăvara, vara, toamna, iarna, program care cuprinde toate
obiectivele, iar conservarea are 2 părți, o parte dedicata prevenirii
degradărilor și deteriorărilor, iar cealaltă parte cuprinde conservarea
activa care înseamnă combaterea și eradicarea agenților biologici
identificați. Activitatea în sine se poate împărți în mai multe etape, care
coincid cu anotimpurile anului în curs. Fiecărui anotimp îi corespund
activități specifice și nu pot fi amânate sau nerealizate la timpul
respectiv, pentru ca activitatea respectiva dintr-un anotimp, neglijată
provoacă o dereglare a tuturor activităților din cealaltă etapa de lucru al
celuilalt anotimp și atunci observăm cum degradări sau deteriorări pe
care le puteam preveni au apărut și provoacă la rândul lor și dezechilibre
financiare, pentru că operațiunile de prevenire nu sunt foarte costisitoare,
de cele mai multe ori se referă numai la efectuarea operațiunilor
respective la timpul respectiv, dar pentru a trata costurile sunt foarte
mari, iar obiectivul intră în categoria celor deteriorate.
Programul de conservare este prezentat și discutat cu șeful de
secție care își dă acordul în legătură cu toate problemele prezentate și cu
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masurile ce se impun pentru fiecare cazuistica în parte. Urmează
prezentarea programului de conservare spre aprobare directorului
muzeului căruia îi sunt prezentate și necesarul de materiale întocmit din
anul anterior, un necesar estimativ care de cele mai multe ori nu coincide
cu realitatea din teren de la data respectiva, pentru că nici prognoza din
anul anterior pe baza căruia se întocmește necesarul nu mai corespunde
cu prognoza actuala. S-a observat ca de câțiva ani prognoza vremii
diferă de la un an la altul, de la un anotimp la altul, condițiile climatice
sunt diferite, trecerea făcându-se brusc cu oscilații și variații mari ale
temperaturii și umidității relative și din acest motiv avem foarte multe
surprize atât în ceea ce privește starea de conservare cat și necesarul de
materiale care de multe ori trebuie suplimentat.
în perioada iernii, precipitațiile, provoacă în multe cazuri nu numai
deteriorări ale materialelor componente, dar în multe cazuri blocaje în
ceea ce privește executarea altor activități. Când precipitațiile sunt sub
forma de zăpadă și sunt abundente, zăpada trebuie îndepărtată de pe
acoperișuri, de jur împrejurul obiectivelor, de pe caile de acces. Când
acestea sunt sub forma de ploaie trebuie supravegheate toate acoperișurile,
drenurile, pentru a preveni infiltrațiile, inundarea spațiilor respective.
Perioada iernii este intervalul de timp în care insectele sunt în
diapauza hiernală, care de fapt începe la sfârșitul toamnei și se termină
primăvară. Iama, insectele lipsesc aparent, adică se constată lipsa
formelor active, însă imediat ce a trecut perioadă nefavorabilă, acestea
încep să fie active. Data apariției insectelor nu este aceeași peste tot,
depinde de valorile medii ale temperaturii zilnice. Cu cat aceste valori
vor fi mai ridicate, cu atât apariția insectelor va fi mai devreme și
invers. Când primăvara este răcoroasă și întârziată apariția insectelor are
loc mai târziu și invers, când primăvara este timpurie și călduroasă,
dezvoltarea și apariția insectelor are loc mult mai devreme decât în mod
obișnuit. Anul acesta, în primăvară, s-au înregistrat temperaturi foarte
scăzute pentru perioada respectivă iar trecerea la temperaturi foarte mari
a fost bruscă, astfel ca de la momentul inspectării pentru conceperea
programului de conservare, a trecut un timp relativ scurt și în zone unde
la controlul efectuat nu s-au observat faze active, s-a constatat o
activitate intensă și o dezvoltare rapidă de la o săptămână la alta,
observând noi zone afectate de prezența biodăunătorilor. Apariția și
dezvoltarea insectelor a fost condiționată de condițiile climatice care au
fost diferite de ceilalți ani. Precipitațiile au fost foarte reduse,
temperaturile foarte crescute, o perioada considerata foarte secetoasa.
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De primăvară începând, se efectuează o mulțime de operațiuni
care au menirea să împiedice apariția degradărilor și deteriorărilor, atât
cât este posibil și se dorește să se facă în acest sens. Prevenirea se
rezolva de cele mai multe ori cu efort financiar redus și se refera la
execuția unor lucrări menite să protejeze construcția respectiva și
anume: îndepărtarea zăpezii daca mai există în zonele nordice, a apelor
stagnante după topirea zăpezii sau a ploilor abundente, întreținerea și
repararea acoperișurilor, executarea drenurilor funcționale, execuția unor
lucrări ascunse la fundație, curățirea permanenta a tuturor spațiilor fie ca
sunt pentru expunere sau pentru depozitare, îndepărtarea vegetației în
imediata vecinătate a construcție, igienizarea tuturor construcțiilor. în
toate interioarele se execută operațiuni de prevenirea atacurilor agenților
biologici, practicând aerosolizarea cu insecticide, operațiune care se
executa de 2 ori pe an, primăvară în aprilie-mai și toamna în septembrieoctombrie. Pentru combaterea rozătoarelor se practică deratizarea,
operațiune care se execută de 2 ori pe an sau ori de cate ori s-a semnalat
prezența rozătoarelor. Pentru porumbeii care și-au făcut cuiburi în podul
bisericilor sau a celorlalte obiective se vor construi câteva cușete care
vor fi montate în secție unde li se vor pune momeli pentru a-i atrage,
evitând în felul acesta deteriorările care le provoacă la construcțiile
respective prin depunerea excrementelor care pătează lemnul și
transportarea pe aripi a sporilor de ciuperci.
Fiecare specialist are responsabilități precise și îi sunt repartizate
pe toată perioada, obiective la care execută, tratamente preventive și
curative, începând de primăvara până toamna târziu. Toate activitățile
sunt corelate cu ciclul biologic al biodăunătorilor depistați în anii
precedenți și al celor depistați în anul în curs. Se știe atât din literatura de
specialitate cât și din observațiile directe, că zborul adulților insectelor
xilofage începe în luna mai și se prelungește pana toamna târziu. în
timpul zborului femelele depun în 2-3 serii cca 50 de oua în crăpăturile
grinzilor din construcții. Durata de dezvoltare de la 6 luni la 3 ani în
funcție de condițiile de mediu. Daca au condiții optime de dezvoltare se
dezvolta și 2 generații pe an. La toate Anobidele, larvele rod galerii
neregulate în lemn către sunt pline cu rumeguș fin îndesat. Larvele se
impupează fiecare separat intr-un cuib de 10 mm lungime, căptușit cu
rumeguș. Adulții rod găuri de zbor rotunde, care au diametrul de 3 mm.
Atacul este descoperit după găurile de zbor și rumegușul care
apare pe lemn, cât și după zgomotele pe care le produc adulții. Anobium
domesticum Geoffr ataca rășinoasele, Xestobium rufovillosum De Geer
ataca fagul și stejarul, preferând grinzile de stejar din construcții. Galeriile
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săpate de anobide sunt neregulate, pline cu rumeguș și excremente și
sunt orientate mai mult longitudinal. Anobidele trăiesc tot timpul vieții lor
larvare în lemn și se mai numesc popular “ceasornicari”.
Contaminarea în cazul ciupercilor xilofage se produce încă din
faza de spori. întrucât sporii sunt microscopici este imposibila depistarea
lor la un examen macroscopic efectuat la o construcție. Ciupercile
afectează structura lemnului în toate fazele de dezvoltare, ultima faza
fiind cea a dezvoltării corpului fructifer la suprafață considerata de mulți
autori faze de metastaza, când deja începe contaminarea altor suprafețe
prin sporii care se desprind de pe corpul micelian. De fapt și în cazul
insectelor xilofage s-a observat o contaminare chiar din faza larvara.
Surprizele le constatăm când executam tratamentele de eradicare atât în
cazul lemnului atacat de ciuperci cat și a celui atacat de insecte.
Ciupercile care produc putrezirea lemnului sunt ciuperci
superioare din clasa Basidomycetes. în anii trecuți am avut atac de
ciuperci din această clasă la pivnița casei de la Galda, la casa de la
Mărgău și la instalația roții de la moara complexului de la Hărnicești.
în prezent cele mai grave atacuri au fost provocate de insectele
xilofage - Anobidele, având zone extinse, generalizate, sau localizate la
câteva elemente ale unei construcții. Atacuri extinse avem la casa de la
Hodac, grajdul de la Cămârzana, moara de la Josenii Bârgăului, iar
localizate la câteva elemente, grinzi, podele, sau obiecte expuse atât în
interioare cat și în suri și grajduri, la aproape toate construcțiile din
secție, excepție au făcut deocamdată cele care au fost conservate în anul
trecut spre sfârșitul verii, aproape în toamnă (joagărul de la Botiza,
fierăria de la Râmetea și Varzari, complexul de la Secuime, casa de la
Galda). Obiective conservate cu 2-3 ani în urma, din grupa celor care au
prezentat atacuri active, în anul acesta au prezentat atac biologic în alte
zone, de cele mai multe ori extins pe suprafețe mari. Conservarea activa
efectuata la acestea a fost executata prin metodele care au fost posibil a
fi practicate și sunt eficiente daca și în anul următor se intervine la
respectivul obiectiv cu un tratament preventiv.
Lemnul din construcțiile atacate are o grosime considerabila
(grinzile, de ex.), iar la o prima pensulare substanța abia pătrunde la
suprafața, eradicarea reușindu-se după pensulări și injectări repetate.
întrucât canalele sunt labirintice, sunt săpate în profunzime,
rezultatele combaterii au fost vizibile după intervenții repetate.
Condițiile în care se executa tratamentele curative sunt de cele mai multe
ori foarte grele și necesita echipamente speciale, elementele care
prezintă atac biologic fiind la înălțimi diferite, în locuri greu accesibile.
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Singura modalitate fiind combaterea prin injectare și pensulare,
operațiuni care se repeta de cate ori este nevoie pana la obținerea
rezultatului dorit, motiv pentru care perioadele de timp stabilite în
program la început nu mai corespund, fiind nevoie de o prelungire până
la faza finală.
Pentru ca lupta împotriva agenților biologici depistați să fie
încununată de succes se impune cunoașterea și respectarea mai multor
măsuri: depistarea la timp a biodăunștorilor, a consecințelor negative
asupra patrimoniului, determinarea corectă a acestora, cunoașterea
biologiei și dinamicii lor de dezvoltare, cunoașterea influenței factorilor
de mediu atât asupra biodăunătorilor cât și asupra patrimoniului,
cunoașterea metodelor de combatere, a condițiilor tehnice de aplicare, a
eficacității și eficienței lor economice. Cunoașterea biologiei
biodăunătorilor are importanta pentru stabilirea masurilor de prevenire și
combatere. între tratamentele de prevenire și cele curative nu se poate
face o separare netă deoarece unele tratamente preventive au și acțiune
curativă și invers. Ca regulă generală, combaterea este obligatorie în
fazele incipiente când atacurile sunt minime. Măsurile de protecție a
patrimoniului aplicate împotriva agenților de biodeteriorare au un
pronunțat caracter preventiv, în timp ce măsurile aplicate pentru
eradicare au un caracter curativ.
Dacă iarna și primăvara s-au executat toate lucrările care previn
deteriorările construcțiilor, atunci se urmărește numai depistarea
atacurilor biologice în fază incipientă. Se inventariază toate focarele
depistate, pe grupe de insecte sau ciuperci și se stabilesc prioritățile
intervențiilor în regim de urgenta, când se trece la capitolul conservare
activă sau curativă. Programul de conservare este considerat ca un
instrument de lucru indispensabil pentru conservatorul de muzeu.
întocmirea lui nu poate fi conceputa fără o evidență foarte clară a
tuturor problemelor. După stabilirea concreta a masurilor și metodelor se
precizează: natura intervenției, metodele, materialele și tehnologiile care
vor fi utilizate, programarea acestora în funcție de etapele de dezvoltare
biologica a biodăunătorilor, stabilind în acest mod perioada optima de
intervenție. Metoda curativa este impusă de prezența biodăunătorului în
faza de maxima activitate, fapt pentru care avem obligația de a localiza
atacul și a face tot ce este posibil în condițiile respective sa evitam
contaminarea sau extinderea atacului la alte suprafețe.
Materialele utilizate pentru combaterea agenților biologici
depistați în acest an, au fost din gama insectofungicidelor și s-au aplicat
prin injectări și pensulări repetate, la intervale scurte de timp. Am avut

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

498

Paula Dóra Pascu

situații când extinderea atacului s-a dovedit a fi de o alta dimensiune în
timpul tratamentelor decât cea aproximata cu ocazia inspectării.
Pentru reușita eradicării biodăunătorului respectiv se revine
asupra zonelor respective de mai multe ori. Tocmai datorita acestui fapt
și consumul de materiale este mai mare și normal și costurile acestei
operațiuni se schimbă Este foarte bine dacă la sfârșitul toamnei se aplică
tratamente preventive la toate construcțiile existente, la cele care au fost
achiziționate și montate în secție, așa cum se practică o conservare
preventiva la acoperișurile care se înlocuiesc. Așa cum am mai scris și
cu alte ocazii ar fi bine să se investească în baza de tratament care
trebuie sa existe în secție și să fie funcțională, atât pentru tratamentele
care se vor aplica viitoarelor achiziții cât și pentru cele existente. Se știe
ca cea mai eficientă metodă este imersia, metodă care la ora actuală nu
poate fi practicată.
Oricum obiectivele existente nu pot fi demontate pentru a se aplica
metoda imersiei, în cazul acestora rămân valabile celelalte metode care au
fost menționate, injectarea, pcnsularea, aerosolizarea. Daca acestea se
practica în fiecare an și se respecta programul tuturor activităților
specifice fiecărui anotimp, în fiecare an vom avea mai puține cazuri de
biodegradare iar costurile privind conservarea activa se vor reduce treptat,
îndepărtarea mușchilor și lichenilor se practică mecanic după care se
utilizează soluțiile antifungice, care se aplică prin pensulare.
Conservarea patrimoniului este o activitate în care sunt implicați
toți lucratorii din muzeu, începând cu specialiștii care au răspunderi
concrete și se implică direct prin executarea tuturor lucrărilor care vizează
atât conservarea preventiva cât și cea curativă, continuând cu muncitorii
care execută operațiuni de restaurare a acoperișurilor și a elementelor
deteriorate cât și montarea obiectivelor nou achiziționate, cu
supraveghetoarele care execută operațiuni de igienizare și curățire a
spațiilor în interior și exterior, muncitorii care întrețin curățenia și
îndepărtează vegetația de pe lângă construcții, conducerea muzeului care
se implică decizional și asigură baza materială necesară desfășurării
tuturor activităților menite să protejeze patrimoniul muzeului, cercetătorii
și muzeografii care cercetează și valorifică valorile patrimoniale.
Pentru ca acest patrimoniu să reziste în timp se impune
respectarea tuturor normelor și normativelor în vigoare care se referă la
conservarea și restaurarea patrimoniului imobil de către toți lucrătorii
din muzeu. Cercetătorii, muzeografii, care efectuează cercetarea în teren
pentru depistarea unor obiective care să completeze pe cele expuse deja
în secție, au obligativitatea în primul rând sa respecte normele și
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normativele privind transferarea unor noi achiziții, să colaboreze cu
specialiștii în domeniul conservării șî restaurării, atat înainte de a încheia
documentele finale de achiziționare cât și după ce se încheie și se încep
operațiunile de demontare a obiectivului, de ambalare și transport în
muzeu, de remontare în locul stabilit, loc care conform normelor trebuie
foarte bine ales și studiat din toate punctele de vedere impuse de
amplasarea unei construcții.
Din comisia care hotărăște toate aceste situații trebuie să facă
parte atât conservatorul cat și restauratorul, a căror participare se impune
pentru a prezenta propunerile privind conservarea și restaurarea
obiectivului respectiv. Hotărâri în acest sens nu poate lua o singura
persoana, care sa impună celor specializați în domeniile respective fără o
consultare prealabila măcar, sa execute conform unor obiceiuri, ceea ce
considera respectiva persoana ca este valabil. Echipele multidisciplinare
sunt cele care au avut rezultate foarte bune în toate domeniile, iar
respectarea unor normative după care ne și ghidăm în activitatea noastră
a dat rezultate foarte bune.
Este bine să conștientizăm și să apreciem cât de importantă este
munca fiecărui lucrator din muzeu, pe segmentul respectiv, sa înțelegem
ca avem o misiune foarte importantă față de omenire, de generațiile
prezente și viitoare, cărora trebuie sa le transmitem în timp ceea ce ne-au
lăsat moștenire strămoșii noștri, o moștenire pentru care eforturile
păstrării și transmiterii în viitor sunt imense și de multe ori greu de
realizat. Chiar timpul care s-a scurs și care se scurge este cel care
contribuie la procesul natural, legic, al îmbătrânirii materiei în general,
iar lupta cu urmările procesului de îmbătrânire este o lupta permanenta
prin care se urmărește încetinirea acestor procese atât cat este posibil.
Personal, consider ca numai cei pasionați se pot avânta în această
luptă chiar și cu timpul, pentru ca pasiunea este cea care creează
premisele tuturor invențiilor și tuturor posibilităților, chiar și atunci
când nu sunt create toate condițiile desfășurării unor activități, s-au
înregistrat progrese tocmai datorita pasiunii și nu s-au luat în calcul
riscurile la care s-au expus.
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QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LA
CONSERVATION DU PATRIMOINE IMMOBILÉ
Résumé

On met en discussion quelques problémás a- propos de
conservation du patrimoine immobilé et sont préséntes des methodes,
des materiaux et des techniques qui sont utilises pour combatre Ies
agents biodeteriorateurs et pour conserver ce patrimoine. L’auteur,
présente quelques problemes qui sont d’acctualite pour la conservation
preventive et curative, et tres importantes pour la politique generale de
conservation et pour Ies projets actuels et futures.
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LA ÎNCEPUTUL SEC. AL XX-LEA, APARȚINÂND COLECȚIEI
MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Laura Troșan, Katalin Vajda

Piesele textile, prin decorul lor, au contribuit la crearea unei
ambianțe specifice interiorului tradițional, fiind definitorii în același
timp pentru spiritualitatea românească. Ornamentarea pieselor textile,
inițial strict funcționale, a dobândit în timp o importanță crescândă,
uneori punând chiar în umbră rolul lor utilitar. Aceste motive decorative
sunt un real sprijin pentru cei care studiază arta populară, datorită lor se
pot face unele datări, dar și încadrări geografice a acestora.
Piesa are o formă dreptunghiulară, iar una dintre margini
prezintă o dantelă croșetată din lână. Păretarul este țesut la războiul
țărănesc, în 2 ițe, ales cu mâna, iar ca și tehnică se înscrie în seria
pieselor de tip Karamaniu. Decorul este format din 5 registre
ornamentale, dispuse vertical, care se repetă pe toată suprafața piesei.
Din punct de vedre al cromaticii avem următoarele nuanțe: roșu,
negru, galben, verde, albastru, alb și bej.
La confecționarea piesei s-au folosit fire din bumbac pentru
urzeală, iar pentru băteală s-au utilizat fire din lână și bumbac. Tehnica
de realizare a firelor de urzeală și băteală originale este răsucirea în
sensul literei "Z".
Referitor la starea de conservare a păretarului putem spune că
piesa prezintă degradări mecanice: depuneri de praf, pierderi ale
urzelii și bătelii, datorate uzurii funcționale , dar poate și a unei
expuneri incorecte; degradări fizico-chimice: îmbătrânirea fibrelor,
estomparea culorilor.
înainte de a se începe reconstituirea piesei s-a efectuat curățirea
mecanică, inițial s-au folosit perii moi, iar operația de periere s-a realizat
în direcția firelor de băteală. Pentru o mai bună curățire s-a trecut apoi la
aspirarea piesei, la această operație utilizându-se aspiratorul de mână,
piesa a fost protejată (în zonele cele mai degradate) prin montarea pe
aparat o unui tifon. Ținându-se cont că piesa nu prezenta urme de
murdărie, pete de proveniență necunoscută am considerat că nu era
necesară și o curățire umedă a păretarului.
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Restaurare piesei a urmat propunerile făcute și aprobate de către
Comisia de Restaurare întrunită. Reconstituirea păretarului s-a început
cu refacerea zonelor degradate, prin introducerea firelor de urzeală și
băteală în tehnica originală. O altă operație a fost și desfacerea zonei,
care prezenta intervenții ne corespunzătoare. Firele nou utilizate au
corespuns din punct de vedere al normelor de restaurare (grosime,
calitate), iar vopsirea lor s-a făcut în funcție de natura lor. De asemenea
s-au fotografiat toate fazele de lucru din timpul procesului de restaurare.
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Prezentarea generală a piesei ce urmează a fi restaurată
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Detaliu cu degradări ale piesei: intervenții necorespunzătoare, pierdere de U și B
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Restaurarea unui păretar din jud. Hunedoara ...
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Aspect din timpul restaurării
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Laura Troșan. Katalin Vajda

Detaliu cu degradarea marginii (pierderi de U și B) a covorului
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Restaurarea unui păretar din jud. Hunedoara ...
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Detaliu din timpul restaurării: introducere de tire de B, desfacerea intervenției
necorespunzătoare
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Laura Troșan, Katalin Vajda

Aspect din timpul restaurării - prezentare a piesei înainte de finisare -
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Restaurarea unui paretar din jud. Hunedoara ...
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Prezentare generală a piesei și marcarea cu contur ață albă, a zonelor restaurate
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Laura Troșan, Katalin Vajda

Marcarea cu ață albă a zonelor restaurate
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Restaurarea unui păretar din jud. Hunedoara ...
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Prezentarea zonei restaurate după finisare
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Laura Troșan. Katalin Vajda

Prezentarea finală a piesei după restaurare

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

PROBLEMATICA RESTAURĂRII
UNEI ICOANE PE LEMN REPICTATE DIN COLECȚIA
MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Drăgan Hlinca Dragoș Dan

Icoana “Maica cu Pruncul" face parte din colecția Muzeul
Etnografic al Transilvaniei din Cluj. Piesa are următoarele dimensiuni 79
cm. X 49 cm. X3 cm., fiind executată în tehnica tempera cu ou pe suport
de lemn grunduit. Autorul icoanei este un meșter anonim.
Suportul piesei este confecționat dintr-o singură bucată de lemn
din tei și nu prezintă traverse.
Stratul pictural original este acoperit de un strat de culoare de
ulei, care reprezintă o repictare ulterioară , târzie.
în urma analizelor de laborator efectuate în cadrul Laboratorului
zonal de restaurare de la Muzeul de Istorie al Transilvaniei, de către d-na
investigator chimist Doina Boroș, au rezultat microchimie analitică
calitativă următoarele concluzii. Toată icoană este repictată cu materiale
contemporane (culori de ulei și pe alocuri acrilice).
în același timp s-a putut observa că icoana a suferit o intervenție
de consolidare prin impregnare cu colofoniu, operațiune total
necorespunzătoare, existând urme vizibile de scurgeri. în urma analizelor
efectuate pentru a se stabilii stratigrafia stratului pictural, pe probele
prelevate din mai multe zone de pe suprafața pictată, s-a constatat că
stratul original s-a păstrat pe suprafețe însemnate sub stratul de repictare.
Bazându-mă pe rezultatul analizelor efectuate, am executat probe
de solubilizare a repictărilor, constatându-se că acestea pot fi îndepărtate
cu o soluție pe bază de metanol și diclormetan aplicată sub formă de
comprese, stratul astfel emoliat putând fi ușor îndepărtat mecanic cu
ajutorul bisturiului. Procedeul descris mai sus s-a realizat pe toată
suprafața icoanei îndepărtând astfel din zonele lacunare ale stratului
pictural original și chitul (grund gri din litopon), considerat o intervenție
necorespunzătoare cu material incompatibil.
Partea inferioară a icoanei prezintă urrme ale unui puternic atac
(inactiv) de insecte xilofage, care a provocat o puternică slăbire a
rezistenței mecanice a suportului icoanei.
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Piesa aflată în restaurare prezenta urme care atestă existența unei
rame din lemn prinsă în dibluri din lemn.
Stratul pictural prezintă numeroase degradări: deprinderi oarbe
ale stratului pictural față de suport detectabile prin ciocănire ușoară,
exfolieri ale stratului de culoare, desprinderi în două ape ale stratului de
preparație, lacune cu pierdere până la suport și numeroase scursuri de
ceară și colofoniu.

Operațiuni efectuate:
Consolidarea stratului pictural s-a realizat cu clei de pește prin
mai multe procedee în funcție de degradări după cum urmează: în
cazul desprinderilor oarbe cleiul de pește a fost injectat fierbinte după
care surplusul de apă a fost îndepărtat cu ajutorul foiței pelur prin
alternarea până la eliminare, a compreselor calde și reci; în cazul
desprinderilor în două ape cleiul a fost pensulat fierbinte, după care
stratul pictural a fost consolidat cu ajutorul spatulei, mecanic.
Surplusul de clei a fost îndepărtat cu ajutorul tamponului de vată
îmbibat în apă fierbinte bine stors.
Consolidarea suportului de lemn s-a făcut după îndepărtarea
surplusului de ceară și colofoniu cu ajutorul unei soluții de xilen și
polistiren expandat prin impregnare.
Partea inferioară a versoului suportului icoanei a fost terasată
până aproape de stratul pictural cu ajutorul dălților pentru lemn în
vederea îndepărtării lemnului distrus de atacul virulent al insectelor
xilofage și totodată înlocuirea acestuia cu lemn nou bine uscat din
aceeași esență prin parchetare.
Finisarea zonei completate și aducerea ei la nivel cu blatul
original s-a făcut cu dălțile pentru lemn și cu chitul de rumeguș.
Ținând cont de martorii care atestă existența unei rame originale
în prezent pierdută în totalitate s-a confecționat o altă ramă de aceleași
dimensiuni aplicată pe suport tot cu dibluri de lemn prin vechile orificii.
Șipcile superioare și inferioare, care întregesc rama au fost secționate
transversal din loc în loc pentru a permite urmărirea curbării firești a
hiatului icoanei prin îmbătrânire.
Chituirea lacunelor s-a realizat cu chit pe bază de cretă de munte
și clei de pește, acesta fiind aplicat și pe întreaga suprafață a ramei.
Șlefuirea lui a fost făcută cu ajutorul dopului de plută și a tamponului de
vată umed.
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Problematica restaurării unei icoane pe lemn ...
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Integrarea cromatică a zonelor chituite s-a realizat cu culori pe
bază de apă și emulsie de gălbenuș de ou după ce în prealabil zonele
chituite au fost îngrășate tot cu emulsie de gălbenuș de ou.
Vernisarea finală a fost făcută cu vemice damar cu adaos de
ceară de albine. De asemenea au fost efectuate fotografii pentru toate
etapele procesului de restaurare.
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Drăgan Hlinca Dragoș Dan

Maica cu Pruncul" - vedere de ansamblu înainte de restaurare
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Problematica restaurării unei icoane pe lemn ...

Detaliu în lumină directă - zona inferioară dreaptă înainte de restaurare.

Detaliu zona inferioară stângă înainte de restaurare.
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Drágán Hlinca Dragoș Dan

Detaliu în lumină directă - fragment desprins de suport.
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Problematica restaurării unei icoane pe lemn ...

Partea stângă : strat repictat
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Partea dreaptă: strat pictural original
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Drágán Hlinca Dragoș Dan

Detalii după îndepărtarea repictărilor.
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Problematica restaurării unei icoane pe lemn ...

Detaliu lumină directă - completare lemn nou.
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Drágán Hlinca Dragoș Dan

Ansamblu față în lumină directă, fără ramă de lemn, după îndepărtarea
repictărilor.
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Problematica restaurării unei icoane pe lemn ...

Ansamblu față în lumină directă, înainte de integrarea cromatică.
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Drăgan Hlinca Dragoș Dan

Ansamblu față în lumină directă, după restaurare.
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PROPUNERE DE CONSERVARE A MONUMENTELOR
ETNOGRAFICE DIN PARCUL ETNOGRAFIC
„ROMULUS VUIA”
Mihaela Gropeanu

Din momentul în care etnograful stabilește în cercetarea de teren
obiectivele propuse pentru achiziții, atribuția conservatorului este aceea
de a preleva probe din teren pentru analiza. în urma diagnosticării
obiectivelor comisia de achiziții hotărăște și urmează programul propus
pentru achiziția acestuia. Bunurile nou intrate în patrimoniul muzeal vor
fi conservate în camera de carantină și apoi depozitate corespunzător
pentru a li se oferi maxima protecție până la ridicarea construcției.
Conservarea depinde de tipurile de materiale care intră în
structura pieselor (lemn, fibra de lina, bumbac, sticla pictată, ceramică,
piatră), precum și de fenomenele de deteriorare pe care le prezintă. în
această lucrare mă voi referi numai la lemn, deoarece acesta este unul
dintre cele mai perisabile materiale dintre cele mai sus menționate și
reprezintă 80-90% material constituent în structura monumentului
etnografic. Din acest motiv lemnul necesită o conservare atenta pentru
evitarea avansării deteriorărilor și infestării altor obiective vecine din
incinta Parcului Etnografic. Pentru executarea corectă a operațiunilor de
conservare și restaurare construirea unei baze de tratament în secția Hoia
reprezintă una din priorități în ceea ce privește sectorul conservare.
în patrimoniul M.E.T. au intrat în anii 2001-2002 din achiziții
casa de la Garda de Sus (nov. 2001), coteț de pui (Talpiu), cumpăna de
la fântână (Satu Nou) și o poartă (Budacu de Jos), precum și un număr
de 200 de piese din lemn, metal, ceramică, textile din Cămârzana (Satu
Mare). Fiecare dintre aceste piese prezintă fenomene de deteriorare
dintre care cele biologice erau evidente, alături de murdăria aderentă la
suprafață lor. Lemnul din constituția bunurilor prezintă fisuri pe
lungimea fibrei (aceasta fiind deshidratata și îmbătrânită datorită
structurii sale organice) și urme ale atacului de xilofage, fapt confirmat
de buletinele de analiza eliberate de Universitatea Agricolă Cluj-Napoca,
Secția de Fitopatologie. Prin urmare este necesar sa se conserve foarte
bine obiectivele cu soluții insecticide și antifungice aplicate prin
injectare, pensulare sau imersie (ele fiind curățate mecanic în prealabil).
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Mihaela Gropeanu

Toate activitățile de conservare se vor desfășura cu participarea atenta a
conservatorilor și restauratorilor specializați în restaurarea lemnului.
Soluțiile care se vor utiliza pentru conservare sânt cele
cunoscute: sulfatul de cupru 5-10%, fenosept 2-3%o, Sadolin Base,
Sadolin Sadokill, Xylamon. Deoarece piesele constitutive ale
monumentului (grinzi, podele, căpriori, stâlpi, scânduri) precum și
mobilierul aferent (lăzi de zestre, lavițe, scaune, mese, paturi, blidare,
lingurare, etc.) au dimensiuni considerabile, baza de tratament din secția
Hoia va avea o suprafață de 322 m2 și va cuprinde funcțiunile: camera de
carantina (8x12), sala de tratamente (14x12), laboratorul de conservare
(20m2), laboratorul de restaurare (20 m2) și depozitul de reactivi (18 m2).
Carantina perfect etanșeizată va servi dezinfecțiilor și dezinsecțiilor.
Bazinele de imersie în număr de trei vor fi îngropate și prevăzute
cu electropalane având adâncimi de 1,25 m, 0,80 m și 0,60 m, în funcție
de dimensiunile pieselor luate în lucru. Structura construcției: cadre de
beton armat și planșee de beton armat, iar înălțimea sălii de tratament va
fi de 4 m și ușa de acces culisantă. închiderile perimetrale sunt din
zidărie, din blocuri de BCA.
Compartimentările interioare vor fi făcute din cărămida plina
presata. Șarpanta va fi conceputa în doua pante, iar învelitoarea va fi din
țiglă. Finisaje: tencuiala interioara, exterioara, glețuire și zugrăvire cu
vopsea lavabila, iar în sala de tratamente și în laboratoare vor fi executate
placări cu faianță; pardoselile vor fi finisate cu placi de gresie ceramică.
Tâmplăria va fi din lemn cu geam termopan. încălzirea și apa caldă va fi
asigurată de o centrală termică plasată într-o încăpere anexă, alăturată
laboratoarelor. Instalația electrică: corpurile de iluminat vor fi cu
incandescență și alimentarea se va realiza din sursele existente în zonă.
Evacuarea noxelor se va realiza cu ajutorul exhaustoarelor, apele reziduale
vor fi neutralizate și evacuate în rețeaua de canalizare sau recuperate, în
funcție de natura soluției utilizate în tratamentele de conservare.
Laboratoarele vor fi dotate cu: stereomicroscop, balanță
analitică, bidistilator, calculator, etuva, combina frigorifică, feutron,
aspirator, sticlărie de laborator. Pentru cercetările de microclimat în
obiectivele din secția Hoia este necesar să fie achiziționat un număr
mare de higrometre si termohigrografe, parametrii microclimatici
fiind greu de controlat în obiectivele secțiilor în aer liber chiar având
în dotare aceste mijloace de control.
Dispunând de această bază de tratament în Parcul Etnografic
„Romulus Vuia” activitățile de restaurare-conservare se vor desfășura în
condiții optime, iar rezultatele muncii noastre vor fi pe măsura așteptărilor.
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Conservarea si restaurarea sunt domenii de cercetare complexe și
necesita cunoștințe și colaborări interdisciplinare de lunga durata. Conducerea
M.E.T. și colectivul laboratorului de conservare sunt deschise colaborării
dinte Muzeu și Instituțiile de cercetare, de învățământ superior în domeniile
biologie, fizica, chimie, ecologie, în vederea aplicării unor procedee de
intervenție complexe care necesita aparatura performanta. Dintre aceste
metode de intervenție necesare în munca de investigare, conservare și
restaurare cercetate de mulți ani pentru a putea fi aplicate amintesc iradierea
tehnologica, utilizarea spectrofotometrelor UV-Viz și IR, cromatografia,
precum și sinteze și aplicații de noi compuși chimici în conservare și
restaurare, etc.

LA PROPOSITION DE CONSERVATION DES MONUMENTS
ETHNOGRAPHIQUES RÉSULTES DES ACQUISITIONS DU
„PARC ETHNOGRAPHIQUES ROMULUS VUIA”
Résumé
Cet ouvrage présente une base de traitement nécessaire dans la
section HOIA pour la conservation des monuments ethnographiques et
des biens culturels.
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